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مجـانا وليس للبيع
هـذا الكتاب وقف لله تعالى ّ
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مـقـدمـ ــة
لقد تطورت العالقة المتبادلة بين الطب والقانون على مر العصـور للـى ن ـ حـدثاا اختصـا

طلح على تعريفه ب نه العالقة بين الطب والقانون
في الطب أطلق عليه اسم "الطب ال رعي" .وقد اص ُ

() 5

(  )Relationship Between Medicine and The Lawأي أنه العلم الـذي ثبحـف فـي مـ مـا
يحتاجه الطب من القانون وفي م ما يحتاجه القانون من الطب(.)5

وانطالقا من هذا التعريف فإن ممارسة الطب ال رعي تمت منذ األزل وقب أن يطلق عليه هـذا
اإلسم مما يجعلنا نقول بعالميـة وأزليـة هـذا الممارسـة مـن خـالل مـا ا ُت ِ ـ عنهـا منـذ عهـد أبـوق ار
وعصور ما قب ميالد السيد المسيح عليه السالم للى وقتنا الحاضر.

فالطب ال رعي ثتناول لذا البحف في القوانين التي تنظم مهنة الطب وتحكم ممارستها

وممارسيها)  (Legal Aspects of Medicineوهـي مـا يمكـن أن يطلـق عليهــا لسـم القوانيـن
الطبية أو الفقه الطبي )  ( Medical Laws or Medical Jurisprudenceوقـواعــد آداب

الطــب (  .)5() Code of Medical Ethicsويدخ فـي هذا الباب م من قانون المجلس الصحي
العالي ونظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم  511لسنة  0152والنظام المعدل له رقم  44لسنة
0152

وقانون الصحـة العامة

( )0

( )3

وقانون نقابة األطباء األردنيين

()55

الطبية والصحية) وقانون المجلس الطبي األردني
()1

والدستور الطبي

()51

وقانون االنتفاع ب عضاء جسم اإلنسان

(

)

()03

وقانون المسؤولية الطبية والصحية ونظام صندوق الت مين ضد أخطاء المسؤولية

الطبية والصحية رقم  301لسنة  301 9032لسنة 9032
) 51 1951

(وغيرا مـن قوانين النقابات

(الجريدة رقم  7755بتاريخ  9032/6/9صفحة

ونظام ترخيص عيادات وم ار ز الطب الب ري رقم  57لسنة 2014

()7

والنظام المعدل رقم

 63لسنة  9035وتعليمات ال رو والمتطلبات الواجب توافرها في عيادات وم ار ز الطب الب ري
تعليمات رقم  9لسنة 9032

()7

ونظام ترخيص مزاولة مهنة طب األسنان والنظام المعدل له رقم 0

لسنة  0152ونظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم  32لسنة  0152وتعليمات عقد
امتحان مزاولة مهنو التمريض القانوني والقبالة القانونية رقم  5لسنة ....0152للخ.

ما ثتناول الطـب ال ـرعي البحـف فـي الموضـوعات الطبيـة الالزمـة لتنفيـذ النصـو

ذات العالقة

( )5

القانونيـة

( .)Medical Aspects of The Lawويدخ في هذا الباب ما تحتاجه القـوانين المتتلفـة

مـن الطـب واألطبـاء مـن ّبينـة طبيـة ( )Material Medical Evidenceممـا يفيـد السـير فـي لجراءاتهـا
وتنفيــذ أحكامهــا ما ـ قــانون العقونــات األردنــي( )31وقــانون أصــول المحا مــات الج از يــة( )35وقــانون

الضــمان االجتمــاعي

()40

وقــانون العمــ

()43

وقــانون الســير
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()01

تعليمــات ال ــرو الصــحية واللياقـــة

البدنيــــة لطـــالبي رخصـــة ســــوقالمرمبات
المرورية

()92

ونظام التدمة المدنية

()01

()44

رقم  51لسنة  .... 0152وغيرها.

ونظـــام النقـــا المروريـــة وتعليمـــات تنفيـــذ نظـــام النقـــا

وقانون األحوال المدنيـة

()02

وقـانوون األحـوال ال تصـية

()41

ونظ ـ ار ل ــمول علــم الطــب ال ــرعي م ـ مــا ورد ب ـ عالا مــن ق ـوانين طبيــة وصــحية وغيرهــا مــن

قوانين قضا ية وقوانين غير قضـا ية فإنـه ثبـدو واضـحا بطـالن تسـميته بالطـب القضـا ي

العدلي

()31

ال سيما وأن القوانين القضا ية على وجه التصـو

()32

أو الطـب

ال ت ـك لال عـددا محـدودا مـن مجمـ

القوانين العدثدة التي تعتمد البينة الطبية في تنفيذ نصوصها.

أمــا لن ــاء قســم أو مرمــز فــي وزارة العــدل أو وزارة الصــحة يضــم أطبــاء عــامين أو متتصــين

بالطب ال رعي وعلومه لتدمة الجهات القضا ية فإن ذلك يجيز والحال هذا تسميتهما بقسم أو مرمز

الطب القضا ي أو الطب العدلي .فالطب القضا ي أو الطب العدلي ي ك جزء مـن علـم الطـب ال ـرعي
ما هو الحال في مسمى الصحة المدرسية التي ت ك جزءا من اختصا

بدورا جزءا من اختصا

طب المجتمع.

الصحة العامة الذي ي ك

واستنادا للى ما تقدم ولضرورة الطب ال رعي للمهن الطبيـة والصـحية مـن جهـة والعدثـد مـن

الجهات األخرى ذات العالقة من جهة أخرى فقد استمر لدخال مادة الطب ال رعي فـي منـاها الكليـات
الطبية والصحية ومليات القانون والعلوم ال رطية وغيرها انطالقا من ضرورة لعداد خريجيها لممارسـة
العالقات اإلنسانية والمهنية وتنفيذ النصو

القانونية في حياتهم العملية على حد سواء.
ويفــر

وتحقيقــا لهــذا ال،ايــة فــإن ذلــك بــدورا فــر

علــى أعضــاء هيدــة تــدريس مــادة الطــب

ال رعي في مليات الطب ممارسة مافة أعمـال الطـب ال ـرعي وتطـوير مسـتوى أدا هـا لضـرورة تـوفير
المادة العملية التعليمية لتدريب طلبـة الطـب فـي مرحلـة دراسـتهم الجامعيـة األولـى واألطبـاء المقيمـين
وطلبــة الدراســات العليــا فــي اختصــا

الطــب ال ــرعي وعلومــه مافــة ولضــرورة رن ـ تدريســها لطلبــة

القانون والعلوم ال رطية بواقع ممارستهم ب نفسهم لهذا االختصا

.

لن ت هي األطباء في مرحلة دراستهم الجامعية األولى ومـا بعـدها فـي مجـاالت الطـب ال ـرعي

التاصــة بهــم يضــمن قيــامهم بواجبــاتهم المهنيــة واألدبيــة بمــا يحقــق حقــوق المرضــى مــن جهــة ممــا
البينة الطبية على الوجـه األماـ لتحقيـق متطلبـات القـوانين
ويضمن مباشرتهم منذ بداية البداية ضب
ّ
من جهة أخـرى سـيما وأنهـم دا مـا وعلـى سـبي الماـال فـي خـ المواجهـة األول مـع الوقـا ع الطبيـة
القضا ية وغيرها قب استدعاء االختصاصي المعني بها وقب أن ي تي دور اختصاصي الطـب ال ـرعي

بوقت طوي الحقا.

مــا أن الت هي ـ الجــامعي لفطبــاء فــي ب ـراما الدراســات العليــا فــي اختصــا

الطــب ال ــرعي

وعلومه ذات العالقة ثرفد الوطن باحتياجاته من االختصاصيين في هذا المجال ويعـزز لجـراء البحـو

العلمية العملية المنسجمة مع متطلبات الواقع الطبي والقانوني بك أبعادا المحلية منها والعالميـة .وال

3

يمكن لذلك ٌمّلِه أن ثتحقق لال بممارسة أعضاء هيدة تدريس مادة الطب ال رعي في مليات الطب افة
أعمال الطب ال رعي ولتطوير مستوى أدا ها.

ملحة لمرجع أردني في الطب ال رعي وعلومه وذلك لما
واستكماال لما تقدم فإن الحاجة تبدو ّ
للمؤلفات غير األردنية في الموضوع من خصوصية جعلتها موضوعة لتنسجم موضوعاتها مع القوانين
الطبيــة والصــحية والق ـوانين غيــر الطبيــة النافــذة فــي بلــدانها ممــا يجع ـ الرجــوع لليهــا ي ــوط الطلبــة
واألطباء ورجال القضاء وغيرهم من المعنيين بتنفيذ القوانين األردنية.

ولقـد دفعنـي ذلــك للكتابـة فـي موضــوعات الطـب ال ــرعي فـي محـاوالت ســابقة ممـا انن بمــا

يســاعد الدارســين والمهتمــينر ولجســر الفجــوة بــين الطــب واألطبــاء مــن جهــة ونــين الق ـوانين األردنيــة

والقا مين على تنفيذها من جهة أخرى ليدرك م منهم دورا في مجال اختصاصه لزاء انخـر ولك ـ
الطار ين والمتطفلين على المهنة واستبعادهم.

ما سبق ورافق تلك الكتابات متابات أخرى في تلك الموضوعات وغيرها مما اقتضته ضرورات

التوسع فيها وتنقيحها لضافة وتعدثال لموا بة مـا آلـت لليـه القـوانين والعلـوم الطبيـة وغيرهـا أودعتهـا

جميعا بين ثدي الطلبة وتحت تصرف المعنيين والمهتمين.

وقد رأثت لعادة المحاولة ب ك جدثد يقتصر ال،ر

منها ت،طيـة موضـوعات القـوانين الطبيـة

البينة الطبية الالزمة لتنفيذ القوانين القضا ية وغيرهـا مـن القـوانين األردنيـة مـا
األردنية وآداب الطب و ّ
أمكن دون التو في التفصيالت الطبيـة البحتـة التـي هـي مـن شـ ن األطبـاء ال ـرعيين وغيـرهم مـن
األطباء بمتتل

اختصاصاتهم الطبيـة والتـي يسـه الوصـول لليهـا مـن خاللهـم أو مـن خـالل المراجـع

الطبيــة الموةقــة والمتــوفرة ب ــك ميســور .ممــا اختــرت بعــض الص ـور التوضــيحية مــن ألبــومي التــا

لفا دة الطلبة ولذوي العالقة في الحقلين الطبي والقضا ي.

ويتناول الجزء األول من هـذا الكتـاب القـوانين الطبيـة والقضـا ية المعمـول بهـا لـفردن تمهيـدا

لتناول مادة الموضوعات الطبية الالزمة لتطبيق القوانين غير الطبية ذات العالقة بالطـب ال ـرعي فـي

الجزء الااني منه.

ولعلي في محاوالت قادمة بإذن الله أتناول المزيد مما يتـص قـوانين المهـن الطبيـة والصـحية

األخرى باإلضافة للـى قـوانين أخـرى غيرهـا وتضـمينها دراسـة مقارنـة مـع قـوانين دول أخـرى ونتاصـة
الدول العرنية .وإنني ألرجو الله أن ثنفع بهذا المحاولة وهو وحدا المستعان.

المؤل

مالحظة هامة جدا

يطلب من جميع المعنيين ضرورة متابعة ما ثن ر من جدثد في أعداد الجريد الرسمية التي

تصدر مرتين على األق شهريا (أي ما يصدر منها من أعداد بعد تاريخ لصدار هذة النستة

من هذا الكتاب) من خالل موقع ر اسة الوزراء www.pm.gov.jo/sitemap
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أوال ـ القوانين الطبية وآداب الطب
 . Iأألهداف العامة

ثهدف التعرف على القوانين الطبية وآداب الطب (الفقه الطبي أو أخالقيات المهنة)* للى:
 . 5اإللمام بها قديمها وحدثاها في ضوء آداب الطب والقوانين األردنية.

 . 0التفريــــــــق بــــــــين اال لتــــــــزام بمتطلبــــــــات آداب الطــــــــب ومتطلبــــــــات القــــــــوانين عمومــــــــا.

 . 3توظيف المعارف والتبرات الطبية بما يحقق أهداف القوانين المتتلفة.
 . 4تحدثد األولويات بين الواجب الطبي والواجب القانوني.

 . 1لدراك النتا ا المترتبة على المالحقة الت دثبية والمالحقة القضا ية في حال متالفة مبادئ
آداب الطب والقوانين.

 . 2المتابعة ب ك دوري للتعدثالت التي تط أر على آداب الطب والقوانين ذات العالقة.

 . 1ممارسة مهارات االتصال.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ



ال بد مـن اإلشـارة هنـا أن تعلـم آداب الطـب (الفقـه الطبـي أو أخالقيـات المهنـة) ال ثـتم لال مـن خـالل ممارسـتها مـن قبـ
أساتذة الطلبة المرافقين لهم من طـالب ومـن أطبـاء متـدرنين وأن ثـتم تقيـيمهم مـن خـالل مـدى التـزامهم بهـا ونمـراقبتهم

المستمرة لهم على مدى سني دراستهم وخالل تدريبهم لالختصا
ّ
ّ
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الحقا.

مبررات تعلم القوانين الطبية وآداب الطب

تحكم القوانيـن وانداب جميع المهـن ولكنهـا أشـم وأوضـح فــي المهـن الطبيـة .وقـد فـر

طرد في الطب والعلوم ذات العالقة اهتماما مبي ار لتطويرها على الدوام.
الم ّ

التقـدم

ونسبب قلة االهتمام حـدثاا بمعـاثير قبـول الطلبـة فـي مليـات الطـب وزيـادة أعـداد الطلبـة المقبـولين

فـي معظم مليات الطـب باإلضافة للى التوسـع المتنـامي فـي تـدرنس العلـوم الطبيـة السـريرية لهـم فقـد
فر

ذلك عبدا عليها للتعام مع هذا الواقع الجدثد مـن حيـف وضـع القـوانين الطبيـة وآداب الطـب فـي

مناهجها مّليا أو جز يا أو استبعادها.

وعلى الـرغم مـن التسـليم بضـرورة تعلـيم القـوانين الطبيـة وآداب الطـب لطلبـة الطـب وحتميـة التـزام

جميع األطباء بها لال أن عددا قليال من مليات الطب أخذت باالعتبار ضرورة وضعها في مناهجها.

الطبيـة وآداب الطب للطلبة واألطباء المتدرنين?
وهنا نس ل ه مـن الضروري تعليم القوانين
ّ
ولإلجابة على ذلك دعونا نرى مدى معرفتنا بواجباتنـا تجـاا أي مـن الممارسـات والوقـا ع التاليـة علـى
سبي الماال ال الحصر ومدى اتفاقها والقوانين الطبية وآداب الطب أو متالفتها لها؟

 . 5تصوير مريض أو تصوير انفة المرضية أو الجروح واإلصابات دون لذن المريض؟

 . 0اإلبـالغ عــن األخـطـاء الـطـبـيـة الـتـي لـم ثــنجـم عــنهــا أي ضـرر للـى لدارة الـمستـ فى أو الجهـات
المسؤولة من صحية أو قضا ية؟

 . 3اإلبــــــالغ عــــــن األخطــــــاء الطبيــــــة التــــــي ألحقــــــت أضــــــ ار ار بالمرضــــــى للــــــى لدارة المست ــــــفى
أو الجهات المسؤولة من صحية وقضا ية؟

 . 4اإلبالغ عن الحاالت الطبية القضا ية (حاالت االدعاء أو االشتباا بوقوع جريمة) لل رطة أو الجهة
القضا ية المتتصة؟

 . 1لف اء أسرار المرضى بقرار قضا ي؟

 . 2لف اء أسرار المرضى المصابين باألم ار
الجهات الصحية المسؤولة؟

الزوجة أو الزوج؟

أصحاب العم ؟

 . 1لخفاء خطورة المر

التمجية المعدية والسارية وغيرها للى:

 .......وغيرهم؟
أو الترجيح المميت عن المريض؟

وه هنالك استانـاء لهذا القاعدة؟ ما واجب لبالغ األه بذلك فـي حـال عدم لبالغ المريض؟

 . 1مناق ة الحالة المرضية مع المريض أو ذويه على الهات ؟

 . 2مناق ة الحالة المرضية مع المريض عن طريق البريد اال لكتروني؟
 . 51لخبار الزوج بمر

زوجته دون موافقتها ونالعكس؟

 . 55معاثنة أناى قاصر بناء على طلب ال رطة أو بقرار قضا ي دون موافقة وليها؟
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 . 12االمتناع عن متابـة أمر لدخال المريض للمست فى أو متابـة طلبات الفحوصات ال عاعية
والمتبرية لعدم قدرة المريض المالية على تسدثدها؟

 . 53لجراء األبحا على أنسجة وسوا

الجسم دون معرفة ورضا المريض المسبق؟

 . 54تجاوز الحد األعلى لفجور المهنية للطبيب المقررة والمعلنة في الجريدة الرسمية؟

طبية ُتبّرُرا؟
 . 51القيام بإجراء ت تيصي أو عالجي أو جراحي ل،ير ضرورة ّ
 . 52اشتراك الطبيب مع زميله الطبيب المعالا في است ارة طبية أو القيام بإجراء عالجـي أو جراحـي
دون أخذ رضا المريض مسبقا؟
 ........................للخ.

وسوف نتناول في هذا الجزء من الكتاب البحف في هذا الموضوعات وغيرها في ضوء القوانين

األردنية حتى ثلتزم المعنيون من أطباء وغيرهم بما فرضته هذا القوانين لزاءها.
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الباب األول

ما يحتاجه الطب من قوانين

( القوانين الطبية وآداب المهنة وغيرها)

تمهيد

لقــد ســادت آداب الطــب فــي العصــور القديمــة علــى المهنــة وممتهنيهــا .فكــان منهــا مــا تعــارف عليــه
أصحاب المهنة وما وضعوا من قواعد الختيار طالب الطب ومعلمه وشرو ت هيله وإجازته لممارستها

على أصولها مع بيان ما على الطبيب من واجبات وما للمرضى من حقوق.

ومع تطور الب رية وتطور الطب والقوانين وغيرهما فقد أخذت مـ دولـة علـى عاتقهـا وضـع القـوانين

الطبيـة والصــحيةر ممــا قــام أصـحاب هــذا المهــن بوضــع الدســاتير الطبيـة بمــوازاة تلــك القـوانين لتنظــيم

مهنــة الطــب وممارســتها وممارســيها بمــا يحفــى حقــوق المرضــى والمجتمــع فضــال عــن بيــان واجبــات
األطباء وحقوقهم في ضوء ما يحكم ذلك مله من ش ار ع وقيم وتقاليد وأعراف محلية .ونالتالي فلـم يعـد

وضع أي منها مقصو ار في ذلك مله على أصحاب المهنة وحدهم.

أما واقع المهنة الطبية في األردن فيحكمه مجموعة من القوانين الطبية والصحية وعلى رأسها قانون

المجلس الصحي العالي

()0

وقانون الصحة العامة

()3

وقانون المجلس الطبي األردني

()51

وقوانين

النقابات الطبية والصحية وآداب الطب الصادرة بمقتضاها وقانون االنتفاع ب عضاء جسم اإلنسان
و قانون المسؤولية الطبية والصحية والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاا
والصيدلـة

()01

()51

()03

وقانون الدواء

قانون رقم  50لسنة  0153من ور فـي عدد الجريـدة الرسميـة رقـم  1044بتاريخ

 0153/51/5صفحة  .4151وتعدثله بقانون رقم 04لسنة  0151من ور في عدد الجريدة الرسمية

رقم  1345بتاريخ  0151/1/51صفحة  .1334والنظام الصادر بموجبه نظام رقم  12لسنة 0151ر
وغيرها من قوانين.

وقــد حــددت هــذا الق ـوانين فــي مجموعهــا واألنظمــة الصــادرة بمقتضــاها مســؤوليات م ـ مــن المجلــس
الصــحي العــالي ووزارة الصــحة والمجلــس الطبــي األردنــي ونقابــة األطبــاء األردنيــة والدســتور الطبــي

( )1

(آداب الطب) الصادر بموجب قانونها] وغيرها من النقابات الطبية والصحية ونموجب قانون المساءلة

الطبية والصحية.....للخ بما يحقق تنظيم المهنة ويحكم ممارستها وممارسـيها علـى الوجـه المعـرو
في الفصول التالية.
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الفص األول
الجهات المسؤولة عن مهنة الطب وممارستها

لن الجهات المسؤولة عن تنظيم مهنة الطب وممارستها وممارسيها تضم الجهات التالية .وهذا
الجهات مسؤولـة معا م حسب اختصاصها وواجبها فـي ضمان مصداقيـة دور م منها ألن أي منها
يعتمد بالضرورة على دور غيرها.

 . 5المجلس الصحي العالي ويحكم هذا المجلس "قانون المجلس الصحي العالي"
 . 0وزارة الصحة ويحكم دورها "قانون الصحة العامة"

()0

()3

 . 3المجلس الطبي األردني ويحكمه "قانون المجلس الطبي األردني"

 . 4نقابة األطباء األردنيين ويحكمها "قانون نقابة األطباء األردنيين"

()51

()55

 . 1قانون المسؤولية الطبية والصحية والتعليمات الصادرة بمقتضاا(.)51

(تم التطرق لقانون المسؤولية الطبية والصحية والتعليمات الصادرة بمقتضاا حياما لزم في ةنايا

هذا الجزء من الكتاب)
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أوال  .مسؤوليات المجلس الصحي العالي*
High Health Council
* عدل بموجب قانون رقم  13لسنة  2117قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي ،المنشور في عدد الجريدة الرسمية
رقم  5461بتاربخ ،2117/5/16
* * يمكن االطالع على نشاطات وإنجازات المجلس على موقعهhttp://www.hhc.gov.jo/index_e.html :

حددت المادة الرابعة من قانون هذا المجلس قانون رقم  9لسنة  9999الصادر في عدد الجريدة
الرسمية رقم  8334بتاريخ  9999/4/9أنه ثهدف للى رسم السياسة العامة للقطاع الصحي فـي

المملكة ووضع االستراتيجيـة لتحقيقها وتنظيم العم الصحي وتطويرا بجميع قطاعاته بما يحقق
توسيـع التدمات الصحيـة لجميع المواطنيـن وفقـا ألحد

الوسا

المتطورة .وتحقيقا لذلك ثتولى المجلس المهام والمسؤوليات التالية:

واألساليب والتقنيات العلميـة

أ  .تقييم السياسات الصحية ب ك دوري وإدخال أي تعدثالت الزمة عليها.

ب  .الـنـظـر فــي متـطـلبـات واحتـيـاجـات القـطـاعــات الصحيـة واتتـاذ القـ اررات الالزمة بـتـوزيع التـدمـات

الصحيــة بـ نـواعها جميعـا عـلـى منـاطـق المملكة بما يحقـق العـدالة بـيـنهـا والـنهـو
واإليعاز للى الجهات ذات العالقة لتنفيذها.

النوعي بالتدمات

ج  .المساهـمة فـي رسـم السيـاسـة التعـليمية لدراسـة العـلوم الصحية والطـبـية داخ المملكة وخارجها
وتنظيم التحاق الطلبة بهذا الدراسات.

د  .ت جيع الدراسات والبحو العـلمية ودعـم البراما والـن اطات والتدمـات بما يحقـق أهداف السياسة
الصحية العامة.

هـ تـنسيـق العـم بـيـن المؤسسات والهـيـدـات الصحيـة فـي القـطاعـيـن العـام والتـا
أعمالها.

بما يضمن تكام

و  .تعـزيـز الـتعـاون بـيـن المؤسسات والهـيدـات الصـحيـة المحـليـة ونـيـن المؤسسات والهـيـدـات العـرنيـة
واإلقليمية والدولية المعنية بالصحة.

ز  .االستمرار في توسيع مظلة الت مين الصحي.

ح  .دراسـة القضاثـا التي تواجه القطاع الصحي واتتـاذ اإلجراءات المناسبـة ب نها بما في ذلـك لعادة
هيكلة القطاع الصحي.

 .دراسة م اريع القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالمجلس ونالقطاع الصحـي ورفع التوصيات
التي ثراها ضرورية ب نها.

ي  .النهو

بالقطاع الطبي ورفع مفاءة العاملين في القطاع العام وتوفير الحوافز المناسبة لهم.
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نظام اعتماد المؤسسات الصحية

نظام رقم  307لسنة  9036صادر بمقتضى الفقرة ي من المادة  7والمادة  30من قانون المجلس الصحي العالي
رقم  2لسنة ( 3222يعم به من تاريخ ن را في الجريدة الرسمية) والنظام المعدل له رقم  77لسنة .)9032

عرفت المادة  9من النظام جهة االعتماد بالجهة المصرح لها وفق أحكام هذا النظام لمنح
##
ّ
االعتماد للمؤسسات الصحية.

عرفت نفس المادة المؤسسة الصحية بالمست فيات والم ار ز الصحية التي تقدم الرعاية
** مما ّ
الصحية األولية والمتتبرات والصيدليات وعيادات وم ار ز طب األسنان وعيادات وم ار ز الطب الب ري

العاملة في المملكة,

وعرفت نفس المادة شهادة االعتماد بوةيقة االعتراف التي تمنحها جهة االعتماد للمؤسسات
** ّ
الصحية بعد اجتيازها عملية التقييم ال املة والمتكاملة التي تقوم بها جهة االعتماد بناء على معاثير
معتمدة دوليا لهذا ال،اية ومحددة لقياس جودة التدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية

ومدى توافر السالمة واألمان فيها.

##

اشترطت الفقرتان أ و ب من المادة  6حصول المؤسسات الصحية المرخصة قب نفاذ هذا

النظام على شهادة االعتماد خالل مدة ال تزيد على ةال سنوات من تاريخ نفاذا

** مما اشترطت على المؤسسات الصحية المرخصة بعد نفاذ أحكامه الحصول على شهادة االعتماد

خالل مدة ال تزيد على ةال سنوات من تاريخ مباشرتها العم .

** مما أجازت المادة  9من النظام المعدل رقم  77لسنة  9032لر يس المجلس الصحي العالي
وألسباب مبررة تمدثد المدة الم ار لليها في الفقرتين أ و ب من المادة .6

##

ونموجب (الفقرة ب من المادة  )1تتولى اللجنة الفنية الم كلة بر اسة أمين عام المجلس

الصحي العالي دراسة طلبات الحصول على تصريح مزاولة االعتمادية ورفع تنسيباتها للى المجلس

ومذلك التنسيب للمجلس ب ن ال كاوى المقدمة بحق المؤسسات الصحية.

##

ونموجب المادة  7تتولى لجنة االعتمادية التي تن

في المجلس المهام التالية:

 . 3تلقي طلبات الحصول على تصريح مزاولة االعتمادية ورفعها للى اللجنة.
 . 9الرقابة على للتزام المؤسسات الصحية ب حكام هذا النظام.

 . 1التحقيق في ال كاوى المقدمة ب ن المؤسسات الصحية ورفع التوصيات المناسبة ب نها للى

اللجنة.

 . 7التحقق من للتزام جهات االعتماد بمتطلبات االعتماد الدولي ب ك دوري.
##

نصت المادة  7أنه ي تر للحصول على تصريح مزاولة االعتمادية الحصول على االعتراف

الدولي من الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (االسكوا) أو من ما يماةلها من المنظمات

الدولية.
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##

ونموجب المادة  5تلتزم جهة االعتماد بمنح االعتماد للمؤسسات الصحية أو عدم منحه أو

سحبه أو تعليقه أو لل،ا ه أو تمدثدا أو تتفيضه ضمن األسس والمعاثير الدولية المعتمدة في هذا

المجال.

** وتلتزم بوضع ال رو

والمعاثير واإلجراءات الالزمة العتماد المؤسسات الصحية وتحدثاها

ومراجعتها ب ك دوري وملما دعت الحاجة واإلعالن عنها.

** وتلتزم أيضا بمراقبة مدى التزام المؤسسات الصحية ب رو ومعاثير وإجراءات االعتماد.

** وأن على جهة االعتماد الحصول من الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (اإلسكوا) على

ِّ
المقيمين واعتماد المؤسسة.
اعتماد المعاثير واعتماد تدريب
** مما أن عليها مراعاة مكان المؤسسسات الصحية وحجمها ومجال عملها وتتصصاتها عند منح

االعتماد.
##

نصت المادة  2على لغالق المؤسسة الصحية عند انتهاء المدد المنصو

 6من هذا النظام دون الحصول على شهادة االعتماد أو لل،اء اعتمادها.
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عليها في المادة

ةانيا  .مهام وزارة الصحة ومسؤولياتها
وردت المهام والمسؤوليات وغيرها من الموضوعات التاصة بوزارة الصحة في قانون الصحة العامة

( )3

( )Public Health Actقانون رقم  41لعام  0111المن ور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4204
بتــاريخ 0111/1/51

( )3

وتعدثلــه بموجــب قــانون رقــم  55لســنة  0151المن ــور فــي عــدد الجريــدة

الرسمية رقم  7775بتاريخ .9035/7/3صفحة  .1392نوردها ضمن العناوين التالية:
 . 5المهام والمسؤوليات العامة

 . 0ترخيص المهن الطبية والصحية

 . 3ترخيص المست فيات والم ار ز الصحية التاصة
المعدية

 . 4األم ار

وانتقال العدوى

 . 1نواق األم ار

 . 2التطعيم والتلقيح.
وســنعر

فــي مــا ثلــي لهــذا الموضــوعات وللموضــوعات الــاال األولــى منهــا علــى وجــه التصــو

ب يء من التفصي .

 . 5المهام والمسؤوليات العامة

تعتبر وزارة الصحة بموجب المادة الاالاة من قانون الصحة العامة مسؤولة عن جميع ال ؤون

الصحية في المملكة وت م

مهامها بصورة خاصة تقديم التدمات الصحية الوقا ية والعالجية

والرقابية وتنظيم التدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والتا

واإلشراف عليها وتوفير

الت مين الصحي للمواطنين في حدود اإلمكانات المتوافرة لدثهار وإن اء المؤسسات والمعاهد الصحية

التعليميـة والتدريبيـة التابعـة للوزارة واإلشراف علـى لدارتها وذلك مع مراعاة أحكام الت ريعات النافذة
ذات العالقة.

ما جاء في المادة الرابعة من القانون أن على الوزارة أن تعم

بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

على ت جيع أنما وسلوميات الحياة الصحية وتعزيزها بما فـي ذلك األن طة البدنية وإتباع أساليب

الت،ذثـة السليمة

()1

الصحة.

وت جيع مكافحـة التدخين وأي أنما أو سلوك آخر ثابت علميا جدواا في تحسين

وأن تعم ـ الــوزارة أيضــا علــى رفــع المســتوى الصــحي للســكان بمكافحــة األم ـ ار

الناجمــة عــن ســوء

الت،ذية بإضافة الم،ذيات الدقيقة ماليود والحدثد والفيتامينات وما شابهها للى المواد ال،ذا يـة أو طلـب
تعـدث مكوناتهــا ومنــع تســويق األغذيــة ذات التطــر علــى الصــحة أو التــي يحتمـ خطرهــا

( )0

علــى ت ــجيع الرضــاعة الطبيعيــة لفطفــال وتعزيزهــا ومنــع أي وســيلة لإلعــالن عــن بــدا

واألغذثـة التكميليـة ورقابـة لنتاج وتصميم ون ر المعلومات والمواد التاقيفية المتعلقــة بهـا
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وأن تعمـ

حليــب األم

( )3

ورعايـة

صــحة الم ـرأة والطف ـ بمــا فــي ذلــك العناث ــة بالحام ـ أةنــاء فتــرة الحم ـ وأةنــاء ال ـوالدة وأةن ــاء النف ــاس
ومراقبة نمو الطف وتقـديم المطاعيــم

وذلـك وفـق متطلبـات الصـحة اإلنجابيـة وغيرهـا مـن ال ـؤون

( )4

الصحية المتعلقة بتنظيم األسرةر وإلزام الراغبين فـي الـزواج بـإجراء الفحـص الطبــي الـالزم قبـ الـزواج,
وتحدثد األحكام المتعلقـة بهذا الفحص وشـروطه

لجازة لجراء عقد الزواج قب لجراء هذا الفحص
لطلبة المدارس وريا

مناســبا للمــدارس وريــا

تحت لشراف الوزارة

( )5

()4

( )4

بمقتضـى نظـام الفحـص الطبـي قبـ الـزواج وعـدم

مما أن على الوزارة تقديم التدمات الصحية الوقا يـة

وحضانات األطفال الحكومية وت مين التـدمات الصـحية وتقـديمها حسـبما تـراا
وحضــانات األطفــال غيــر الحكوميــة أو للـزام أصــحابها بتقــديم هــذا التــدمات

وعلــى الــوزارة أيضــا تنفيــذ الب ـراما المتعلقـــة باألن ــطة الصــحية التاصــة برعاثـــة المسنيـــن واإلش ـراف
الصحي على الم ار ز والمؤسسات التاصة بهمر ومذلك الرقابة على البيدة المهنية وصحة العـاملين فـي

المصـانع والمعامـ والمؤسسـات الصــناعية ومـا ماةلهـا لضـمان السالمــة الصـحية لهـمر وتنفيـذ البـراما
واألن ــطة الصــحية ذات العالقــة بمكافحــة األم ـ ار

الدموية والسرطان والسكري وأي أم ار

غيــر الســارية ال ــا عة م ـ م ار

القلــب واألوعيــة

م ابهة أخرى يمكن أن ت ك خط ار على الصحة العامة(.)2

 . 0ترخيص ممارسة المهن الطبية والصحية

تم تعريف المهن الطبية والصحية ب نها مزاولة أي من األعمال التالية:

الطـب وطـب األســنـان والصـيـدلة والتـمـريـض والتتـدثـر واألشعة ومعالجة النطق والسمع وفحص البصر

وتجهيـز النـظارات الطـبـيـة وتـرمـيـب العـدسـات الالصقة وعـلم النفس العـيادي والصحـة النفسيـة واإلرشـاد

النـفسـي وفـنيـي األسـنــان واإل رشــاد الصحــي السنــي والقـبالـة والمتـتـبـارت والمعالجـة الحكميـة والصحيـة

واألطـراف الصناعية والجـبـا ــر وتقويم األقدام والمعالجة اليدوية للعمود الفقري وأي مهنة أو حرفة طبية

أو صحيــة أخـرى ثـقـررها مجـلس الوزراء بـناء عـلى تـنسيـب الوزير (وزير الصحة) [فـقـرة (أ) مـن
المادة التامسة من قانون الصحة العامة] .مما عرفها قانون المسؤولية الطبية والصحية( )51بالمهن
المحددة في قانون الصحة العامة واألنظمة الصادرة بمقتضاا.

ولتحدثد أن شتصا ما مارس مهنة طبية أو صحية خالفا ألحكام هذا القانون فقد تم اعتبار م من
يقوم بفحص مريض أو تظاهر أن في وسعه فحصه أو ت تيص مرضه أو معالجته أو وص
له أو تقديم خدمة من التدمات التي يقدمها عادة أحد األشتا

األدوية

الم ار لليهم في الفقرة (أ) من

المادة التامسة من هذا القانون بحكم عمله .ويعتبر لعطاء عقاقير أو وصفات طبيـة أو معالجة ال،ير
ــــــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ

 . 1من أهداف المؤسسة العامة لل،ذاء

()42
والدواء

ما جاء في الفقرة أ من المادة  2من قانونها ( :المؤسسة مسؤولة عنضمان سالمة ال،ذاء وجودته وصالحيته لالستهالك

الب ري في جميع مراح تداوله) ونموجب المادتين  3و  2من قانون

صفحة .2892

 .0تراجع مواد قانون الرقابة على ال،ذاء المؤقت

()01

()42
ال،ذاء

رقم  33لعام  4312المن ور في عدد الجريدة الرسمية رقم  2322بتاريخ 4312/1/11

رقم  12لسنة  0115وتعدثالته بالقانونين رقم  30و  12عام 0113

 .3أنظر الفقرة ب من المادة  3والمادة  31من قانون الدواء والصيدلة( )01قانون رقم  50لعام .0153

 .4المادتان  01و  02والفقرة هـ من المادة الرابعة من قانون الصحة العامة ونظام الفحص الطبي قب الزواج رقم ( )2لعام ..0114
 .1فقرة (و) من المادة ( )2من قانون الصحة العامة.

 .2الفقرات (ز) (ح) ( ) من المادة ( )4من قانون الصحة العامة].
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ب ي صورة مانت أو حيازة أي شتص لمعدات أو أدوات طبية أو عالجية أو لعقاقير تزيد على حاجته

أو حاجة عا لته دليال أوليا على أن ال تص يمارس مهنة طبية أو صحية خالفا ألحكام هذا القانون
الفقرة (ب) من المادة ( )2من قانون الصحة العامة] ويعاقب بالعقونات المنصو

( )4من الفقرة (ب) من المادة ( )14من قانون الصحة العامة].

وقد جاء تعريف الممارسة في المادة الاانية من قانون المسؤلية الطبية والصحية

()19

عليها فيه البند

تحت ُمسمى

"التدمة" بــ نها القيام باإلجراءات الطبية أو الصحية التي تقدم من مقدم التدمة أو ي ترك بھا في

مكان تقديم التدمة.

ما تم تعريف مقدم التدمة

بــ:

أي شتص طبيعي أو اعتباري ثزاول مھنة من المھن الطبية أو الصحية ويقوم بعم من أعمال

التدمة أوي ترك في القيام بھا وفق ألحكام الت ريعات المعمول بھا.

ونص متن المادة السابعة أن على مقدم التدمة االلتزام بالقواعد والمعاثير واإلجراءت التاصة

بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تتصصه وتوةيق ذلك في مل

خا

المريض .وعلى الطبيب ب ك

تسجي الحالة الصحة للمريض والسيرة المرضية من الطبيب أو مساعدا وذلك قب ال روع في

الت تيص والعالج بالدرجة التي تقتضيها مصلحة العم وإمكانيات العم المتاحة في مكان تقديم

التدمة باستاناء الحاالت المرضية الطار ة التي ال\تحتم

الت خير .وأن عليه استتدام وسا

الت تيص أو العالج الالزمة والمتاحة للحالة المرضية واستتدام األدوات واألجهزة الطبية الالزمة

والمتاحة في ت تيص المريض ومعالجته وفق األصول العلمية المتعارف عليها.

ما تم أيضا تعريف اإلجراءات الطبية والصحية

ت م

بــ:

اإلجراءات الطبية الفحص السريري والمتبري والصحية وال عاعي والمعالجة الفيزيا ية

واالختصاصية واالست ارات الطبية والعمليات الجراحية والوالدة واألدوية واإلقامة في المست فيات أو

أي لجراء له عالقة بتقديم التدمة.

ما جرى في نفس المادة تعريف ت،يير الجنس وتصحيح الجنس واالستنساخ الب ري والقواعد

المهنية على الوجه التالي:

تصحيح

الجنس:

التدخ الطبي بھدف تصحيح جنس ال تص الذي يكون انتماؤا غامضا بحيف ي تبه أمرا بين أن

يكون ذم أر أو أناى وذلك م ن تكون له مالمح جسدية جنسية متالفة للتصا ص الفسيولوجية
والبيولوجية والجينية لل تص ممن تدل مالمحه على أنه ذمر بينما ھو في الحقيقة اناى والعكس.
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ت،يير

الجنس:

ت،يير جنس ال تص الذي يكون انتماؤا الجنسي واضحا ذمورة أو أنوةة وتتطابق مالمحه الجسدية

الجنسية مع خصا صه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية وال ثوجد اشتباا في انتما ه الجنسي ذم أر أو

أناى مما يعني االنحراف في عملية تصحيح الجنس بما يتال

الفحوصات الطبية.

االستنساخ الب

الصفة الجنسية التي انتھت اليھا

ري:

تكوين ما ن ب ري بنق نواة من خلية جسدية ب رية للى بويضة منزوعة النواة وتتكاةر التلية

الناتجة عن ذلك مكونة جنينا ھو نستة وراةية تكاد تكون مطابقة لصاحب التلية الجسدية.

القﻮاعﺪ

المﮭنثة :مجمﻮعة القﻮاعﺪ واألعﺮاف والتشﺮثعات التي تفﺮضﮭا بثعة عم مقﺪمي

الخـﺪمة وفـقـا ألحكام المادة  7من هـذا القانون

()79

(المادة  :7ثجﺐ على مقـﺪم الخـﺪمة تـ دثة عـملﮫ

العناثة الالزمة للمﺮثﺾ وعﺪم است،الل حاجتﮫ ل،ﺮ

تحقثﻖ منفعة غثﺮ مشﺮوعة لنفسﮫ أو ل،ثﺮه

وفقا لما تقتضثﮫ أخالقثات المﮭنة ودقتﮭا وأمانتﮭا ووفقا لفصﻮل العلمثة المتعارف علثﮭا وبما ثحقﻖ
ومﻦ دون تمثثﺰ بثﻦ المﺮضى وااللتﺰام بالتشﺮثعات المعمﻮل بﮭا).

*********************************

وقد ُح ِظر على األطباء وغيرهم القيام ب عمال الدعاية واإلعالن أو ممارسة أي من المهن الطبية أو
الصحية ما لم يحصلوا على ترخيص لمزاولة المهنة من الوزير وفقا للقوانين واألنظمة الموضوعة لهذا

ال،اثـــة الفقرة (ب) من المادة ( )1من قانون الصحة العامة].

ما نص القانون على أن للوزير االستدناس برأي النقابات المتتصة قب لصدار الترخيص وعلى

وضع أنظمة تراعي قوانين النقابات الطبية والصحية تحدد فيها أحكام شرو منح رخص مزاولة المهن

الطبية والصحية وحاالت سحبها وإل،ا ها وتجدثدها وإصدار نظام خا

تحدد بموجبه المواصفات

وال رو الصحية والفنية التاصة ب ما ن ممارسة المهن الطبيـة بما فـي ذلك مساحاتها ومرافقها

والتفتيش عليهـا ووضع تعليمات يصدرها الوزير بعد االستدناس برأي النقابـة ذات االختصا

األسس وال رو واألحكام التي يجوز بموجبها السماح ألي من األطباء االختصاصيين سواء مانوا

أردنيين مقيمين خارج المملكـة ومرخصين للعم هناك أو غير أردنيين إلجراء أي عملية خاصة في
المملكة أو تقديم م ورة طبية فيها.

ونتالف ذلك فإن ممارسة أي مهنـة طبية أو صحية دون ترخيص يعتبر متالفا ألحكام هذا القانون

ويعاقب بالعقونات المقررة بمقتضى أحكامه وللوزير أو من يفوضه لغالق المح الذي تمت ممارسة

العم فيه لحين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا ال ن المواد ( )2و ( )1و ( )1والفقرة (أ) من

المادة ( )8من قانون الصحة العامة] .وعطفا على ما تقدم فإن وزارة الصحة تمنح الطبيب الترخيص
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الدا م لمزاولة المهنة في ضوء نجاحه في االمتحان اإلجمالي لفطباء أو حصوله على شهادة
من المجلس الطبي األردني ومن ةم االنتساب لنقابة األطباء األردنية الفقرتـان (و) و

االختصا

(ز) مـن المادة ( )2والمادة ( )51مـن قانـون المجلس الطبـي األردنـي والمادة ( )4والفقـرة (جـ) مـن

المادة ( )1التـي تحدد مـن يستانى مـن الفحص اإلجمالي والفقرة (ب) مـن المادة ( )51من قانون
نقابـة األطباء األردنين].

نظام تجدثد ترخيص العاملين في المهن الصحية

نظام رقم  76لسنة  9035صادر بموجب الفقرة أ من المادة  6من قانون الصحة العامة زقم  75لسنة 9005

##

تطبق أحكام هذا النظام بموجب المادة  1على المزاولين األردنيين وغير األردنيين العاملين في

##

اعتبا ار من نفاذ أحكام هذا النظام ونموجب المادة  7منه تصدر التراخيص للمزاول لمدة خمس

المملكة.

سنوات ويتم تجدثدها م خمس سنوات بعد استيفاء شرو ومتطلبات الترخيص المنصو

الت ريعات الناظمة للمهنة وأحكام هذا النظام.

عليها في

عرفت
(عرفت المادة  9الترخيص بالتصريح الذي تمنحه الوزارة للمزاول حسب الت ريعات الناظمة مما ّ
ّ
وعرفت االعتماد بمعادلة الن ا بما ثوازيه
المزاول بالعام في لحدى المهن والحاص على الترخيص ّ
من الساعات المطلونة لك مهنة وفق التعليمات التي تصدر لهذا ال،اية).

** يعتبر م مزاول مرخص قب صدور أحكام هذا النظام مصرحا له بمزاولة المهنة لمدة  7سنوات
على أن يقوم خالل تلك المدة باستيفاء متطلبات تجدثد الترخيص حسب األحكام الواردة في هذا

النظام.

** تنظم الوزارة والتدمات الطبية الملكية ونقابات المهن الطبية والصحية والمست فيات التعليمية

سجال ب سماء المزاولين الحاصلين على الترخيص وتتولى م جهة ن را على موقعها اإللكتروني.
##

تتولى اللجنة الوطنية للتطوير المهني المستمر (المنصو

عليها في المادة  7والتي ثرأسها

أمين عام المجلس الصحي العالي) المهام التالية وذلك بموجب المادة 6:

 . 3تحدثد متطلبات األن طة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها أنظمة خاصة بالتطوير أو التعليم

المهني المستمر.

(عرفت المادة  9األن طة ب نها أي دورة تعليمية أو تدريبية أو ورشة عم أو مؤتمر أو ندوة أو بحف
ّ
أو ن ر دراسة ي ارك فيها المزاول داخ المملكة أو خارجها لتطوير أدا ه المهني).
 . 9وضع براما األن طة للمهن الطبية والصحية وتطويرها.

 . 1دراسة مواضيع األن طة للمهن الطبية والصحية المتتلفة واعتمادها.
 . 7ت جيع ن ر األبحا

األن طة.

والدراسات العلمية وإقامة المؤتمرات والندوات وورط العم في مجال
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 . 7تنسيق التعاون بين القطاعات الطبية والصحية المتتلفة إلجراء األن طة.
##

نصت المادة  5على أن لوزير الصحة ومدثر عام التدمات الطبية الملكية ومدثري

المست فيات التعليمية تحدثد األن طة وطريقة انعقادها للمزاولين العاملين فيها من خالل أسس تصدر

لهذا ال،اية.

اشترطت المادة الاامنة لتجدثد الترخيص الحصول على شهادة تفيد بحصول المزاول على
##
وم ِضي خمس سنوات
عدد ساعات الن ا المعتمدة لك مهنةوفق التعليمات التي تصدر لهذا ال،اية ُ
على ترخيص المزاولة أو تجدثد الترخيص.
##

حصرت المادة التاسعة جهات االعتماد للن ا بالجهات الرسمية التالية:

 . 3المجلس الطبي األردني لفطباء وأطباء األسنان والصيادلة.

 . 9المجلس التمريضي األردني للممرضين والممرضات والقابالت القانونيات.

 . 1المجلس الصحي العالي للمهن الطبية والصحية غير المهن المذمورة في الفقرتين  3و  9من

هذا المادة.
##

نصت الفقرة ج من المادة  33على اعتبار م من لم يحقق ال رو المنصو

عليها في

أحكام هذا النظام لتجدثد ترخيصه بعد خمس سنوات متالفا ألحكام هذا النظام ويتم لنذارا الستكمال
متطلبا الن ا خالل مدة أقصاها ستة أشهر على أن ثتم ليقاف مزاولته بعد مضي تلك المدة وإشعار

النقابة المعنية بذلك.

 . 3أ  .ترخيص المست فيات التاصة

بموجب قانون الصحة العامة

( )3

ونظام المست فيات التاصة

( )4

رقم  14لسنة

يعرف المست فى التا
ّ
 0154المن ور في عدد الجريدة الرسمية رقم  1012بتاريخ  0154/1/51وتعدثلـه بموجـب نظـام رقـم

 51لسـنة  0151المن ــور فــي عـدد الجريــدة الرســمية رقـم  1333بتــاريخ  0151/3/52ب نــه مؤسســة

عدة إلثواء المرضى وتقديم خدمات المعالجة والتمريض سواء مان تقديم هذا التدمة
لم ّ
الرعاية الصحية ا ُ
ب جر أو بدون أجر والذي تملكه أو تدثرا مؤسسة عامة غير رسمية أو أي من جهات القطـاع التـا
ويجب على أي مست فى أن ال ثباشر أعماله لال بعد حصوله علـى ترخيص بـذلك وفقـا ألحكـام األنظمـة

الصادرة بمقتضى القانون

()3

وأن عليه التقيد فـي ممارسة أعماله ب حكامـه ومتطلبات تلـك األنظمـة وأن

للــوزير أو مــن يفوضــه أن يقــوم بــالتفتيش علــى أي مــن المست ــفيات التاصــة للت ــد مــن تقيــدها فـــي

ممارســة أعمالهـــا باألحكـــام وال ــرو القانونيـــة المقــررة واتتـــاذ اإلجـراءات الالزمــة ب ـ ن أي متالفــة.
وللتعرف على شرو ترخيص المست فيات التاصة وما ثتعلق بها تراجـع نصـو

نظـام المست ـفيات

التاصـــة وتعدثلـــه الم ـــار لليهمـــا بـــ عالا .ممـــا عرفـــت المـــادة الاانيـــة مـــن قـــانون المســـؤلية الطبيـــة
والصحية

()51

مكان تقديم التدمة بالمكـان المـرخص لتقـديم التدمـة الطبيـة أو الصـحية لمتلقـي التدمـة

ما نصت التعليمات رقم  5لسنة  0151على تعليمات ترخيص وحدات قسـطرة القلـب واألوعيـة الدمويـة
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لدى المست فيات التاصة من ورة في عدد الجريدة الرسـمية رقـم  1145بتـاريخ  0151/55/5صـفحة

 2134صــادرة بمقتضــى المــادتين ( / 2ق) و ( )00مــن نظــام المست ــفيات التاصــة رقــم  14لســنة
 0154وتعدثالته.

 . 3ب  .تﺮخيص عيادات وم ار ز الطب الب ري

()7

يحكم ترخيص عيادات وم ار ز الطب الب ري النظام رقم  57لسنة  9037وتعدثله بنظام رقم 63
لسنة  .)71(9035وهذا النظام صادر بمقتضى المادة ( )5والفقرة (أ) من المادة ( )59من قانون

الصحة العامة رقم ( )75لسنة .9005

عرفت المادة الاانية من النظام العيادة ب نها عيادة الطب العام أو عيادة طب االختصا
وفقا ألحكام ھذا النظام .مما عرفت المرمز ب نه مرمز الطب العام أومرمز االختصا

ألحكام ھذا النظام  .أما المادة الاانية من قانون الصحة العامة

()1

المرخصة

المرخص وفقا

فقد عرفت المرمز الطبي ب نه

المؤسسة المعدة لتقديم خدمات المعالجة والتمريض دون لثواء المرضى .ويجب على أي عيادة أو
مرمز أن ال ثباشر أعماله لال بعد حصوله علـى ترخيص بذلك وفقا ألحكام هذا النظام وعلى الطبيب

االلتزام باللقب الممنوح له بالترخيص لمزاولة المھنة عند وضعه على اللوحة التاصة به ووفق ما ھو

مسج في النقابة( .وذلك بموجب الفقرة (أ) من المادة  2والمادة  30من قانون الصحة العامة

أيضا) .ونموجب النظام تتولى لجنة ترخيص العيادات والم ار ز الطبية الك
والم ار ز ومراقبة تقيدھا ب رو الترخيص والت ريعات النافذة.

()1

الدوري على العيادات

نظام ترخيص عيادات وم ار ز الطب الب ري

نظام رقم  57لسنة ) 9037الجريدة الرسمية رقم  7927بتاريخ  9037-5-36صفحة  (7197والنظام المعدل رقم 63لسنة 9035
(الجريدة الرسمية رقم  7735بتاريخ  9035/7/13صفحة  )1712وتعليمات رقم  9لسنة  9032تعليمات ال رو والمتطلبات الواجب
توافرها في عيادات وم ار ز الطب الب ري (الجريدة الرسمية رقم  7753بتاريخ  9032/7/36صفحة .)9930

عرفت المادة  9من النظام المدثرية بالمدثرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية
##
ّ
في الوزارة أو المدثرية التي يعتمدها الوزير لهذا ال،اية.

وعرفت المدثر بمدثر المدثرية.
** ّ
وعرفت الوحدة العالجية باألجهزة والمعدات الواجب توافرها في العيادة (عيادة الطب العام أوعيادة
** ّ
طب االختصا

المرخصة وفقا ألحكام هذا النظام) أوالمرمز (مرمز الطب العام أو مرمز االختصا

المرخص وفقا ألحكام هذا النظام) وفقا ألحكام هذا النظام.

عرفت اللجنة بلجنة ترخيص العيادات والم ار ز الم كلة بمقتضى أحكام هذا النظام بر اسة
** مما ّ
المدثر.
##

تتولى اللجنة المهام التالية:

 . 3النظر في طلبات ترخيص العيادات أو الم ار ز.
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 . 9الك

على موقع العيادة أو المرمز والت د من توافر ال رو وفقا ألحكام هذا النظام والتعليمات

الصادرة لهذا ال،اية وللجنة انتداب ةالةة من أعضا ها للقيام بذلك على أن يكون من بينهم مما عن
مجلس النقابة.

 . 1الك

الدوري على العيادات والم ار ز ومراقبة تقيدها ب رو الترخيص والت ريعات النافذة.

 . 7للجنة أن تستعين بمن تراا مناسبا من ذوي التبرة واالختصا
##
##

دون أن يكون له حق التصويت.

نصت المادة  7على الوةا ق الواجب لرفاقها مع طلب الترخيص للى اللجنة.

نصت المادة  6على شرو ترخيص العيادة أو المرمز بمقتضى تعليمات تصدر لهذا ال،اية

(تعليمات رقم  9لسنة  .)9032مما نصت المادة  37على عدم جواز مباشرة العيادة أو و المرمز لال
بعد الحصول على الترخيص وعدم لجراء العمليات التي تحتاج للتتدثر العام.

##

على جميع العيادات والمرمز العاملة والمرخصة قب نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها

##

وعلى األطباء بموجب المادة  35لحضار وةيقة عدم ممانعة من النقابة عند تجدثد رخصة

##

بموجب المادة  5للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة طب عام ألي مؤسسة

وفقا ألحكامه خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ نفاذا (المادة  35من النظام).

المهن من أمانة عمان الكبرى أو البلديات.

عال ضمن حرمها أو في المكان التابع لهما شريطة اإللزام بالمادتين  6و 5
تعليمية أو مؤسسة تعليم ٍ
وإبراز عقد سنوي مع الطبيب مصدق من النقابة وأن يكون الطبيب متفرغا تفرغا تاما للعم في

العيادة وأن ال يمتلك أي عيادة أو مرمز آخر.
##

بموجب المادتين  2و  33ي تر أن ال يق عدد األطباء العاملين في مرمز الطب العام

خدمة  97ساعة عن ةالةة أطباءر وأن اليق عدد العاملين في مرمز اختصا
عالجية في فرع من اختصاصات الطب عن طبيبي اختصا

الذي يقدم خدمات

وأن تحدد تسمية المرمز باالختصا

المرخص له وفق أحكام هذا النظام وأن ثتولى لدارة المرمز طبيب يكون مسؤوال أمام الوزارة عن

التدمات التي يقدمها المرمز.
##

أوجبت المادة  30اإلعالن عن أسماء األطباء المالكين والعاملين في المرمز وإعالم الوزارة

والنقابة ب سما هم خالل ال هر األول من م سنة وإشعارهما خطيا عن أي تفيير يط أر عليها خالل

سبعة أيام من لجراء الت،يير.

** مم أوجبت تعليق ال حة األجور المعتمدة وسارية المفعول في مكان بارز الطالع المراجعين

واالحتفاظ بنستة من الك

الضريبي.

##

اشترطت المادة  39تسجي لسم المرمز في السج المتصص للم ار ز في النقابة على أن

##

لذا مان المرمز يقدم خدمة على مدى  97ساعة ثوميا فعليه بموجب المادة  31أن يعلن عن

يكون اإلسم عرنيا وغير مكرر.

ذلك على جميع لوحاته وأن يكون طبيب واحد على األق موجودا في المرمز.
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##
##

نصت المادة  37على الحاالت الموجبة إلل،اء ترخيص العيادة أو المرمز.

أجازت المادة  32للمرمز الذي يقدم خدمة  97ساعة فتح متتبر مستوفيا لل رو المنصو

عليها في نظام ترخيص المتتبرات الطبية التاصة شريطة تعيين مدثر له يكون مسؤوال عن مافة
األمور اإلدارية والفنية مما يحق للمرمز فتح عيادة ت تيصية ب ر أن ثتم تعيين طبيب اختصاصي

أشعة لها في المرمز.
##

أوجبت المادة  90على جميع العيادات والم ار ز العامل ة والمرخصة تجدثد الترخيص الممنوح له م

خمس سنوات وتحدثد األحكام التاصة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذا ال،اية .وأن على أمانة

عمان الكبرى والبلديات عدم منح أو تجدثد رخصة المهن للعيادات والم ار ز لال بعد الت د من وجود عدم

ممانعة من الوزارة أو النقابة أو المدثرية م حسب اختصاصه من خالل تزويدهم بك وفات أو رن للكتروني

في بداية شهر مانون األول من م عام بعدم وجود ما يمنع من تجدثد الرخصة.

##

مع عدم اإلخالل ب ي عقونة أشد ورد النص عليها في أي ت ريع آخر فقد نصت المادة 99

على المعاقبة بالعقونات المنصو

عليها في قانون الصحة العامة م من يتال

وللوزير لغالق العيادة أو المرمز للى حين صدور قرار قطعي من المحكمة.

مالحظة:

** تجب مراجعة المعنيين لتفاصي نصو

أحكام هذا النظام.

مواد تعليمات ال رو والمتطلبات الواجب توافرها في

عيادات وم ار ز الطب الب ري تعليمات رقم  9لسنة  9032المن ورة في الجريدة الرسمية رقم 7753
بتاريخ  9032/7/36صفحة  9930أعالا والمالحق المتعلقة بها والوحدات العالجية (مرفقة مع

التعليمات) التي أصدرها وزير الصحة بموجب أحكام هذا النظام.

** مما تجب على المعنيين مراجعة تعليمات ترخيص وحدات قسطرة القلب واأل وعية الدموية لدى

المست فيات التاصة تعليمات رقم  3لسنة  9035الصادرة بموجب نظام المست فيات التاصة رقم

 77لسنة  9037وتعدثالته من ورة في الجريدة الرسمية رقم  7773بتاريخ  9035/33/3صفحة
.6517

 . 4األم ار

المعدية

من مهام ومسؤوليات وزارة الصحة الواردة في قانون الصحة العامة
واألم ار

( )3

مكافحة األم ار

المعدية

التي تنتق بالنواق والسيطرة عليها فـي حال ظهورها أو انت ارها واتتاذ التدابير الضروريـة

لمنع انت ارها بما فـي ذلك مراقبـة مصادر المياا العامة والتاصة والمزروعات وأي مواد غذا يـة

()1

أو

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ . 1يشارك و ازرة الصحـة المؤسسـة العامة للغذاء والدواء ،في ضمان سالمة الغذاء وجودته وصالحيته لالستهالك البشري فـي جميع مراحل
تداوله ،والرقابـة علـى الغذاء مـ حيث جودته وصالحيته وبما يتفق مع القواعد الفـنية والتشريعات المعمول بها (فقرة (أ) مـن المادة ( ،)4والفقرتين (أ)
و (ج) مـن المادة ( )5من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء( . )24وللمزيد مـن تفصيل دور المؤسسة في هذا المجال ،تراجع أيضا مواد قانون

الرقابة على الغذاء(.])25
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مصادر أخرى يمكن أن ت ك وسا

اشتبه أن فيه لصابة بمر

محتملة النتقال العدوى ومذلك تفتيش أي عقار أو بيت لذا

معد وله أن يقوم بتطهير ذلك العقار ومنع استعمال المواد أو األشياء أو

األمكنة المونوءة التي يحتم أن تنق المر
تصـرفـهــم وتكـليـ

مما يحظر وضع أي منها في متناول ال،ير أو تـحـت

الجـهـات المسـؤولــة عـــن الصـرف الصحـي بـاتـتـاذ اإلجــراءات الالزمـة للمحافظة

على الصحة العامة خالل المدة التي تحدد لهذا ال،اية في حال مون المر

ناتجا عن مياا الصرف

الصحي .وللوزارة تنفيذ ما ملفت به الجهة المسؤولة في حال عدم قيامها بما ملفت به خالل المحددة
وعلى نفقة تلك الجهة.
فإذا تف ى مر

ونا ي في المملكة يكون الوزير متوال باتتاذ جميع اإلجراءات الالزمة للقضاء على

الوناء وله في سبي ذلك عزل المصابين أو المعرضين لإلصابة أو الم كوك في لصابتهم ومنع

الوناء وله في سبي ذلك عزل المصابين أو المعرضين لإلصابة أو الم كوك في لصابتهم ومنع
انتقالهم وإعطاء األمصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش وإتالف المواد الملوةة ودفن الموتى ومعاثنة
وسا

عادل.

وله فر

النق ووضع اليد على العقارات ووسا

النق للمدة التي تقتضيها الضرورة مقاب تعويض

اإلجراءات الرقابة الونا ية بما في ذلك اخذ عينات متبرية و تنفيذ لجراءات الحجـر الصـحي

لذا اقتضت الضرورة لمنع تسرب األم ار

للى المملكة ولمنع انتقالها للى الدول األخرى عـن طريق

البر أو البحر أو الجـو وتنفيـذ االتفاقيـات وااللتزامـات الدوليـة ذات العالقـة بهـذا ال ــ ن والتـي ارتبطـت

بها المملكة والتزمت بتنفيذها .ويكون العزل بالطريقـة التي يقررها طبيـب الحكومـة بحيـف يمنـع تعـر

ال،يــــر للعـــدوى بـــالمر

لضـــافة للـــى أخـــذ العينـــات المتبريـــة مـــن المرضـــى والمتـــالطين أو الم ـــتبه

بإصابتهم أو من أي مواد غذا ية أو مياا أو غير ذلك في حال اشتباهه بحدو مر

اإلجراءات أن يعلن الوزير بوسا

ن ر اإلعالن في الجريدة الرسمية.

اإلعالم المتتلفة عن تف ي أي مـر

معد .ما ت م

ونـا ي فـي المملكـة وأن ثـتم

ولمعرفة المعاني المتصصة للكلمات والعبارات الواردة ب عالا وما ثرد غيرها الحقا فإننا نوردها ب دناا

على الوجه الذي وردت فيه بالقانون(.)3

التطهـيـر :لجـراءات مكـافـحـة أو قـتـ العـوام المعـدية عـلـى سـطح جسـم بـ ـري أو حيـواني أو العـوامـ
الموجـودة عـلى األمـتـعـة والحموالت أو الحاويات ووسا
نتيجة التعر

المباشر لعوام التلو .

النق أو البضا ع أو الطرود البريدية

مصدر العــدوى :اإلنسان أو الحـيوان أو الـنـبـات أو المـادة التي ثـنـتـق العـام المسبـب للعـدوى من أي
منها للى شتص آخر سليم.

مستودع العــدوى :أي شـتـص أو حــيـوان أو مفـصلي أو نـبـات أو تـرنـة ثـعــيـش ويـتـكـاةــر فـيها العـام
المسبب للعدوى في ظروف طبيعية.

للوزير أو مـن ثـفـوضه اتتـاذ اإلجـراءات الالزمـة لمنع انـتـقال العـدوى لآلخرين من مستودع العـدوى أو
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مصدر العدوى.

.

المر

المعدي :المر النـاتـا عـــن الكـا ـنـات الحـّيـة الـدقـيـقـة مـالـبـكـتـيـريــا والـفـيـروسـات والـفـطريـات
والطفـيليات وما شابهها أو عـن سمومها ويمكن للعـام المسبب للعـدوى أن ثنتق للى اإلنسان
من مستودع أو مصدر العدوى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
شتص أصيب بعدوى ناجمة عن العام المسبب للمر

المصاب:

المتـال  :ال تـص الذي خـالـ أو ي ـتـبـه الطـبـيـب ب نـه تعر
ثدعو لالشتباا بانتقال هذا العدوى لليه.

العزل :فص األشتا

المعدي.

لالختال ب تص مصاب بالعدوى مما

المصابيـن بالعدوى أو المتالطين الـذثن يحملـون التلـو عـن غيـرهم أو فصـ

النق ـ أو البضــا ع أو الطــرود البريدثـــة المونــوءة عــن غيرهــا

األمتعــة أو الحاويـــات أو وســا

بطريقـة تحول دون انت ـار العدوى .ويكون العزل بالطريقــة التـي يقررهــا الطبيـب بحيـف يمنــع
تعر

ال،يـر للعدوى بالمر .

التلو  :وجـود عـام ُمعـد أو سـام أو مـادة ُمعـدية أو سامة في جسم ب ـري أو حيواني أو عـلى سـطح
ذلـك الجسـم أو فـي أو عـلى منـتا أُعـد لالسـتهالك أو عـلى جمادات أخرى بما فـي ذلـك وسـا

النقـ وتـ كـ خـط ار على الصحة العـامة أنـظر تعـريف الملوةات وناقي التعـريفات ذات العالقـة
في قانون الرقابة على ال،ذاء(.])42

الحجر الصحي :تقييد أن طة أشتا

ليسوا مرضى ولكن ي تبه في لصابتهم أو أمتعة أو وسا

أو بضا ع ي تبه في تلوةها وفص هؤالء األشتا

نقـ

عـن غيرهم أو فص األمتعة أو الحاويات

أو وسا ـ النقـ أو البضا ع عن غيرها بطريقة تؤدي للى منع انت ار العدوى أو التلو .

الم تبه فيه :األشتا

أو الحيوانات أو األمتعة أو الحموالت أو الحاويات أو وسا النق أو البضا ع

أو الطـرود البـريـدثـة ممـن تعــرضـوا لمتـاطـر محتملة ويمكن أن يصبحوا مصد ار محتمال انت ار

المر .

العدوى :دخول احد العوام المعدية للى أجسام الب ر أو الحيوانات وتطورا أو تكاةرا فيها على نحو قد
ي ك خط ار على الصحة العامة.

الوناء :زيـادة عـدد الحـاالت لمر
محدد.

وقد أوجب القانون

( )3

والفقرة

معـيـن عـن العدد المتوقـع حدوةه فـي العـادة في مكان محدد ووقت

من المادة  1من قانون المسؤلية الطبية والصحية

اشتبه أو أشرف أو اشترك في معالجـة أي مصاب بمر

اإلصابـة أو الوفاة بهذا المر

()51

على م طبيب

معد أن ثبلغ المدثـر في منطقـته عـن

خالل أرنع وع رين ساعـة من حدوةها أما لذا مان المر

خطي ار أو

منتـ ـ ار ب ك وناء فيكون التبليغ فوريا .وتسري أحكام هذا الفقرة علـى مسؤول المتتبـر الطبي الذي

ا ـتـ

هذا المر

عن أي مر

و للوزير أو مـن يفوضه أن يطلب مـن أي طبيب أن ثزودا بالمعلومات التي لديه

أو لصابة .ويعاقب

من أخفى عن قصد مصابا أو عر
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شتصا للعدوى بمر

ونا ي أو تسبب عن قصد بنق العدوى لل،ير أو امتنع عن تنفيذ أي لجراء طلب منه لمنع تف ي

العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون(.)3

ما أوجبت المادة  51من قانون المسؤولية الطبية والصحية( )51عدم لخراج متلقي التدمة من مكان

تقديمها لال لذ مانت حالته الصحية تسمح بذلك من خالل قرار يصدر عن مقدم التدمة المعالا أو

لنقله للى مكان خدمة آخر الستكمال عالجه شريطة توفر مستلزمات النق الصحي السليم وعم تضررا
أو بناء على طلب متلقي التدمة لذا مان مام اإلهلية رغم تبصيرا بعواقب خرجه

في عملية النق

دون النصيحة الطبية ويؤخذ منه لقرار خطي بتحمله المسؤولية أو بموافقة خطية من أحد األطباءفي
مكان تقديم التدمة لذ مان متلقي التدمة ناقص األهلية أو عديمها ونإقرار من وليه أو وصيه

بمسؤولية نقله للى مكان تقديم خدمة آخر .مما أنه ال يجوز لبقاء متلقي التدمة ب،ير مبرر طبي داخ

مكان تقديم التدمة.

 . 1نواقل األمراض وانتقال العدوى
تعتبــر الــوزارة بموجــب قــانون الصــحة العامــة

( )3

الجهــة المســؤولة عــن مكافحــة األم ـ ار

التــي تنتق ـ

بالنواق والسيطرة عليها في حالة ظهورها أو انت ارها .وأن على المسـؤول عـن أي عقـار يحتمـ توالـد

نواق األم ار

فيه أن ثتعاون مع الوزارة التتاذ التدابير واالحتياطات الضرورية للحيلولة دون ذلك.

ما أجيز للموظ

المفو

أن ثدخ في أي وقت معقول ألي مكان إل زالة أسباب وجود نواق األم ار

أو توالـدها وإذا مانـت هــذا األمـا ن م هولــة فـال ثــدخلها لال بـإذن مــن المسـؤول عنهــا أو بقـرار المــدعي

العام المتتص .مما أعطي الحق للمدثر أو طبيب الحكومة المفـو
الالزمة للمريض المصاب أو الم تبه بإصابته ب ي من األم ار

أن ثتتـذ جميـع اإلجـراءات الطبيـة

المنقولة بالنواق .

 . 2التطعيم أو التلقيح

أوجب قانـون الصحـة العامـة

( )3

علـى والد مـ مولـود أو ال تـص المومـول أمرا لليه أن ثراجع أثـا مـن

الم ار ـز الصـحية التابعــة للـوزارة أو أي مرمـز تطعــيم تعتمـدا الـوزارة أو أي طبيــب معتمـد لتطعـيم الطفـ

باللقاحـــات المدرجـــة ضـــمن البرنـــاما الـــوطني للتطعـــيم ووفـــق التعليمـــات التـــي تصـــدرها الـــوزارة وعلـــى

ال تص الذي قام بعملية التطعيم أن يصدر شهادة تطعيم يسج فيها المطعوم المعطـى للطفـ وتـاريخ
لعطا ه .أما لذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حاالت خاصة فللوزير أن يقرر لعطاء المطـاعيم

الالزمة لفشتا

الحاجة.

من متتل

ال ار ح العمرية وله أن يقرر لعادة التطعيم بجرعات متكررة ملمـا دعـت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1وهي محددة بموجب قانون نقابة األطباء األردنية

()11

رقم ( )13لعام  ،1972وتعديالته الالحقة بالقوانين ذوات األرقام (،1977/36

 ،)2115/14 ،2118/59 ،2113/25 ،1987/25 ،1985/18 ،1984/5 ،1983/9 ،1979/32كما أنها تمثل إلى حد كبير غايات

ومسؤوليات باقي النقابات الطبية والصحية األخرى].

 .0المواد من ( )27 - 16من قانون نقابة األطباء األردنية

.
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وقد أوجب ذلك على الوزارة ت مين المطاعيم واألمصال الوقا ية الالزمة لحماية األطفال والصـحة العامـة

للمواطنين دون أن تستوفى أي رسوم أو أجور عن المطـاعيم واألمصـال الوقا يـة التـي تقـدمها الـوزارة

عن طريق م ار زها.

25

ةالاا  .غايات ومسؤوليات نقابة األطباء األردنية
()55

يقوم على أمر نقابة األطباء األردنية
( )1

والدستور الطبي

وتحقيق أهدافها ،وتنفيذ قانونها

الصادرين بموجبه مجلس ثت ل

()55

ونظامها الداخلي

()50

من أحد ع ر عضوا ثرأسه نقيب األطباء .وتقوم

الهيدة العامة لفطباء التي تضم في عضويتها جميع األطباء المستوفين ل رو التسجي في النقابة
والترخيص من وزارة الصحة من ممارسين ومتقاعدثن بانتتاب هذا المجلس والنقيب مرة م ةال

سنوات.

ومهامها هي ما ثلي:
وقد نص قانون النقابة على أن غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية
ّ
 . 5رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحماثتها والدفاع عنها وذلك من خالل وضع الدستور الطبي

وت سيس الجمعيات الطبية وعقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية واإلشراف عليها وسا ر الن اطات
العلمية والتي تساهم في تطوير المستوى الفني لفعضاء واالشتراك في المؤتمرات الطبيـة التي تدعى

لليها النقابـة وانتداب من يمالها و مراقبـة سلوك األطباء المهني.

 . 0التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيدات ذات العالقة لرفع المستوى الصحي وتقديم أفض

التدمات الطبية الممكنة للمواطنين

من النظام الداخلي للنقابة).

(المواد ( )7و ( )35من قانون نقابة األطباء األردنية ،والمواد ( )22و ( )24و ()25

 . 3جـمع ملمة األطباء والمحافـظـة عـلى حـقـوقهم ومرامتهم والتي تنص عـلى أن تقوم النقابة ضمن

حـدود اخـتصاصها بحـماية مصالح أعـضا ها والدفاع عـنهم فيما ثـتـص بعـملهم المهني (المادة
 03من النظام الداخلي للنقابـة)

وفـي هذا السياق فقد نص القانون بموجب نص المادة  15على:

ثـلـتـزم الطـبــيـب ب داء عـمله وفـقا لما تـقـتـضيه أخالقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا لفصول
العـلمية المتعـارف عـليها ونما يحقـق العـناية الالزمة للمريض مع عدم است،الل حاجته لتحقيق منفعة

غير م روعة لنفسه أو ل،يرا دون التمييز بين المرضى والاللتزام بالت ريعات المعمول بها .وهذا هـو

نفـس ما نـصت عـليه حـرفيا المادة 1
والصحـية(. )18

والفقرة ي من المادة  1من قـانـون المسؤلية الطبـية

ما نصت المادة  13من قانون النقابة على:

أ  .ي ك الوزيـر لجـنـة فـنـية أو أ ـاـر بر اسة من يسميه الـوزير وعـضوية أرنعة أطباء يمالون الـوزارة
والتـدمات الطـبـيــة الملكيـة والنـقـابـة ومـلـية الطـب فـي الجـامعـات األردنـية الـرسـمية ونالتـناوب فـيما

بـيـنها تـتم تسميـتهم من الجهة المتتصة في م منها وذلـك خـالل ةـالةـيـن ثوما من تاريخ نفاذ أحكام
هذا القانون.

ب  .تكون مدة العـضوية في اللجـنـة الم كـلة وفـقا ألحكام الفقرة (أ) من هذا المادة لمدة سنـتين قابلة

للتجدثد لمرة واحدة.
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ج  .تـتولى اللجـنـة تـقـدثـم التـبـرة الفـنـيـة بـناء على طلب النيابة العامة أو المحا م أو النقابـة أو

الوزارة فيما ثتعلق باألخطاء الطبية المنسونة لفطباء.

د  .تحـدد المسؤولية الطبـيـة بناء عـلى مدى االلتـزام بالقـواعـد المهنية وتدخ في تحدثدها البينة

الطبــيـة والمعـاثـيـر التاصة بها والعـوام والظروف التي تسبق أو تـتـزامن أو تتبع عم مقدم التدمة.

هـ على الرغم مما ورد في قانون أصول المحا مات الج از يـة ال يجوز توقيف أي طبيب م ـتـكـى عليه
بجـرم ارتكـاب خط طبـي أدى للـى وفــاة أحــد المـرضـى أو لصـابـته أو عـجـزا لال بعـد صـدور قـرار الحكم
وا تسابه الدرجة القطعية.

وقد عرفت المادة الاانية من قانون المسؤولية الطبية والصحية( )35التط الطبي ب ي فع أو ترك أو
لهمال ثرتكبه مقدم التدمة وال ثتفق مع القواعد المهنية السا دة ضمن بيدة العم المتاحة وينجم عنه

ضرر .مما نصت المادة الرابعة من نفس القانون على أن تحدد المسؤوليةالطبية والصحية بناء على

مدى التزام مقدم التدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العالقة ويدخ في تحدثدها مكان تقديم
التدمة والمعاثير التاصة بها والعوام والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عم مقدم التدمة

واإلجراءات الطبية أو الصحية المقدمة لمتلقي التدمة .ونموجب المادة الاالاة من هذا القانون فإن

أحكامه تطبق على مقدم التدمة سواء ما تقديمها بفجر أو دون أجر.

و  .على الـنـيـابة أن تتـطر مجـلـس الـنـقـابة قـب ال ـروع في التحقـيـق في أي شكوى أو اتتاذ أي

لجراء ضد الطبيب وللنقيـب أو مـن ثـنـتـدبه أن يحضر جميع مراح التحـقيق مع الطـبـيـب قـبـ

اسـتجـوابه مـن الـنـيـابـة العـامة وفـي حـالة الجـرم الم هـود ثـبـلغ النـقـيـب أو المجـلـس بالسـرعة
الممكنة بما تم من لجراءات .مما نصت المادة  14من قانون المسؤولية الطبية والصحية( )19أنه على

الرغم مما ورد في أي قانون آخر ال يجوز توقيف مقدم التدمة بجرم ارتكاب خط طبي أةناء مرحلتي

التحقيق والمحا مة.

وعطفا على ما تقدم فقد نصت الفقرتـان أ و د مـن المـادة السادسـة مـن قـانون المسـؤولية الطبيـة

على:

()18

أ  .ي كـ الوزيـر(وزيـر الصحـة) لجنـة تسمـى (لجنـة المعاثيـر الطبيـة والصحيـة) العتمـاد القواعـد
المھنية م ةال سنوات بر اسة أمين عام الوزارة وعضوية م من:

 . 3أمين عام المجلس الطبي االردني.

 . 9مما عن التدمات الطبية الملكية.

 . 1مما عن جمعية المست فيات التاصة بالتناوب.

 . 7مما عن المست فيات الجامعية الرسمية بالتناوب.
 . 7نقيب االطباء االردنيين.

 . 6نقيب اطباء االسنان االردنيين.
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 . 5نقيب الصيادلة االردنيين.

 . 5نقيب الممرضين والممرضات والقابالت القانونيات.

د  . 3 .ت ك لجـان فرعيـة للتتصصـات مـافـة بقـرار مـن الوزيـر بناء على تنسيب لجنـة المعاثير
الطبيـة والصحيـة تتـولـى وضع الحـدود الدنيـا للقـواعـد المھنيـة الواجب اتباعھـا مـن مقـدم

التـدمـة وإجـراءات تقـديمھـا والوص

الوظيفـي والقواعـد السلومـية للعـامليـن فـي األما ـن

المعدة لتقديم التدمة ورفعھا للى لجنة المعاثير الطبية والصحية العتمادھا.

 . 9تحـدد ميـفيـة عـم اللجان الفـرعية وشرو العـضوية فيھا والنصاب القانـوني الجتماعاتھا
واتتاذ توصياتھا وم ما ثتعلق بھا بموجب تعليمات يصدرھا الوزير لھذا ال،اية.

ما نصت المادة  5من قانون المسؤولية الطبية( )24وفقراتها أ و ب و ج و هـ و ي على:

عـلـى مقـدم التـدمة االلتـزام بالقـواعـد والمعاثيـر واإلجراءات التـاصة بممارسـة المھـنـة تبعـا

لدرجـته ومجال تتصصه وتوةيـق ذلك فـي مل
االلتزام بما ثلي:-

متـلقي التدمة وعـلى الطبيب ب كـ خـا

أ .تسجي الحالة الصحية لمتلقي التدمة والسيرة المرضية من الطبيب او مساعدا وذلك قب

ال ـروع في التـ تــيـص والعـالج بالـدرجـة التي تـقـتـضيـھا مصلحة العـمـ وامكـانـيـات العـم

المتاحة في مكان تقديم التدمة باستاناء الحاالت المرضية الطار ة التي ال تحتم الت خير.

ب -استتدام وسا

الت تيص أوالعالج الالزمة والمتاحة للحالة المرضية.

ج -استتـدام األدوات واألجھـزة الطبـية الالزمة والمتاحة في ت تـيص متلقي التـدمة ومعالجته
وفقا لفصول العلمية المتعارف عليھا.

هـ وص

العالج وتحدثد ممياته وطريقة استعماله متابة ونوضوح مع بيان اسمه وتوقيعه

وتاريخ الوصفة وتنبيه متلقي التدمة أو ذويه بحسب األحوال للى ضرورة التقيد باألسلوب

الذي حددا للعالج.

ي -عدم است،الل حاجة متلقي التدمة للعالج.

وقد حظرت المادة  5من قانون المسؤولية الطبية

()18

(ح) و ( ) و (ك) على مقدمي التدمة م مما ثلي:

وفقراتها (ب) و (ج) و (د) و (ز) و

ب  -االمتـناع عـن تقـديم التدمة في الحاالت الطار ة أو االنقطاع عن تقديمھا في جميع

األحوال لال لذا خال

متـلقي التـدمة التعـليمات أو ان االمتـناع أو االنقطاع راجعا ألسباب

خارجة عن لرادة مقدم التدمة.

ج -استعمال وسا
د  -وص

و  .الﻜش

ت تيصية أو عالجية أو أدوية غير مجازا لعالج متلقي التدمة.

العالج قب لجراء الك

الالزم على متلقي التدمة.

السﺮثـﺮي عـلى متـلقي الخـﺪمة مﻦ غـثﺮ جـنﺲ مقـﺪم الخـﺪمة دون حـضﻮر طـﺮف

ةالﺚ لال في الحاالت الﻄار ة.
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ز .لثواء متلقي التدمة في غير األما ن المعدة لذلك عدا ما تقتضيه الحاالت الطار ة.

ح  .لجراء عمليات ت،يير الجنس.

 .لجـراء عمليـات االستـنساخ الب رى مما يحـظـر لجـراء األبحـا والتجـارب والتطبـيقـات بقـصد
استنساخ ما ن ب ري.

ي  .لجراء أبحا أو تجارب طبية على اإلنسان لال بعد موافقته التطية والحصول على تصريح
متابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب الت ريعات الناظمة.

ك  .القـيام بإجـراءات طـبـيـة أو عـمليـات جـراحية غــيـر ضــروريـة لمتـلقـي التـدمـة دون مـوافـقـتـه
المستنيرة.

 . 4المحـافـظـة عـلـى آداب المهـنـة والتـي تـنـص عـلـى أن ثــتـولـى مجلس النقابة مراقبـة سلوك األطبـاء

المهني والت ـد مــن تهـيـدـة عياداتهم وفق قانون الصحـة العـامة وتحدثـد مـا يسـمح لهـم باإلعـالن
( )1

عـنه وحـ ّ المنازعـات المتعـلقة بممارسة المهنة .وقـد تحـددت آداب المهنة في الدستـور الطـبي
الذي تـم تعـريفه وتحـدثـد مضمونه بموجـب القانون والنظام الداخلي المادة ( )0والفقرة ( )50مـن
المادة ( )31من قانون نقابة األطباء األردنية

()55

والمادة ( )00من نظامها الداخلي(.])50

 . 1توفير الت مينات االجتماعية والرعاية الصحية لفطباء وعا التهم بما يكف لهم الحيـاة الكريمـة مـن

خالل لنـ اء صنادثـق خـاصة بمقتضى أنظمة تصدر لهاذا ال،اية ..وقـد تـم ذلك من خالل صندوق
الـتـقـاع ــد والضــمان االجتمــاعي لفطب ــاء
نهاية التدمة لفطباء الب ريين

()52

()53

وصــندوق التكافـــ لفطبــاء الب ــريين

()15

وصــندوق

 . 2تـوةـيـق الصـالت مع األطـبـاء األردنـيـيـن الموجودثـن خـارج المملكـة ومع الـنـقـابات والهيدات الطبيـة
العرنية واألجنبية.

كما شملت مسؤوليات النقابة أيضا ما يلي:
أ ـ تسجي األطباء المنتسبين لها في سج النقابة ممن تتوفر فيهم شرو االنتساب للنقابة والذي
يعتبر شرطا مسبقـا لترخيصهـم مـن وزارة الصحة لممارسة المهنـة التي يقصد بها ممارسة العم
الطبي أو لش،ال أي وظيفة ي تر فـي مـن ثتوالها أن يكون طبيبـار ول،ايات عم سنـة االمتيازر أو
التدريب المحلي ل،اثـات االختصا
األردنية

()7

(المواد ( )9و ( )7و ( )5و ( )31من قانون نقابة األطباء

وتعليمات تدريب أطباء اإلمتياز الصادرة بموجب الفقرة (ح) من المادة ( )6من قانون

المجلس الطبي األردني المؤقت ( )39لسنة ( 3259لم يط أر أي تعدث على هذا التعليمات بالرغم
من صدور قانون المجلس الطبي األردني

()35

معدال بصي،ته النها ية عام .)9007

بـ
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 . 5وضــع أو تعدثـــ الدســتور الطبــي

( )1

ووضــع ال حــة آداب ممارســة المهنـــة وإدخــال أي تعــدث

عليها بقرار مـن الهيدة العامة للنقابـة بناء على تنسيب من مجلـس النقابـة (المادتـان ( )0و

( )51و ( )31من قانون نقابة األطباء األردنية

()55

والمادة ( )00من نظامها الداخلي(.))50

وتضم الهيدة العامة للنقابة جميع األطباء المسجلين تسـجيال دا مـا فـي سـج العـاملين وسـج

المتقاعدثن الممارسيـن ممـن سددوا التـزااتهم الماليـة المترتبـة علـيهم للنقابـة والصـندوق (مـادة
( )11ذذ من قانون نقابـة األطبـاء األردنيـة) .وقـد عـرف قـانون النقابـة الدسـتور الطبـي ب نـه:
قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منــذ القـديم فــي ممارسـة المهنـة وواجبـات األطبـاء

نحو مرضاهم وزمال همر مما نص النظام الداخلي على :يحدد الدستور الطبي حقـوق وواجبـات
األطباء المهنيـة والمسلكية مما ثنظم عالقات الزمالـة فيما بينهم وأسـس تعـاملهم مــع المرضـى

ويبين ب ك عام م ما له عالقة ب رف المهنة وآدابها (المـادة ( )0مـن قـانون نقابـة األطبـاء

األردنية والمادة ( )00من نظامها الداخلي).

 . 0لعـداد م ـاريـع القـوانـيـن واألنـظـمة التـاصة بالنـقـابة بما في ذلك التـعـدثـالت التـي ثـراد لدخـالها
عليهـا تمهـيـدا لعـرضهـا عـلـى الهـيـدـة العـامة للنـقـابة إلقـرارهـا وإقـامة م اريع استـاـمـاريـة تعـود

جـ

عوا دها على صنادثق النقابة (المادتان ( )51و ( )31من نقابة األطباء األردنية(.))55

لعـداد نـظـام خـا

بتحـدثـد أجـور األطبـاء تمهـيـدا لعـرضـه علـى الهـيـدـة العامـة للنقابـة إلقـرارا .وقد تم

صدور نظام أجور األطباء

()02

المعـمول به حاليا عام  5212والفـص فـي أي خالف ثن

بيـن الطبيب

والمريـض علـى مقـدار األتعـاب لذا لم ثـكـن هــنـاك اتـفـاق سابـق ب ـ نـهـا (فـقـرة ( )54مـن المادة ()31

د.

ونظام أجور األطباء الصادر بموجبها والمواد ( )44-41من قانون نقابة األطباء األردنية).

ي طب لسم الطبيـب مـن السـج لذا ةبـت للمجلـس يانـه لـم يعـد ال قـا مـن الناحيـة الصـحية أو العقليـة

لممارسة المهنة بناء على تقرير لجنة ي ـكلها المجلـس لهـذا ال،ايـة أو فـي حـال امتناعـه عـن الماـول

أمام هذا اللجنة.
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رابعا  .أهداف ومسؤوليات المجلس الطبي األردني

حددها قانون المجلس الطبي االردني( )51قانون رقم ( )51لعام ]0111

نـصـت الـمـادة ( )1مــن قــانـون الـمجلــس الطــبـي األردنـي

()51

عــلـى أن المجـلــس ثـهــدف للـى تـحسـيــن

التـدمـات الطـبــيـة فــي المملكـة عـــن طـريـق رفـع المستــوى العــلـمـي والعــمـلي لفطــبـاء العــاملـيـــن فــي
متـتـلـ

الفـروع الطـبــيــة ونالتعـاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسا

المناسبة بمـا فـي

ذلــك مــا ثلــي( :المادتــان ( )1و ( )2مــن قــانون المجلــس الطبــي وتعليمــات التــدريب المحلــي لفطبــاء
المقيمــين الصــادرة بموجــب ق ـرار المجلــس الطبــي األردنــي رقـــم ( )31بتاريـــخ  5224/51/35وشــرو

دخول امتحـان شهـادة المجلس الطبي األردني لمتتلـ

التتصصـات الطبيــة الصـادرة بموجـب تعليمــات

امتحان المجلس الطبي األردني رقم ( )5لعام  5210الصادرة بموجب الفقرة (ب) مـن المـادة ( )00مــن
قــانون المجلــس الطبــي األردنــي المؤقــت ( )50لســنة  5210وتقيــيم شــهادات االختصــا

مــن التــارج

بموجـــب قـــ اررات المجلـــس الطبــــي األردنــــي ذوات األرقـــام ( 5225/45و ( )5225/10و ()5220/51

وإجراء االمتحان والمادة ( )3من تعليمات التدريـب المحلـي):

 . 5وضع مـواصـفـات التـدريـب المعترف بها أةناء لعداد الطبيب العام أو االختصـاصـي فـي فروع الطـب
وطـب األسـنـان المتـتـلفـة داخ المملكة وخـارجهـا ومراجعــتها دوريـا لـتـطـويـر التـدريــب فــي موا ــبة

التقدم الطبي ومراقبة االحتفاظ بمستوى التدريب المقرر.

امـين بك الطرق
 . 0التـدريـب المستـمر وضمان المستـوى العـلمي والفـني لفطـباء االخـتصاصيـين والعـ ّ
التي ثراها المجلس مناسبة.
 . 3التنسيق والتعاون مع المجلس العرني لالختصاصات الطبية.
 . 4تـوصيـ

التـدريب المطلوب لجميع االختـصاصات الطبية مـن جـميع نواحـيه واعـتماد أسس تـقـوـيـم

هذا التدريب.

 . 1وضع معاثير االعتراف ب هلية المست فيات والم ار ز للتدريب.

 . 2تـ كي لجـنة الدراسات العـليا واللجـان العـلمية المتتصصة المنصو
حق ت،ييرها أو ت،يير أي من أعضا ها في أي وقت.

 . 1تـنـظيـم ندوات دراسـية ودورات لالطباء الذثن يعـدون انفسهم لالخـتـصا
والهيدات الطبية المتتلفة.

 . 1تـوفـيـر الفـر

عـليها في هذا القـانون وله
بالتعـاون مع المؤسسات

لفطباء االخـتصاصيـين والعامين لمتابعـة التعليم بصورة مستمرة لتطويـر معلوماتهم

وخبراتهم وتحدثاها.

 . 2لصدار شهادات االختصا

لفطباء الذثن تتوفر فيهم ال رو المقررة ويجتازون االمتحانات التـي

تعـقـدها اللجان المتتصة .وتعـتبر ال هادة الصادرة عـن المجلس أعلى شهادة مهـنـيـة لالختصـا

فـي المملكـة مما تعـتـبـر ال هـادة الصـادرة عــن المجـلـس العــرنـي لالخـتـصـاصـات الطـبــيـة شــهـادة
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مهنية عليا لالختصا

الطبي األردني())11

وم نها صادرة بمقتضى هذا القانون (مادة ( )52من قانون المجلس

 . 51اإلشـراف عـلى بـراما التـدريـب الـدوري "فــتـرة االمتـيـاز" وإجـراء الفحص اإلجمالي لفطباء وإعداد

م اريع األنظمة التاصة بالمجلس وإصدار التعليمات واإلشراف علـى تنفيـذها (الفقرتـان (ز) و ( )
من المادة ( )1من قانون المجلس الطبي األردني).

 . 11أ  .تتولى اللجنة العلمية المتتصصة المهـام التاليـة فـي حقـ اختصاصـها ويجـوز لهـا ت ـكي
لجان فرعية لك من هذا المهام (مادة ( )13من قانون المجلس الطبي األردني)-:

 . 1وضع البراما للتدريب العلمي والعملي المعترف به.

 . 4القيام بتبادل التبرات الطبية مع ال مؤسسات العرنية واألجنبية.
 . 3وضع براما التعليم الطبي المستمر واإلشراف عليه.

 . 2وضع أسس االمتحانات واألسدلة وأنواعها وتدقيق الوةا ق العلمية لهذا ال،اية.

 . 2تـقـويـم ال ـهـادات العـلميـة والسـريـريـة الصـادرة عــن البالد األخـرى ل،ـاثـة اسـتـكمال شــرو الـتـقـدم
لالمتحان.

ب  .تعتبر اللجنـة العلمية المتتصصة مرجعا متتصا في اعتماد نتا ا االمتحانات التي تجرى في حق
اختصاصها ورفعها للى لجنة الدراسات العليا.

ج  .يعـتـبـر المجلـس المـرجـع المتـتـص فــي اعـتماد نـتـا ـا االمـتحـانــات التـي تجـريـهـا اللجـان العلميـة
المتتصصة والتي ترفع لليه بتنسيب من لجنة الدراسات العليا.

 . 50يجـوز للمجـلس أن ُثـعـيد تقـويم االختصاصيين العاملين في أي اختصا
مـرة بموجــب آلـيـات تـقـويـم متــتـلـفـة لـيـس مـن بـيـنها االمتحـان ولـه أن ثـمنع مــن لـم تـتــوافـر فـيـه
متـطلبات التـقـويم من ممارسة االخـتصا

األردني).

طبي م خمس سنوات

للى أن تـتوافر (مادة ( )19من قـانـون المجـلس الطـبي
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الفص الااني
لباحة ممارسة مهنة الطب
لقد حظر قانون الصحة العامة

()3

على أي شتص ممارسة أي من المهن الطبية أو الصحية أو القيام

ب عمال الدعاية واإلعالن مالم يحص على ترخيص لذلك من وزير الصحة بعد استدناسه برأي النقابات

المتتصة قب لصدار الترخيص .ويعاقب المتال

بالحبس مدة ال تق عن ةالةة أشهر وال تزيد على

سنتين أو ب،رامة ال تق عن ألفي دثنار وال تزيد على خمسة آالف دثنار أو بكلتا هاتين العقونتين

)وذلـك بموجـب الفـقـرة (ب) مـن المـادة ( )1والمـواد ( )2و ( )1و ( )2والبـنـد ( )0مــن الفـقـرة (ب) مــن

المـادة ( )20مــن قـانـون الصحـة العـامـة( .)3أنـظـر فــي المـادة  04مــن النـظـام الـداخـلي لنـقابة األطباء

األردنية

()50

( )1

والمادة ( )1من الدستور الطبي

ما حظر قانون نقابة األطباء األردنية

()11

التاصة ب عمال الدعاية واإلعالن).

على الطبيب أن يمارس المهنة قب التسجي في النقابة

والحصول على ترخيص من وزارة الصحة .ويعاقب المتال

الصحة العامة

( )3

وقانون العقونات

قانون نقابة األطباء األردنية(.))55

أما قانون المجلس الطبي األردني

()31

()51

من قب قاضي الصلح وفق أحكام قانون

(انظر الفقرة (ب) من المادة ( )4والمادتان ( )24و ( )21من

فقد حظر على أي طبيـب أن يمـارس أي اختصـا

طبـي أو أن

يعلن عن نفسه ب ي وسيلة على انه اختصاصـي لال بعـد تقـويم شـهادته واجتيـازا االمتحـان المقـرر مـن

المجلـــس وحصـــوله علـــى شـــهادة اختصـــا

وفقـــا ألحكـــام هـــذا القـــانون .ويســـتانى مـــن ذلـــك األطبـــاء

االختصاصــيون المســجلون فــي النقابــة قبـ صــدور القــانون المجلــس الطبــي المؤقــت رقــم ( )14لســنة
( 1894المادة ( )51من قانون المجلس الطبي األردني).

فـي ضوء ما تقدم فقد أبيحت ممارسة مهنـة الطب بموجب القوانين الطبيـة الواردة ب عالا باإلضافة

للى لجازة قانون العقونات األردني لها حيف نصت الفقرة ج من الفقرة  0من المادة  20من القانون

االصلي على أن الفع الذي يجيزا القانون ال يعتبر جريمة وذلك باعتبار األفعال الطبية من األفعال

التي يجيزها القانون ب ر أن تكون اإلجراءات العالجية والمداخالت الجراحية منطبقة على أصول الفن
(أي تطبيق القواعد الطبية المقررة في الت يص والعالج) و ب ر رضى العلي أو رضى أحد والديه

أو مماله ال رعي أو في حاالت الضرورة الماسة (المادة ( )20من قانون العقونات(.))31

ومـن هـذا المنطلـق فإن لخالل الطبيـب ب ر الترخيـص لممارسـة المهنــة مـن وزارة الصحـة

يجع

ممـارسـتـه لإلجـراءات الطـبـيـة والعالجـيـة ممارســة غـيـر م روعـة معاقـب عليها حتى ولو تحقق شر

الـرضــا المنصـو

عليـه فـي قانـون العقونـات .مـا أن لغفـال أو تتلـي الطبـيــب المرخـص عــن طلـب

أي مــن اإلجراءات الت تيصية الالزمة ألي لجراء عالجي أو مداخلـة جراحيـة يعتبر خروجا على
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أصول الفن ويجع مـن اإلجراء العالجي أو المداخلة الجراحية جريمة تستوجب العقاب بنص قانون

العقونات السال

الذمر.

وماال ذلك أن ثتبين للطبيب الجراح المرخص سالمة ال از دة الدودية من االلتهاب أةناء لجراء عملية

الستدصالها استنادا ل كوى المريض وسيرته المرضية والفحوصات السريرية والمتبرية .ولدى مراجعة
اإلجراءات الت تيصية التي قام بها الطبيب الجراح تبين له أنه مان قد أغف أو تجاه لجراء فحص

متبري للبول قب لجراء العملية الذي يعتبر من اإلجراءات الضرورية والمقررة طبيا لت تيص هذا

الحالة المرضية ليتبين بعد لج ار ه وجود عدد مبير من مريات الدم فيه ليتبين الحقا أن سبب شكوى

المريض ومعاناته هو وجود حصاة ( )Calculusفي الحالب ( )Ureterوليس التهاب ال از دة
الطبيب للمالحقة القضا ية والعقاب بنص المادة ( )20من قانون

يعر
الدودية فإن ذلك ّ
العقونات( )31لتروجه على أصول الفن أي على قواعد الطب المقررة للت تيص .في حين لو حد

التط بعد استكمال الطبيب الجراح مافة اإلجراءات الت تيصية فإنه والحالة هذا ال يكون متالفا
لنص تلك المادة وال ثالحق قضا يا ألن من المعترف به طبيا أن هناك نسبة بسيطة من الحاالت التي

ثتم فيها ت تيص التهاب ال از دة الدودية خط على الرغم من القيام بكافة اإلجراءات الت تيصية قب

لجراء العملية الجراحية.

أما عن شر الرضا ( )Informed Consentفإنه يقصد به لعالم المريض مسبقا بطبيعة مرضه

وعقابيله ( )Prognosisونطرق اإلجراءات الت تيصية والعالجية المتتلفة ال أن ثبل،ه الطبيب

بالطريقة التي يعتقد هو بصحتها ويمارسها فق ر في حين يقتنع غيرا من األطباء بطرق ت تيصية

وعالجية علمية معتمدة أخرى غيرهار وأن ثبل،ه بالوقت األنسب إلج ار ها ونالنتا ا والمضاعفات

عتد بالرضا قانونا
المتوقعة لك منها .ونتالف ذلك أي دون لبالغ المريض بك ما تقدم فإنه ال ُي ّ
حتى ولو وافق المريض على اإلجراء الت تيصي أو العالجي.

ما جاء نص الفقرات د و و و ز من المادة السابعة من قانون المسؤولية الطبية والصحية( )51على

وجوب التزام الطبيب بتبصير متلقي التدمة بتيارات العالج المتاحة باستاناء الحاالت المرضية الطار ة

التي ال تحتم الت خير وإبالغ متلقي التدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته لال لذا اقتضت مصلحته
غير ذلك ويتعين لبالغ أي من ذويه أو أقرنه أو مرافقيه في الحاالت التالية:

 . 5لذا لم تكن حالته النفسية تسمح بذلك.
 . 0لذا مان فاقد األهلية أو ناقصها.

 . 3لذا مانت حالته الصحية ال تسمح بإبالغه شتصيا وتعذر الحصول على موافقته.

وأن عليه لبالغ متلقي التدمة أو ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن الت تيص أو العالج الطبي أو

التداخ الجراحي قب بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة للى عالجها متى أمكن ذلك.

أما الفقرة أ من المادة  1من نفس القانون فقد حظرت على مقدم التدمة معالجة متلقي التدمة دون
رضاا وتستانى من ذلك الحاالت التي تتطلب تداخال طبيا طار ا ويتعذر فيه الحصول على الموافقة ألي
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سبب من األسباب أو التي يكون فيها المر
في الت ريعات الناظمة (الفقرات د و ز).

معديا أو مهددا للصحة أو السالمة العامة وفق ما ورد

وفي حال مان المريض فاقدا األهلية أو ناقص األهلية بسبب العمر أو المر

فيجب الحصول على

الرضى من أحد والديه أو مماله ال رعي .أما لذا تعذر الحصول على الرضا من المريض أو أحد

والديه أو مماله ال رعي في الحاالت الطار ة والمستعجلة ومانت حالة المريض من التطورة بحيف ال
تحتم انتظار الحصول عليه من المريض أو أحد والديه أو مماله ال رعي فإن على الطبيب والحالة

هذا تجاوز شر الحصول على الرضا وإجراء ما ثلزم من اإلجراءات الت تيصية والعالجية الضرورية.

وينصح الطبيب والحالة هذا أخذ رأي طبيب آخر متتص بحالة المريض وإبالغ لدارة المست فى بذلك.

دون ذلك خطيا م اهد على ضرورة ما قام به الطبيب
فإن شاطرا الطبيب المست ار الرأي فيجب أن ُث ّ
المعالا من لجراءات إلنقاذ حياة المريض أو لمنع تفاقم الحالة المرضية أو اإلصابية ماستدصال

الطحال الممزق لوقف النزيف أو تفريغ التجمع الدموي خارج األم الجافية ( Extra Dural

 )Hematomaووقف مصدر النزف الدموي .وهذا هو ما يفهم من نص المادة ( )20من قنون

العقونات

()1

الم ار لليه سابقا بـ (في حاالت الضرورة الماسة) أي حاالت اإلسعاف الطبي الذي ُيقصد

به القيام باإلجراءات الت تيصية والعالجية الضرورية إلنقاذ حياة المريض أو منع تفاقم الحالة

المرضية أو اإلصابية.

ويجب أن ال يقتصر التروج على شر الرضا في حاالت الضرورة الماسة لذ ثنسحب النص أيضا

على التروج على شر أن تكون اإلجراءات العالجية والمداخالت الجراحية منطبقة على أصول الفن

ن تجرى عملية استدصال الطحال إلنقاذ حياة المريض بالرغم من تدني ض ،الدم ال دثد بسبب

النزف الدموي الناتا تمزق الطحالر وإعطاء دم لم ُتجر عليه الفحوصات الالزمة قب لعطا ه للمريض
أو لعطاء المريض دما م،اث ار لنوع دمه وذلك في األحوال الطار ة والمستعجلة التي يكون فيها انتظار
مرور الوقت الالزم إلجراء تلك الفحوصات ي ك خط ار على حياة المريض مع األخذ باالعتبار دا ما

اختيار نوع الدم األنسب المتال ( .ثنسجم ما تقدم مع الفقرات (د) و (ه) و (و) و (ز) من المادة 1
من قانون المسؤولية الطبية والصحية(.)51

شرو الترخيص لمزاولة مهنة الطب

()51

 . 5الحصول علـى شهـادة المجلس الطبـي األردنـي

 . 2االنتساب للى النقابة( :)11نصت المادة  24من القانون على معاقبة م طبيب يمارس المهنة دون
أن يكـون مسجال فــي السجــ بالحـبـس مدة ال تـق عن ةالةة أشهر أو ب،رامة ال تق عن 5111
دثنار أو بكلتا هاتين العقونتين وتضاعف العقونة في حال التكرار.

 . 3التـرخـيـص من وزارة الصحـة :نـصت الفـقـرة أ من الـمادة  9مــن قـانـون الصحة العـامة( :)1ـ مــن
مارس مهنة طبية او صحية دون ترخـيـص يعـتـبر متـالفـا الحكام هـذا القـانـون ويعاقـب بالعـقـونات
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المقـررة بمقــتـضى أحـكـامه وللـوزير او مــن يفـوضه لغـالق المحـ الذي تـمت ممارسـة العـم فيــه
لحين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا ال ن.

 . 7االخـتـصاصي األجــنـبـي الذي تحـتـاج المملكة الخـتـصاصه (المادة  1مـن قـانـون النـقـابـة) وتـعـام

الطبــيـبة غــير األردنـية زوجة األردني ل،ـايات التسجـيـ المؤقـت في النقابة معـاملة الطبيب األردني

ولمـدة ال تــتجاوز خـمـس سنوات من تاريخ التسجـي دون أن يكسبها ذلك حـق االنـتتاب للى حـين
ا تسابها الجنسية األردنية (الفقرة أ من المادة  1مكرر من القانون).

 . 7للمجـلـس تسجـيـ األطباء غـيـر األردنـيـيـن تسـجـيال مؤقـتا ل،ـايات عـم سـنة االمتـياز أو االلـتحـاق
بالبـرناما التدريـبي للحصول عـلى االختصا
من المادة  1مكرر من القانون).

وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذا ال،اية ((الفقرة ب

 . 6للوزيـر أن يسـمح لفطباء ال از ـريـن بالعـم مؤقـتا في االختصاصات التي تحتاجها المملكة ولمدة ال

تـزيد على سـنة وتجـدد بموافـقـته بناء على تـنسيب النقيب على أن ال ثتم التجدثد مرة أخرى لال بعد
مضي سنة على األق (الفقرة ج من المادة  50من القانون).

 . 5للوزيـر بناء عـلى تـنسـيـب المجـلس منح تـرخـيـص مـزاولة لفطباء غـير األردنـيـيـن ل،ايات التدريس
والتدريب.

وننـاء عليه فـإن تقـّيـد الطـبـيــب بجـميع مفـردات نـص المـادة ( )20مــن قـانـون العـقـونـات
ترخيصه ُيعـفـيه مـن أثـة مسؤولـية عـن أي ضـرر ثلحـق بالمـريـض .أما متالفة الطبيب ألي مما تقدم
()31

ون ـرو

فإنه ثتحم مسؤولية أي ضرر ثلحق بالمريض.

نظام تجدثد ترخيص العاملين في المهن الصحية

نظام رقم  76لسنة  9035صادر بموجب الفقرة أ من المادة  6من قانون الصحة العامة رقم  75لسنة 9005

##

تطبق أحكام هذا النظام بموجب المادة  1على المزاولين األردنيين وغير األردنيين العاملين في

##

اعتبا ار من نفاذ أحكام هذا النظام ونموجب المادة  7منه تصدر التراخيص للمزاول لمدة خمس

المملكة.

سنوات ويتم تجدثدها م خمس سنوات بعد استيفاء شرو ومتطلبات الترخيص المنصو

الت ريعات الناظمة للمهنة وأحكام هذا النظام.

عليها في

عرفت
(عرفت المادة  9الترخيص بالتصريح الذي تمنحه الوزارة للمزاول حسب الت ريعات الناظمة مما ّ
ّ
وعرفت االعتماد بمعادلة الن ا بما ثوازيه
المزاول بالعام في لحدى المهن والحاص على الترخيص ّ
من الساعات المطلونة لك مهنة وفق التعليمات التي تصدر لهذا ال،اية).
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** يعتبر م مزاول مرخص قب صدور أحكام هذا النظام مصرحا له بمزاولة المهنة لمدة  7سنوات
على أن يقوم خالل تلك المدة باستيفاء متطلبات تجدثد الترخيص حسب األحكام الواردة في هذا

النظام.

** تنظم الوزارة والتدمات الطبية الملكية ونقابات المهن الطبية والصحية والمست فيات التعليمية

سجال ب سماء المزاولين الحاصلين على الترخيص وتتولى م جهة ن را على موقعها اإللكتروني.

##

تتولى اللجنة الوطنية للتطوير المهني المستمر (المنصو

عليها في المادة  7والتي ثرأسها

أمين عام المجلس الصحي العالي) المهام التالية وذلك بموجب المادة 6:

 . 3تحدثد متطلبات األن طة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها أنظمة خاصة بالتطوير أو التعليم

المهني المستمر.

(عرفت المادة  9األن طة ب نها أي دورة تعليمية أو تدريبية أو ورشة عم أو مؤتمر أو ندوة أو بحف
ّ
أو ن ر دراسة ي ارك فيها المزاول داخ المملكة أو خارجها لتطوير أدا ه المهني).
 . 9وضع براما األن طة للمهن الطبية والصحية وتطويرها.

 . 1دراسة مواضيع األن طة للمهن الطبية والصحية المتتلفة واعتمادها.
 . 7ت جيع ن ر األبحا

األ ن طة.

والدراسات العلمية وإقامة المؤتمرات والندوات وورط العم في مجال

 . 7تنسيق التعاون بين القطاعات الطبية والصحية المتتلفة إلجراء األن طة.
##

نصت المادة  5على أن لوزير الصحة ومدثر عام التدمات الطبية الملكية ومدثري

المست فيات التعليمية تحدثد األن طة وطريقة انعقادها للمزاولين العاملين فيها من خالل أسس تصدر

لهذا ال،اية.

اشترطت المادة الاامنة لتجدثد الترخيص الحصول على شهادة تفيد بحصول المزاول على
##
وم ِضي خمس سنوات
عدد ساعات الن ا المعتمدة لك مهنة وفق التعليمات التي تصدر لهذا ال،اية ُ
على ترخيص المزاولة أو تجدثد الترخيص.
##

حصرت المادة التاسعة جهات االعتماد للن ا بالجهات الرسمية التالية:

 . 3المجلس الطبي األردني لفطباء وأطباء األسنان والصيادلة.

 . 9المجلس التمريضي األردني للممرضين والممرضات والقابالت القانونيات.

 . 1المجلس الصحي العالي للمهن الطبية والصحية غير المهن المذمورة في الفقرتين  3و  9من

هذا المادة.
##

نصت الفقرة ج من المادة  33على اعتبار م من لم يحقق ال رو المنصو

عليها في

أحكام هذا النظام لتجدثد ترخيصه بعد خمس سنوات متالفا ألحكام هذا النظام ويتم لنذارا الستكمال

متطلبات الن ا خالل مدة أقصاها ستة أشهر على أن ثتم ليقاف مزاولته بعد مضي تلك المدة وإشعار

النقابة المعنية بذلك.
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الفص الاالف

واجبات األطباء وحقوق المرضى
تقوم العالقة بين الطبيب والمريض على أساس تقديم رعاية وليس ال فاء وعدم اإلهمال )المادة ()3

من الدستور الطبي( ()5أي تقديم رعاية وليس تحقيق نتيجة .وأهم ما ت مله الواجبات والحقوق ما

ثلي:

 . 5حريـة المريـض فـي اخـتـيـار الطـبـيـب (مع مراع اة شرو عقد الت مين الطبـي) .لقد ف الدستور

الطبـي بمـوجـب الفقرة (أ) مــن المادة ( )53منه حـريـة المريـض فــي اخـتـيـار طـبــيــبـه وأن علـى

الطـبـيـب أن يحتـرم هـذا الحـق وأن ال ثـتـ ةـر سلومه المهني أو اإلنساني مع المريض لذا مـا اخـتـار
طبيبا غيرا.

أما لذا مان المريض محكوما بعـقـد ت مين صحي فإنه والحال هذا ملزم بالطبيب الذي تحددا جهـة

الت ميـن لال أن ذلـك ال يحـرمه مـن حـق اختـيـار طبيب آخر غيرا على نفقتـه التاصة مليا أو جز يا
حسب نص عقد الت مين.

 . 0حـريـة الطـبـيـب فـي اخـتـيـار مريـضه (مع مراعـاة شرو عـقـد الطبـيـب مع الجهـة التي تعاقـد للعم

معها) .لن من حـق الطبيب بموجب الفقـرة (ج) من المادة ( )53من الدستور الطبي االعتذار عـن

عالج مريض حتى دون لبداء األسباب .فقد يكـون عـذر الطـبـيـب علـى سـبـيـ الماـال عـدم الـتـزام

المـريــض بـتعــلـيماتـه ,أو أن ثــتعــر

الطـبــيــب لإلســاءة المعــنـويـة أو المادثـة المتـكـررة أو غــيـر

المحــتـمـلـة .ويجــب الـتـ ـيـد هـنـا لن هــذا الحـق للطــبــيــب ال يســري لطالقــا عـلـى الحـاالت الطـار ـة
والمستعجلة.

أما لذا مان الطبيب متعاقدا للعم لدى وزارة الصحة أو أي مؤسسة عامة أو خاصة فإنه يفقد حقه
في اختيار مريضه ألن تعيينه لدى وزارة الصحة أو غيرهـا تـم لعـالج المرضـى الم ـمولين بالرعايـة

لــدثها .وننــاء عليــه‘ فإنــه يجــب عليــه معالجــة جميــع مرضــى تلــك الجهــات مــا دامـوا فــي اختصاصــه
المهني وضمن تعاقدا للعم معها .فهؤالء المر

لنما هم مرضى الجهة التي تعاقد معها لعالجهم.

علــى اســتدراج مرضــى تلــك الجهــة لعملــه التــا

خارجهــا أو أن يعطــي مرضــى تلــك الجهــة ممــن

قد يحص أحيانا أن اليكون الطبيب متعاقدا متفرغا للعم لدى جهة ما فإنه يجب عليه عـدم العمـ
ثراجعونه في عمله التا

امتيازات على حساب الجهة المتعاقـد معهـا أوعلـى حسـاب حـق المرضـى

انخرين ممن يعجزون عـن مراجعته فـي عمله التا

.

 . 3فيما عدا حاالت الطوارئ واإلسعاف للطبيـب الحـق فـي التوقـف عـن متابعـة عـالج مريضـه (فقـرة

(د) مادة ( )53من الدستور الطبي( ))1شريطة:

أ  .أن ال يضر ذلك بمصلحة المريض الصحية
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ب .وأن ثـزود المريـض بكـافـة البـيـانـات الالزمة عنه حتى ثـتـمكـن مـن متـابعـة عـالجه لدى طبـيـب آخر
غيرا .وقد نصت الفقرة ح من المادة  1من قانون المسؤولية الطبية والصحية

()51

على التعاون مع

غـثﺮه مـﻦ مقـﺪمي الخـﺪمة الﺬثـﻦ لﮭﻢ صلة بعالج متـلقي الخـﺪمة وتـقﺪثـم ما لديه مﻦ معلﻮمات عـﻦ

حـالتﮫ الصحثة والﻄـﺮثـقة التي اتبعﮭا في عـالجﮫ لما لﺐ منﮫ ذلـﻚ واستـشارة زمثـ مـتخصص لذا
استﺪعت الحالة ذلﻚ.

 . 4اقــتــراح لجــراء أو عــقــد اســتــ ــارة طـبــيــة (الـمـواد ( )31-31مــن الدسـتـور الطــبـي) وهــي حــق

للمريض أن يقترحها على طبيبه وواجب على الطبيب أن يقترحهـا علـى مريضـه .مـا نصـت الفقـرة

ح من المادة  1من قـانون المسـؤولية الطبيـة والصـحية

()51

أن علـى الطبيـب التعـاون مـع غيـرا مـن

األطباء الذثن لهم صلة بعالج المريض وتقديم مـا لديـه مـن معلومـات عـن حالتـه الصـحية والطريقـة
التي اتبعها في عالجه ملما طلب منه ذلك واست ارة زمي متتصص لذا استدعت الحالة ذلك.

لن نصو

الدستور الطبي ال تلزم الطبيب المعـالا بقبـول اقتـراح المـريض عقـد است ـارة طبيـة مـع

طبيب غيرا مما أنها ال تلزم المريض بقبول اقتراح الطبيب لـه لعقـد است ـارة طبيـة .لن الحـق ثبقـى
للطبيــب المعـــالا فــي اختيـــار طريقــة العـــالج مـــا لــم يقـــرر المــريض اختيـــار طريقــة عـــالج الطبيـــب

المست ــار .وفــي حــال اختــار المــريض رأي الطبيــب المست ــار أو اقتنــع الطبيــب المعــالا برأيــه فــي
العالج فإن األولوية تبقى من حق الطبيب المعالا في تنفيذا وإال فإن عليه أن ثنسـحب تارمـا أمـر

المريض للطبيب المست ار .أم لذ اختار المريض طبيبه المعالا فإن على الطبيب المست ـار عـدم

العودة إلقامة عالقة مهنية مع المريض ما لم ي ذن له بذلك الطبيب المعالا.

فـإذا مـا حصـ خـالف بــين الطبيـب المعــالا والطبيـب المست ـار فتجــب مناق ـته بينهمــا بعيـدا عــن

المريض وأهله وأن ال يقوم أي منهما بتجريح زميله أمامهم .فـإذا مـا وجـد الطبيـب المست ـار خطـ

جسيما ارتكب أو سيرتكب بحق المريض فإنه يحق له تقديم شكوى خطيـة بذلك للى مجلس النقابة.

 . 1الحاالت الطار ة والمستعجلة (اإلسعاف الطبي) (المادتـان ( 51و  )51مـن الدستور الطبي.
ويدخ تحت هذا البند م مما ثلي:

أ  .ثـقــصــد بـاإلســعــاف الطـبــي الـقيــام بكـافـة اإلجــراءات الالزمـة إلنـقـاذ حـيــاة الـمـريـض ومـنع تـفـاقـم
العالمات واإلصابات األولية .أما العالج فيقصد به اإلجراءات الطبية التي تلي لجراءات اإلسعاف.

ب  .اإلسعاف مرتب باإلمكانات المتاحة للطبيب (المادتان  51و  51من الدستور الطبي والفقرتان أ
و ب من المادة  1من قانون المسؤولية الطبية والصحية(.))51

لن اإلسعاف واجب يفرضه القانون وليس واجبا عقديا بين الطبيب والمريض وإن أقصى ما يمكن

توقعه من لجراءات اإلسعاف التي يقدمها الطبيب للمريض مرهون بمدى تـوفر اإلمكانـات الماديـة

للطبيب .فـال ثـالم الطبيـب لذا لـم ُتسـعفه اإلمكانـات الضـرورية لتقـديم واجـب اإلسـعاف علـى الوجـه

األ م

ما لم تكن هناك قوة قاهرة تحول دون ذلك وعندما ال يكون باإلمكان توفير العناية الطبية

له من قب طبيب اختصاصي.
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ج  .لن لدخـال الحـاالت الطار ة غـيـر القـابـلة للتحـوي لمستـ فى آخر للمست فى واجب على الطبيب
ب،ض النظر عن عدم القدرة المالية للمريض.

ولحماية الطبيـب نفسـه مـن المسـاءلة فـي حـال رفـض المـريض لتعليماتـه أو عـدم اسـتجابة لدارة

المست ــفى أو أي مــن أقســامه لهــا فــإن علي ـه أن ثاب ـت تلــك التعليمــات خطيــا ولــو خــال
تعليمـــات اإلدارة لـــه وذلـــك فـــي ملـــ

ذلــك

المـــريض الطبـــي وفـــي النمـــاذج المتصصـــة ألمـــر الـــدخول

والفحوصــات المتبريــة وال ــعاعية س ـواء فــي الحــاالت الطار ــة وغيــر الطار ــة ب،ــض النظــر ع ــن

القدرة المالية للمرضى أو بسبب رفضها من قب المريض أو أي من لدارات المست فى .وأن ثبين
خطيا وشـفويا إلدارة المست ـفى وجهــة اإلدخـال والمتتبـر واألشـعة أن الحالـة غيـر قابلـة للتحويـ

حيف أن الموظفين من لداريين ومحاسبين وفنيـين

وأن الحالة طار ة ومستعجلة ال تحتم الت جي

فـــي المست ـــفى ملزمـــون بموجـــب تعليمـــات اإلدارة تقاضـــي تكـــاليف اإلســـعاف أو العـــالج قبـــ

المباشرة ب ي لجراء ت تيصي أو عالجي للمريض وقبـ لدخالـه للمست ـفى .فـإذا ُرفضـت تعليمـات
الطبيب بـرغم ذلـك فـإن المسـؤولية تقـع علـى عـاتق المـوظفين أو لدارة المست ـفى عـن أي ضـرر
ثلحــق بــالمريض ج ـراء ذلــك لذا أصـّـر أي منهمــا علــى عــدم الســماح بمباشــرة تلــك اإلج ـراءات فــي
الحاالت الطار ة والمستعجلة التي تستوجب اإلسعاف.

د  .لن اإلسـعـاف ليـس مالعالج الذي ال يمكن اعتبارا من األهمية بدرجة اإلسعاف .ففي العالج يكون
بمقدور المريض أو المصاب اختيار جهة العالج حسب قدرته المادية على دفع تكاليفه.

هـ على الطـبـيـب دوما مراعـاة شـر الـرضـا ل،ـاثـات قيامه باإلسـعـاف .أما لذا مـان المريض أو المصاب
فـاقـدا أو نـاقـص األهـليـة فعـليه أخـذ الـرضـا (ل،ايات لجراءات اإلسعاف فق دون غيرها) من أحد

الوالدثن أو الولي ال رعي.

فإن تعـ ّذر أخـذ الـرضـا وتعـ ّذر تـ خيـر لجـراءات اإلسـعـاف الضـروريـة بالوقـت نـفسه فعلى الطـبـيـب أن

يستعين برأي زميـ آخـر متتصـص فـي موضـوع الحالـة ي ـهد خطيـا بتعـ ّذر تـ خير لجـراءات اإلسـعاف

الضرورية لحين استعادة المريض أو المصاب لوعيه أو لحين حضور أحد الوالـدثن أو الـولي ال ـرعي.
وعلى الطبيب والحالة هذا أن ال ثتجاوز حدود اإلسعاف للى العـالج لال بموافقـة المـريض أو المصـاب

أو أحـــد الوالـــدثن أو الـــولي ال ـــرعي لن مـــان نـــاقص األهليـــة وأن ال ثتجـــاوز الرضـــا الـــذي ســـمح بـــه
المري ــض .أمــا لن مــان فاقــدا األهليــة مؤقتــا لعــار
العار

المــر

لمباشرة العالج بعد أخذ الرضا.

أو اإلصــابة فعلــى الطبيــب انتظــار زوال

 . 2لعطاء وةا ق أو تقارير أو مصدقات (المادتان ( 54و  )51من الدستور الطبي(.))7

أ  .تقتضي ممارسة الطب فـي بعض األحيان لعطاء وةا ق أو تقارير أو مصدقات يحددها القانون وم

وةـيـقـة مـن هذا النوع يجب أن تحم توقيع الطبيب الذي يعطيها ممهو ار بت ثدا .مما يحظر علـى
الطبيب لعطاء أي مصدقة أو تقرير طبي دون أن يسبق ذلك فحص طبي.

ب  .مراعاة سر المهنة.
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ج  .الت د من الهوية ال تصية للمريض.

د  .توخي الموضوعية والدقة.

هـ بيان األسباب التي أوجبت متابة التقرير.

و  .أن تكون المعلومات الواردة في التقرير موافقة للهدف المطلوب.

ز  .تدوين تاريخ ووقت المعاثنة الطبية في التقرير وتاريخ متابته ووقتها.

ح  .أن ُيفـّرق بـيـن المعـلومـات التـي حص عليهـا الطـبـيـب نـتيجة الفحـص السـريـري ونـيـن المعلومـات
التي يعطيها المريض أو أي شتص آخر مع تحدثد هوية ال تص انخر.
 .معـاقـبة الطـبـيـب فـي حـال لعطاء تقـريـر طبي م،ر

أو بقصد المجاملة .أما من الناحية الج از ية

فيطبق على الطبيب نص المادة  022من قانون العقونات(:)31

 -5من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية او أية جهة

اخرى على اعطاء مصدقة ماذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة او من ش نها أن تجر

لنفسه او الى غيرا منفعة غير م روعة او تلحق الضرر بمصالح أحد الناس ومن اختلق
بانتحاله اسم أحد االشتا

المذمورين آنفا أو زور تلك المصدقة او استعملها يعاقب

بالحبس من ستة اشهر الى سنتين.

 . 0واذا مانت المصدقـة الكاذبة قد اعدت لتبرر اإلعفاء من خدمة عامة او لتبرز أمام القضاء فال
ثنقص الحبس عـن سنة .وفـي الحالـة االخيرة ال يجوز للمحكمـة استعمال االسباب

المتففة او وقف تنفيذ العقونة.

 . 3وإذا ارتكـب هـذا الجـريـمـة أحـد النـاس خالف مــن ذمـر فيما سبـق فيعـاقـب بالحـبس مـن ةالةة
أشهر للى سنة.

ي  .ال يجـوز للطـبـيـب لعطـاء تقـرير عـن متوفى لم ي هد نزعه أو لم يطلع علـى مر
لوفاته لال بعد أن يقتنع بسبب الوفاة حسب خبرته الطبية.

موتـه السـابـق

وفـي الحواد المـ ـتـبـه بكونها جنـا يـة عـليه لعالم السلطات القضا ـية التي تكون حينـدذ صـاحبة

الحـق فـي لجـازة الدفـن بعـد الفحص مـن قبـ الطـبـيـب ال ـرعـي فـحصـا ظاهريا أو ت ريحيا وعلى
الطبيب المعالا في الوقا ع الجنا ية التي تنتهي بالموت أن يمتنع عـتن لعـطـاء شـهـادة وفـاة وأن

يتبـر السـلطـات التـي يعــود لليهــا حـق التصـرف بالـواقـعــة .وقــد نصــت المـادة  011مـــن قــانون

العقونات على وجوب التبليغ بما ثلي:

مادة :3 / 011

من قام حال مزاولته لحدى المهن الصحية بإسعاف شتص ثبدو أنه وقعـت عليـه جنايـة أو

جنحة ولم يتبر بها السـلطة ذات الصـالحية عوقـب بالعقونـة المنصـو

عليهـا بـالفقرة الاانيـة

(الحبس من أسبوع للى ةالةة اشهر أو ب،رامه من خمسة دنانير للى  01دثنا ار).
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مادة :4 / 011

تستانى من م ذلك الج ار م التي تتوقف مالحقتها على ال كوى.

 . 1المحـافظة على أسرار المرضى (السر المهني)( ،المواد ( )04-00من الدستور الطبي(.))1

ي ـم السـر المهـني مـ مـا اطلع عليـه الطـبـيـب مـن أحـوال مريضـه الصـحيـة واالجتمـاعيـة ومـا

قد ثـراا أو يسـمعه أو ثـفهـمه مـن مـريـضه أةـناء اتـصاله المهـني به مـن أمورا وأمور غـيـرا وال
ي تر في السر أن ثنبه المريض طبيبه للحفاظ عليه.

وقد نصت الفقرة ( )3من المادة ( )311من قانون العقونات
(يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ةال سنوات

دون سبب م روع).

()31

على:

بسـر وأف ـاا
من مان بحكم مهنته على علم ّ

األحوال التي يكون فيها لف اء أسرار المرضى م روعا
(مادة ( )04من الدستور الطبي(:()1

 . 5للمريض نفسه لما ثتعلق به من مرضه أو مستقبله.

 . 0للوصي أو الولي فيما ثتعلق بسر مريض قاصر أو غير مدرك.
 . 3لل،ير بموافقة المريض أو بناء على طلبه خطيا.

 . 4لذوي المريـض لذا ُعـرف أن لهـذا اإلفـ ـاء فـا ـدة فـي المعـالـجـة ومانت حـالـة المريـض ال تسـاعدا
على لدراك ذلك.
 . 1تبـليغ وزارة الصــحـة عــن األم ار

السـاريـة والمعـدثـة وعـن بعـض األمـ ار

على الصحة العامة (أنظر أيضا مادة ( )01من الدستور الطبي
قانون المسؤولية الطبية والصحية(.))35

()1

الصنـاعيـة التي تـؤةـر

والفقرة ( ) من المادة ( )1من

 . 2تبليغ ال رطة أو المدعي العام المتتص عن الج ار م التي تالحق بالحق العام.
 . 1أةناء خبرة طبية قضا ية أو طبابة شرعية.

 . 1تبليغ األحوال المدنية عن الوالدات والوفيات

 . 2األبحا العـلمية ب ـر عـدم لتـاحة الفـرصة ألي شـتـص للتعـرف عـلى هـوية المريض ،مع مراعاة
القــواعــد أو ال ــرو الطـبــيـة واألدبــيـة والقـانـونـيـة فـي لجـراء األبـحـا عـلى اإلنسـان أو الحـيـوان
الواردة في قانون المؤسسة العامة لل،ذاء والدواء األردنية(.)51

 . 30عندما تقتضي الضرورة حفاظا على أمن المجتمع.

 . 33ثـمكن للطبـيب أةناء ت دية شهادته متبير طبي أن ثذمر سوابق المريض المفحو
حص على طلب خطي من القضاء يسمح له بذلك.

المرضية لذا

وقد حظرت الفقرة ه من المادة  5من قانون المسؤولية الطبية والصحية( )35إﻓﺸاء أﺳﺮار مﺘلقي
الﺨﺪمة الﺘي يﻄلﻊ ﻋليﮭا أﺛناء مﺰاولة المﮭنة أو بسﺒﺒﮭا ﺳﻮاء أكان مﺘلقي الﺨﺪمة ﻗﺪ ﻋﮭﺪ إليﮫ بﮭﺬا
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السﺮ وأتمنﮫ ﻋليﮫ أم كان مقﺪم الﺨﺪمة ﻗﺪ أطلﻊ ﻋليﮫبنﻔسﮫ وﻻ يسﺮي ھﺬا الﺤﻈﺮ ﻓي أي مﻦ الﺤاﻻت
الﺘالية:
 . 5إذا كان إﻓﺸاء السﺮ بناء ﻋلﻰ طلﺐ مﺘلقي الﺨﺪمة وبمﻮاﻓقﺘﮫ الﺨﻄية.
 . 9لذا ان لفشاء السﺮ لمصلحة الﺰوج أو الﺰوجة وتﻢ لبالغﮫ شخصيا
 . 1لذا ان ال،ﺮ

مﻦ لفشاء السﺮ منع وقﻮع جﺮثمة أو االبالغ عنﮭا وثﻜﻮن اإلفشاء في

هذا الحالة للجﮭة الﺮسمثة المختصة.

 . 7لذا ان مقﺪم الخﺪمة مﻜلفا بﺬلﻚ قانﻮنا

 . 7اذا ان لفشاء السﺮ أمام اللجنة الفنية العلثا التي ي كلها وزير الصحة (الفقرتان أ و ب
من المادة  2من القانون.

ما نصت الفقرات ج و د و و من نفس المادة على مهام وصالحيات اللجنة الفنية العليا

على النظر في ال كاوى المقدمة لوزير الصحة أو النقابة المعنية بحق مقدم التدمة ورفع
القرار ب نها للى الوزير أو النقابة المعنيةر وتقديم التبرة الفنية في الدعوى أو ال كوى بناء

على طلب الجهة القضا ية المتتصة خالل مدة ال تتجاوز ةالةة أشهر من تاريخ تقديم

ال كوى أو طلب التبرة الفنية .وعلى اللجنة الفنية ت كي لجان فرعية متتصصة من خارج
أعضا ها إلبدء الرأي في الطلبات التي تحيلها لليه اللجنة.

وقد جاء في فقرات المادة  30من نفس القانون أن للم تكي أو مقدم التدمة الم تكى عليه
حق االعت ار

على القرار الصادر عن اللجنة الفنية العليا خالل ةالةين ثوما من صدورا .وأن

على اللجنة الفنية العليا ت كي لجنة فرعية أخرى لدراسة االعت ار

الفنية العليا .وفي حال اختالف

ورفع تقريرها للى اللجنة

تقرير اللجنتين الفرعيتين تجتمع اللجنتان العتماد أحد

التقريرين ورفعه للى اللجنة الفنية العليا وفي هذا الحالة يعتبر القرار المعتمد منها قطعيا.

ووفق المادة  33من القانون تكون لجراءات ومراسالت عم اللجنة الفنية واللجان الفرعية

ِّ
سرية تحت طا لة المسؤولية القانونية.
 . 5قـد تقع حواد موت فجـا ي فـي العـيـادات التاصة وتكون موضوع مسدوليـة الطـبـيـب المهنية وال
سيمـا منهـا لةـر لجراءات طـبـيـة فعـلى الطـبـيـب فـي ما هذا الوقا ع أن يمتنع عن لعطاء شهادة

وفاة وأن يتبر أقرب سلطة متتصة ويحاول لخبار العا لة بدون ت خير أن أمكن (مادة ( )52مــن

الدستور الطبي(.))1

 . 2يحظر على الطبيب الذي ي  ،منصبا ما أن يست ،هذا المنصب سواء مان لداريا أو سياسيا أو
اجتماعيا ل،ـاثـات مهـنيـة تستهدف زيادة مرضاا مما يحظر عليه است،الل وظيفته للحصول على
سب مادي من المرضى (مادة ( )4من الدستور الطبي(.))1

 . 51الدعاية واإلعالن (المادتان ( 1و  )1من الدستور الطبي(:.))1
تحظـر الكتـابـة فــي الصحـ

والمجـالت واسـتعـمـال أثــة وسـيـلـة أخـرى للـن ـر ب سـلـوب يفهـم منه

الدعـاثــة ال ـتصيـة أو ب ـكـ يسـيء للـى المهـنـة وإلـى حقـوق الزمـالة الطـبـيـة والمهـن الطـبـيـة
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األخرى.

 . 55يحظـر علـى الطبـيـب القيـام بـ ي عـم أو تقدثـم نصيحـة مـن شـ نها لضعاف مقاومة األشتا

الجسـدثـة أو العقـليـة لال فـي الحـاالت التي يقـتضيهـا العـالج الطبـي مالتتدثـر ماال (مادة ( )2مـن
الدستور الطبي(.))1

 . 50يحظر على الطبيب (مادة ( )51من الدستور الطبي(.))1

 . 5اللجـوء للـى أسـاليـب ال،ـش والتـدجـيـ واالدعــاء با ت ـاف طريـقـة للت تيـص أو العالج غـيـر
مابتة علميا.

 . 0يحظـر على الطبـيـب لقـامة أي نـوع مـن العالقـات تقوم على السمسـرة أو المكاف ة الطبيـة مع

أي مــن زمال ـه أو مـع المؤسسـات الطـبـيـة أو مؤسسـات المهــن الطبـيـة األخــرى وأفرادهــا أو
استتدام من يقوم بهذا العم .

 . 3يحظـر على الطبيب بيع العينات الطبية سواء مان لمريض أو ألي شتص أو مؤسسة.

 . 4يحظـر على الطبـيـب ممارسـة أي عـم ثـتـنـافـى مع مـرامة المهـنة وعـدم لتـيـان أي عـم مــن
األعمال التالية:

أ  .السماح باستعمال اسمه في ترويا األدوية والعقاقير ومتتل
ب  .لعارة أسمه ألغ ار

تجارية ب ية صورة من الصور.

أنواع لعالج.

ج  .طلب أو قـبـول مكـافــ ة أو أجـر مهمـا ثـكـن لقـاء التعهـد بوصـ

أدويـة أو أجهـزة معــينـة

للمرضى أو لقاء لرسالهم للى مست فى أو مصح عالجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو
متتبر محدد في داخ األردن أو خارجه.

د  .لجـراء االسـتـ ـارات في محال تجارية أو في ملحقاتها مما هو ُمعد لبيع األدوية أو األجهزة
بقصد النصح باستعمالهـا سواء أ ان ذلك بالمجـان أو نظير مرتب أو مكاف ة.
هـ ال يجوز للطبـيـب أن ثـتـقـاسـم أجـرا مع أي من زمال ه لال مـن ي ـتـرك معه فـي العالج فعال

ما ال يجـوز له أن يعـم وسـيطا ب جـر لطبـيـب آخـر أو مست فى أو متبر ب ية صورة من

الصور.

و  .لعطاء أي مصدقة أو تقرير طبي دو أن يسبق ذلك فحص طبي.

 . 53يجـوز للطبـيـب لخفـاء خطورة المر

أو الترجيح المميـت عـــن المريـض وفـي هـذا الحالة يجـب

لبالغ األهـ بذلـك .وفـي حـال لبالغ المريـض فيجـب لبالغه بك حـيطـة وحذر مع مراعـاة اتـباع

اإلجراءات التلطيفيـة تجـاهـه (مادة ( )52مـن الدسـتور الطبـي( .))1ما يجب على الطبـيـب مراعـاة
م اعر أه المريض عند لبالغهم بوفاته.

 . 54ال يحـق للطبيب أن ثتداول مع مريضه عــن شـؤونه المرضية بالهـاتـ
بالفا س لال برضاا خطيا.
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أو بـالبـريـد اإللكتروني أو

دون فيه التـ ـتيـص والعالج وعليه االحتفاظ بما هذا
 . 51علـى الطبـيـب أن ثـنـظـم سـجال لمرضــاا ثـ ّ
السج مدة ال تقـ عـن خمس سنوات (مادة ( )42من الدستور الطبي(.))1
 . 52صالت األطباء ببعضهم البعض (المواد ( )02-01من الدستور الطبي(:.))1

أ  .يجـب أن تسـود عالقـات األطبـاء بـبعـضهم صالت الزمالة الحسنة التي تضمن توفر االحترام والاـقـة
المتبادلة فيما بينهم وتيسر سب تعاونهم في م ما يتدم المرضى ويحفى مكانة المهنة.

ب .على األطباء تحاشي وقـوع ما يسيء للى عالقـات الزمالة وأن يسعـوا للى حـ ما قـد يحـص بــينهم
من خالفات بطريق التفاهم الودي وإذا استعصى ذلك رفع األمر للى النقابة.

ج .يحـظر عـلى الطبـيـب ب ك مطلق أن يطعـن ب حد زمال ه أو أن ثردد اإلشاعـات التي تسيء لليه أو
تؤذيه في ممارسته لمهنته.

د  .يمنع الطبيب من السعي الســتـدراج مرضى آخـرين لليه أ ان ذلك مباشرة أو بالواسطـة مما ال ثـقـبـ
منه السكوت عمن يقوم بذلك لمصلحته ونعلمه.

هـ عـلى الطبـيـب أن ثتجـنب المزاحمة غير الم روعـة في المهنة وحماية الدجالين الذثن ي تون أعماال
متالفة للقانون في أي من فروع الطب.

و  .مــن حـق الطبـيـب أن يستـقـب فـي عيادتـه م المرضى دون التزام نحو أي طبيب آخر سبق له أن
عالجهم.

 . 01صـالت األطــبـاء بـزمـال هــم ونـ عـضـاء المهــن الطــبـيـة والصـحيـة األخـرى (المواد ( )42-41مــن
الدستور الطبي(:))1

يجب أن تسود عالقـات األطباء بـبعضهم ون عـضاء المهن الطبيـة األخرى رواب التعـاون واالحتـرام
ومراعاة استقالل مصالح الجميع والحر

على عدم اإلساءة لليهم ماديا ومعنويا وتجنب م تد ّخ

ال تـتطـلبه مصـلحة المريـض أو المهنة وم خل يصـيـب هـذا العالقــات ثرفع للى النقابات المهنية

ذات العالقة.

 ,05ال يجـوز للطبـيـب الممارس أن ي ـارك فــي أي مؤسـسـة دوا ـيـة أو متـبـريـة باســتــاــنــاء ال ـرمـات
المساهمة العـامـة مما ال يجـوز أن ثـتـقـاضى أي راتب أو عمولـة أو هبه باستاناء العينات
والهدايا التي يجري توزيعها ب ك عام من أية مؤسسة متصلة بالعم الطبي.

 . 00عـلـى الطبـيـب أن يمتـنع عـن لعـطاء أي شـهادة خـطيـة ب ـ ن مستحـضر طبـي لال ل،ايات علميـة
ون سلوب علمي دون ذمر لالسم التجاري أو اسم المصنع المنتا.
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مواد من قانون األحوال ال تصية
رقم  51لسنة 9159

الزواج ومقدماته الوالية قي التزويا التفريق للعيوب حقوق األوالد واألقارب (النسب) األهلية والـوالية والوصية والموصي
واإلر ].

الزواج ومقدماته:

المادة  . 39للقاضي أن ي ذن بزواج من به جنون أو عته أو لعاقة عقلية لذا ةبت بتقرير طبي رسمي
أن زواجه مصلحة له وأن ما به غير قاب لالنتقال للى نسله وأنه ال ي ك خطورة على

الطرف انخر ونعد اطالعه على حالته تفصيال والتحقق من رضاا.

المادة  . 37الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصو
مذهب أبي حنيفة

عليه في القول الراجح من

المادة  . 75يسق حق الزوجة في المهر لذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علة في الزوجة
قب الو ء وللزوج أن ثرجع عليها بما دفع من المهر.

المادة  . 72لذا وقع االفتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أوعلة في الزوج أو طلب الولي
التفريق بسبب عدم الكفاءة ومان ذلك قب الدخول والتلوة الصحيحة يسق المهر مله.

المادة  . 77لذا تزوج أحد في مر

موته ثنظر فإن مان المهر المسمى مساويا لمهر ما الزوجة

أخذته من ترمة الزوج وإن مان از دا عليه يجري في الزيادة حكم الوصية.

المادة  / 72أ  .نفقة م لنسان في ماله لال الزوجة فنفقتها على زوجها ولو مانت موسرة.

المادة  / 56أ  .ال يقع طالق السكران ومن في حكمه وال المدهوط وال المكرا وال المعتوا وال الم،مى
عليه وال النا م.

ب  .المدهوط هو الذي غلب التل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيرا بحيف يترجه
عن عادته.
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التفريق للعيوب

المادة  . 395للمرأة السالمة من م عيب يحول الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها
ونين زوجها أن فيه علة تحول دون البناء بها مالجب والعنة والتصا وال يسمع طلب المرأة

التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون الدخول بها مالرتق والقرن.

المادة  . 392الزوجة التي تعلم قب عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها أو التي ترضى
بالعيب صراحة أو داللة بعد العقد يسق حقها في التفريق ما عدا العنة فإن العلم بها قب

الزواج اليسق حقها ولو سلمت نفسها.

المادة  . 310لذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب في الزوج ثنظر :فإن مان العيـب

غير قاب للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وإن مان قابال للزوال مالعنة يمه الزوج
أحد

سنة من ثوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج لن مان مريضا وإذا مر

الزوجين أةناء األج مدة قليلة مانت أو مايرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة
فالمدة التي تمر على هذا الوجه ال تحسب من مدة األج

تحسب فإذا لم ثزل العيب في هذا المدة ومان الزوج غير ار

لكن غيبة الزوج وأيام الحيض
بالطالق والزوجة مصرة على

طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول لليها ثنظر:
فإذا مانت الزوجة ةيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وإن مانت بك ار فالقول قولها بيمينها.

ال يمكن اإلقامة

المادة ( :)313لذا ظهر للزوجة قب الدخول أو بعدا أن الزوج ُمبتلى بعلة أو مر
معه بال ضـرر مالجذام أو البر أو الس أو الزهري أو اإلثدز أو طرأت مـا هذا العلـ
واألم ار

واالختصا

فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي بعد االستعانة ب هـ

التبرة

ثنظر :فإن مان ي،لب على الظن تعذر ال فاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما فـي

الحال وإن مان ي،لب على الظن حصول ال فاء أو زوال العلة ثؤج التفريق سنة واحدة فإذا
لم تزل في هذا المدة ولم ثر

الزوج بالطالق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي

بالتفريق أما وجود عيب مالعمى والعرج في الزوج فال ثوجب التفريق

المادة ( :)319للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج لذا وجد في زوجته عيبا جنسيا مانعا من الوصول

لليها مالرتق والقرن أو مرضا منف ار بحيف ال يمكن المقام معها عليه بال ضرر ولم يكن الزوج
قد علم به قب العقد أو رضي به بعدا صراحة أو ضمنا.

المادة ( :)311العل الطار ة على الزوجة بعد الدخول ال تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.
المادة ( :)317ثابت العيب المانع من الدخول بتقرير من الطبيب المتتص مؤيد ب هادته.
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المادة ( :)317لذا جن الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضي التفريق فإن مان هناك

فرق القاضي بينهما بالحال وإذا مان من الممكن
تقرير طبي ب ن هذا الجنون ال ثزول ّ
زواله ثؤج التفريـق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في هذا المدة وأصرت الزوجة على طلبها
يحكم القاضي بالتـفريق.

المادة ( :)316للزوجة القادرة على اإلنجاب لن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز التامسة واألرنعين سنة

شمسية من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها لذا ةبت بتقرير طبي مؤيد بال هادة عقم الزوج

وقدرة الزوجة على اإلنجاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها.

الباب السادس :حقوق األوالد واألقارب
الفص األول :النسب

المادة ( :)376أق مدة الحم ستة أشهر وأ ارها سنة.
المادة (:)375

أ .ثابت نسب المولود ألمه بالوالدة.
ب .ال ثابت نسب المولود ألبيه لال:
 . 3بفراط الزوجية .أو
 . 9باإلقرار .أو
 . 1بالبينة .أو

 . 7بالوسا

العلمية القطعية مع اقترانها بفراط الزوجية.

ج .ال تسمع عند اإلنكار دعوى النسب لولد زوجة ةبت عدم التالقي بينها ونين زوجها من
حين العقد وال لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ما لم ثابت بالوسا

العلمية القطعية أن الولد له.

د .ال تسمع عند اإلنكار دعوى النسب لولد المطلقة لذا أتت به أل ار من سنة من تاريخ
الطالق وال لولد المتوفى عنها زوجها لذا أتت به أل ار من سنة من تاريخ الوفاة.

المادة ( :)360ثابت نسب المولود ألبيه باإلقرار ولو في مر
أ .أن يكون المقر له حيا مجهول النسب.

الموت بال رو التالية:

ب .أن ال يكذبه ظاهر الحال.

ج .أن يكون المقر بال،ا عاقال.

د .أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتم صحة اإلقرار.
ه .أن يصدق المقر له البالغ العاق المقر.
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الباب السابع :األهلية والـوالية والوصاية
المادة ()901
أ.

الفص األول :األهلية

شتص ثبلغ سن الرشد متمتعا بقواا العقلية ولم يحجر عليه يكون مام األهلية لمباشرة

حقوقه المدنية.

ب .وسن الرشد هي ةماني ع رة سنة شمسية ماملة.

المادة (:)907

أ .ال يكون أهال لمباشرة حقوقه المدنية من مان فاقد التمييز لص،ر في السن أو عته أو
جنون.

ب .وم من لم ثبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.

المادة ( :)907م من بلغ سن التمييز ولم ثبلغ سن الرشد وم من بلغ سن الرشد ومان سفيها أو
ذا غفلة يكون ناقص األهلية وفقا لما يقررا القانون.

المادة (:)906

أ .المعتوا هو الذي اخت شعورا بحيف يكون فهمه قليال ومالمه متتلطا وتدبيرا فاسدا.

ب .السفيه هو الذي ثنفق ماله في غير موضعه ويبذر في نفقاته ويضيع أمواله ويتلفها
باإلسراف خالفا لما يقتضيه ال رع والعق .

ج .ذو ال،فلة هو الذي ال ثهتدي للى التصرفات النافعة في،بن في المعامالت لبله فيه.

المادة ( :)905ليس ألحد النزول عن حريته ال تصية وال عن أهليته أو التعدث في أحكامها.
المادة ( :)905م شتص أه للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

المادة ( :)902ليس للص،ير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة
المادة (:)930

أ .تصرفات الص،ير المميز صحيحة متى مانت نافعة نفعا محضا وناطلة متى مانت ضارة
ضر ار محضا.

ب .أما التصرفات الدا رة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على لجازة الولي في الحدود التي
يجوز فيها له التصرف ابتداء أو لجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.

ج .وسن التمييز سبع سنوات ماملة.

المادة (:)933

أ .الص،ير والمجنون والمعتوا محجورون لذاتهم.

ب .أما السفيه وذو ال،فلة فتحكم عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد
واإلجراءات المقررة في القانون ثبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس.
49

المادة (:)939

أ .3 .المعتوا هو في حكم الص،ير المميز.

 .9المجنون المطبق هو في حكم الص،ير غير المميز أما المجنون غير المطبق فتصرفاته
في حال لفاقته متصرف العاق .

ب .ثتولى شؤون فاقد األهلية أو ناقصها من يماله سواء مان وليا أو وصيا.

المادة (:)931

أ .يسري على تصرفات المحجور لل،فلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من

أحكام ولكن ولي السفيه المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه وليس ألبيه أو جدة أو

وصيهما حق الوالية عليه.

ب .أما تصرفاته قب الحجر فمعتبرة لال لذا مانت نتيجة است،الل أو تواطؤ.

المادة (:)937

أ .يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا متى أذنته
المحكمة في ذلك.

ب .وتكون أعمال اإلدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه الم ذون له بتسلم أمواله صحيحة
في الحدود التي رسمتها الجهة التي أصدرت اإلذن.

المادة ( :)937لذا مان ال تص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسب ذلك

التعبير عن لرادته جاز للمحكمة أن تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقضي
مصلحته فيها ذلك.

الفص الااني :الوالية

المادة ( :)991مع مراعاة المادة ( )37من هذا القانون ولي الص،ير هو أبوا ةم وصي أبيه ةم جدا
الصحيح ةم وصي الجد ةم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة.

المادة (:)997

أ .ي تر في الولي أن يكون عاقال راشدا أمينا قاد ار على القيام بمقتضيات الوالية.
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الباب الاامن :الوصية
الفص األول :أحكام عامة

المادة ( :)977الوصية تصرف بالترمة مضاف للى ما بعد موت الموصي.
المادة ( :)977التصرفات التي تصدر في مر
عليها أحكامها.

المادة (:)962

الموت بقصد التبرع والمحاباة تلحق بالوصية وتسري

الفص الااني :الموصي

أ .ي تر في الموصي أن يكون أهال للتبرع بال،ا عاقال رشيدا.

ب .لذا مان الموصي محجو ار عليه للسفه أو ال،فلة جازت وصيته بإذن المحكمة.
ج .ال تبط الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو ال،فلة.

د .تبط الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا لذا اتص بالموت.

الباب التاسع :اإلر

الفص األول :أحكام عامة

المادة ( :)950ي تر في استحقاق اإلر موت المور حقيقة أو حكما وحياة الوار وقت موت
المور .

المادة ( :)959لذا مات اةنان أو أ ار ومان بينهم توار ولم يعرف أثهم مات أوال فال استحقاق
ألحدهم في ترمة انخر.
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الفص الرابع
الصحة النفسية واإلدمان

تناولــت الم ـواد ( )52-53مــن قــانون الصــحة العامــة
للمصابين باألم ار

( )3

ج ـواز تتصــيص قســم مــن أي مست ــفى عــام

النفسية واإلدمان على المتدرات والمؤةرات العقليـة علـى أن يعـين فـي المست ـفى

طبيـــب اختصاصـــي أو أ اـــر حســـب الحاجـــة يســـاعدا عـــدد مـــن األطبـــاء المقيمـــين ومـــن المـــوظفين
المتتصين .مما تناولت جواز لدخال المصابين بـاألم ار

النفسـية وناإلدمـان علـى المتـدرات والمـؤةرات

العقلية للى المست فيات أو للى األقسام المتصصة لذلك لما بصورة اختيارية أو لجبارية .ويتم اإلدخال

جب ار في أي من الحاالت التالية:

أ  .5 .لذا مانـت حالـة المـريض أو المـدمن تسـتدعي طريقـة عالجيـة ال تـتم لال فـي المست ـفى أو فـي
األقسام المتصصة لذلك

 .0لذا مان المريض أو المدمن يسبب أذى لنفسه أو لآلخرين سواء مان ماديا أو معنويا.
 .3لذا أصدرت المحكمة ق ار ار بذلك بناء على بينة طبية.

ب .ي تر في حاالت اإلدخال المنصو

عليها في البنود ( )5و( )0من الفقرة (أ) ما ثلي:

 .5تقديم طلب موجه للى مدثر المست فى

النفسية ثؤمد الطلب الموجه للى مدثر المست فى.

 . 0صدور تقرير من طبيب متتص باألم ار

 .3موافقة مدثر المست فى أو من يقوم مقامه.

وإذا مان لدخال المريض للى مست فى األم ار

المريض للى لجنة متتصة باألم ار

النفسية قد تم بصورة لجبارية فللوزير أن يقرر تحوي

النفسية للت د من وجود األسباب الموجبة إلدخاله وله بناء علـى

تنسيب اللجنة أن يقرر لخراج المـريض أو ليقـاف لدخالـه وذلـك باسـتاناء الحالـة المبينـة فـي البنـد ()3

من الفقرة (أ) ب عالا.

فإذا شفي المريض وأصبحت حالته تسـمح بإخراجـه مـن المست ـفى فللطبيـب بموافقـة مـدثر المست ـفى

لخراج المريض وإعالم ذوي المـريض بتـاريخ الم،ـادرة .أمـا لذا مـان لدخالـه عـن طريـق المحكمـة فيجـب

لعالم المحكمة ب فا ه.

أسباب لدخال المرضى النفسيين جب ار ب مر قضا ي:

النفســية جبــ ار للــى تلــك المست ــفيات أو األقســام

لن األســباب الموجبــة إلدخــال المصــابين بــاألم ار

أهليتــه للمحا مــة
التاصــة ب ـ مر قضــا ي هــي ل،ايــات انتفــاء المســؤولية عــن المــتهمر أو لبيــان مــدى ّ
بموجــب المــادتين ( 25و  )20مــن قــانون العقونــات( )31والمــادة ( )033مــن قــانون أصــول المحا مــات

الج از ية

()35

المبينة تاليا.
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نصت المادة ( )25من قـانون العقونـات

()31

علـى أنـه يفتـر

ان سليم العق حين ارتكابه الجريمة حتى ثابت العكس.

فـي مـ لنسـان ب نـه سـليم العقـ أو ب نـه

وقد جاء النص الجدثد للمادة ( )033من قـانون رقـم ( )30لسـنة ( 0151قـانون معـدل لقـانون أصـول

المحا مات الج از ية( ))35ليتالفى اقتصـار وضـع المـتهم المصـاب بمـر

نفسـي أو لعاقـة عقليـة علـى

المحكمة ب ن أوجب على المـدعي العـام أيضـا وضـعه تحـت الرقابـة الطبيـة الالزمـة وذلـك للتحقـق مـن
ســالمته النفســية والعقليــة لذا اعتقــد أن المــتهم مصــاب بمــر
المادة)ر والستبدال جملة (مر

بالمر

نفســي أو لعاقــة عقليــة (فقــرة  5مــن

سبب اختالال في عقله) وجملـــة (متتـ فـي قـواا العقليـة أو معتـوا)ر

النفسي أو اإلعاقةر باإلضافة للـى تحدثـد عـدد األطبـاء باالةـة أطبـاء مـن أطبـاء القطـاع العـام

المتتصـين بـاألم ار

النفسـية والعقليـة بــدال مـن طبيبـين مـن أطبـاء الحكومــة فـي الـنص السـابق لهــذا

التعدث  .ونذلك جاء نص الفقرات ( 0ـ  )1من هذا المادة على الوجه التالي:

مادة:0/033

ثتعين على المحكمة لذا ظهر لها أن الم تكى عليه مصاب بمـر

نفسـي أو لعاقـة عقليـة أو

دفع الم تكى عليه أو وميله بذلك تصدر ق ار ار بوضعه تحت رقابة ةالةة من أطباء القطاع العام

المتتصين باألم ار

المرضي.

النفسية والعقلية للمدة الالزمة لتزويـد المحكمـة بتقريـر طبـي عـن وضـعه

مادة :3/033

لذا تحققت المحكمة من خالل الرقابـة الطبيـة التـي أجرتهـا أن الم ـتكى عليـه مصـاب (بمـر
نفسي) وجب عليها:

أ  .لذا تبين لها أنه ليس أهال للمحا مة وال يفهم مجرياتها فتصدر ق ار ار لعداديا غير فاص في

الــدعوى ثتضــمن لبقــاءا بمست ــفى األم ـ ار

النفســية للــى أن يصــبح أهــال للمحا مــة وت جي ـ

لجراءات المحا مة بحقه دون سواا حتى يصبح أهال للمحا مة.

ب  .أما لذا مانت حالة المريض النفسي ال ثؤم شفاؤها فتقرر المحكمة لثداعـه فـي مست ـفى

األم ار

النفسية.

ج  .ت رع المحكمة بمحا مة الم تكى عليه المـريض نفسـيا متـى أصـبح أهـال للمحا مـة إلي

أي من الحالتين المذمورتين بالبندثن أ و ب من هذا الفقرة.

مادة :4/033

لذا تبين للمحكمة أن المريض نفسيا قد ارتكب الفع المسندة لليـه وأنـه مـان حـين ارتكابـه ليـاا
مصابا بالمر

الذي يجعله عاج از عن لدراك منه أعماله أو أنه محظـور عليـه لتيـان العمـ أو

يكون الجرم فتقرر لعـالن عـدم مسـؤوليته ج از يـا وإعمـال المـادة ( )20مـن قـانون
الترك الذي ّ
العقونات( )31بحقه وعلى أن يفرج عنه ما لم يكن موقوفا أومحكوما لداع آخر متى ةبـت شـفاؤا
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من أع ار

المر

(شفاء لجتماعيا) ولم يعد خط ار على السالمة العامة وذلك بمقتضى تقريـر

طبي من قالةة أطباء من القطاع العام من ذوي االختصا

باألم ار

مادة 1/033

النفسية والعقلية.

لذا تبين للمحكمة من خالل الرقابة الطبية التي أجرتها أن الم تكى عليه مصاب بإعاقة عقلية
فال يجوز محا مته لال بحضور من له والية عليه وإن تعذر ذلك عينت المحكمة محاميا للدفاع

عنــه فــإن تبــين لهــا ارتكابــه الفع ـ المســند لليــه قــررت لعــالن عــدم مســؤوليته ووضــعه تحــت
لشراف مراقب السلوك من سنة للى خمس سنوات على أنه ليس هناك مـا يمنـع المحكمـة قبـ

ذلك مـن وضـعه فـي المرمـز الـوطني للصـحة النفسـية أو أي مـ وى عالجـي آخـر لمعالجتـه مـن
مظاهر السلوك التطيرة على األمن العام التي ترافق تتلفه.

مادة /20

5ـ يعفى مـن العقاب م مـن ارتكب فعال أو ترما لذا مان حيـن ارتكابه لثـاا عـاجـ از عـن لدراك منه أفعاله
أو عاج از عن العلم ب نه محظور عليه ارتكاب ذلك الفع أو الترك بسبب اختالل في عقله.

مادة /20

0ـ وم مـن أعفي مـن العقاب بمقتضى ذلك يحجز فـي مست فى األم ار
لجنة طبية شفاؤا وأنه لم يعد خط ار على السالمة العامة.

ويجب أن ال يفوتنا في هذا المجال ونموجب نصو

قـانون الصـحة العامـة الـواردة بـ عالا فـإن علـى

األطباء وإدارات المست فيات غير المن ة ممست فيات لفم ار
باألم ار

النفسية لليها مادامت لم تن

العقلية للـى أن ثابت بتقرير

النفسية عدم قبول لدخـال المصـابين

بالمواصفات المطلونة لهذا ال،ايـة والتـي تتطلـب أيضـا تعيـين

طبيب اختصاصي أو أ ار مع العدد الالزم من الموظفين والكوادر الب رية المؤهلة والمتتصصة.
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الفص التامس
أتعاب وأجـور األطباء

(المواد ( )41-45من الدستور الطبي

()1

ونظام أجور األطباء(.))54

 . 5للنقابة الحق في وضع حد أدنى وحد أعلى لفجور الطبية ويحظر على الطبيب تقاضي أجور أق

أو أعـلـى مـن األجـور المقـررة مـن النـقابة بموجـب ال ـحـة األجـور التي تصدر بموجب نظام أجور
األطباء

()54

األردنية

()55

رقم ( )42لسنـة  5212الصادر بموجب المادة ( )31من قانون نقابـة األطباء
الذي ن ر فـي عدد الجريدة الرسميـة رقم  0341بتاريخ  5212/51/5ولكن الطبيب

حر فـي أن يقدم خدمات مجانيـة عندما ثدفعه ضميرا للى ذلك ويحظر على الطبيب استيفاء أثـة
أتعاب من زمال ه األطباء مما جرت العادة أن يعالا األطباء مجانا عا الت زمال هم وطالب الطب

علـى أن المطالبـة ب تعاب هؤالء ال ي ك متالفـة مسلكية.

 . 0ال يجــوز اإلعــالن عــن أوقــات محــددة للمعالجــة المجاني ــة وللطبيــب الحــق فــي أداء واجبــه مجانــا
ألسباب وجدانية وإنسانية في جميع األوقات.

 . 3لن المعـالجـة بـطـريـق المقـاولـة محـظــورة ســواء أ ـان ذلـك عـلى أساس مدة المعالجـة أو نتيجتهـا

ويـسـتـاـنـى مــن ذلـك العــمـلـيـات الجـراحـيـة والوالدة والعـالج الطـبــيـعـي واالســتـطــبـاب فــي مـصحـات

االست فاء.

 . 4لذا قـام طبـيـب آخـر بمساعـدة الجـراح لظـروف اقـتـضتها طبيعة العملية فإن له الحـق فـي تـقاضي
أتعابه من أجر العملية مباشرة.

 . 1اجتماع الطبيب المعالا مع زمي آخر في است ارة طبية ثبرر حصوله على أتعاب خاصة.
 . 2على األطباء التقيد باألجور المعلنة الصادرة عن النـقابة بموجب نظام خا
الرسمية
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من ورة في الجـريدة

الفص السادس
قانون االنتفاع ب عضاء جسم

اإلنسان(.)03

الميت)
(الحي و ّ

قانون مؤقت رقم  03لسنة  0111ويق أر مع القانون رقم  03لسنة 5211
الم ار لليه فيما ثلي بالقانون األصلي وما ط أر عليه من تعدث واحد

نق العضو  :نزعه أو لزالته من جسم لنسان حي أو ميت حسب مقتضى الحال وتصنيعه أو غرسه في
جسم لنسان حي آخر.

العضو :أي عضو من أعضاء جسم اإلنسان أو جزء منه.

أ  .ي تر في اجراء عمليات نق االعضاء وزراعتها ماثلي

 . 5االلـتــزام بالـفـتـاوى الصـادرة عـــن مجـلــس اإلفــتـاء األردنـي بهـذا ال ـ ن ونـتـاصـة مـا ثــتـعـلـق مـنهـا
بالموت الدماغي

 . 0أن ثـتـم الـنـقـ فــي مسـتـ ـفــى تــتــوافــر فـيـه ال ـرو والمتـطـلبـات الفـنـيـة الالزمـة لـنقـ االعـضـاء
وزراعتها من قب فريق من االطباء والفنيين المتتصين.

 . 3اجـراء جـميع الفحـوصـات والـتحـاليـ المتبـريـة الالزمة لهذا العمليـات لمعرفـة الحـالة الصحية لك

مــن المتـبـرع والمريـض الذي سيـنـقـ له العـضو للتـ ـد مـن ان حـالـة المتـبـرع تسمح بذلك مما ان

حالة المريض تستدعي ذلك

ب -يصـدر مجـلـس الوزراء بنـاء علـى تـنسيـب الوزير التعـليمات المتعـلقة باالمور التـالية ويتم ن ـرهـا
في الجريدة الرسمية:

 . 5ال رو والمتـطلبات الفـنـيـة الالزم تـوافـرهـا فـي المستـ فى الـذي تجـري فـيه عـمليـة نقـ االعـضـاء
وزراعتها.

 . 0مسـتـوى التبـرة الواجـب تـوافـرهــا فــي أعـضـاء الفــريـق مــن أطـبـاء وفـنـيــيـن الذثـن ثـقـومون بـإجـراء
عملية نق االعضاء وزراعتها واالشراف عليها.

 . 3الفحوصات والتحالي المتبرية الالزمة.

 . 4المواصفات الفنية الواجب توافرها في االما ن المتصصة لحفى االعضاء وتنظيم االفادة منها.

**** ل،ـاثـات تـنـفـيذ الفـقـرتـيـن أ و ب ب عالا يجـب مراجعة وتـنفيذ ما ورد في دلي اإلجراءات العامة
للتبـرع ونقـ وزراعـة األعضـاء واأل نسـجـة والتالثـا الجـذعيـة فـي المملكـة األردنية الهاشمية

()03

لعام  0151المن ـورة فـي عـدد الجريـدة الرسـمية رقـم  1331بتـاريخ  0151/4/52صفحة

 0110وتعليمات ال رو والمتطلبات الفنية الالزم توفرها في المست فى الذي تجرى فيه أية
عمليات نق وزراعة األعضاء واألنسجة والتاليا الب رية
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()03

من ورة في عدد الجريدة الرسمية

رقم  1333بتاريخ (.0151/3/52بموجب التعليمات األخيرة تم لل،اء التعليمات الصادرة عام
 )5225الملحقة بنهاية هذا الفص .

المادة رقم ()4

أ -لالطبــاء االخـتصاصيــين فــي المست ــفيات المعــتمدة مــن الــوزير نقـ العــضو مــن لنســان حــي للــى
آخـر بحاجة اليه وفقا لل رو التالية-:

 . 5أن ال ثـقع النقـ عـلى عـضو أساسي للحـياة اذا مان هذا النقـ قـد ثـؤدي لوفـاة المتـبـرع ولو مان
ذلك بموافقته.

 . 0أن تقـوم لجـنـة مؤلفة من ةالةة اطباء اختصاصيين بفحص المتبرع للت د من ان نق العضو من
جسمه ال ي ك خط ار على حياته وتقديم تقرير بذلك.

 . 3أن ثـوافـق المتـبـرع خـطيـا – وهــو بكـام لرادتـه وأهـليـتـه علـى نقـ العضـو مــن جسـمه وذلـك قب
اجراء عملية النق .

ب -اذا قـرر الطبـيـب ال ـرعي ت ريح جاة المتـوفى الغـ ار

قانونيـة لمعرفـة سـبب الوفـاة او ال ت ـاف

جريمــــــــة فانــــــــه يســــــــمح لــــــــه بنــــــــزع القرنيــــــــة منهــــــــا وذلــــــــك وفقــــــــا لل ــــــــرو التاليــــــــة:

 . 5أن ال ثؤةر نزعها على معرفة سبب الوفاة ولو بعد حين.

 . 0أن تؤخذ موافقة ولي امر المتوفى خطيا ودون ا راا.

ج  -ال يجوز ان ثتم التبرع بالعضو مقاب بدل مادي او بقصد الرنح.

المادة رقم ()1

لفطباء االختصاصيين في المست فيات التي ثوافق عليها وزير الصحة نقـ العضـو مـن جسـم
لنسان ميت الى جسم لنسان آخر حي يكون بحاجة لذلك العضو في أي من الحاالت التالية:

أ .لذا مـان المتوفي قـد أوصى قبـ وفـاتـه بالنقـ بـإقـرار خطي ةـابـت التوقيـع والتـاريخ بصـورة
قانونية.

ب .لذا وافق أحد أبوي المتوفي في حالة وجودهما على النق أو وافق عليه الولي ال رعي في
حالة عدم وجود األبوين.
ج  .لذا مان المتوفي مجهول الهويـة ولم يطالب أحـد بجـاـته خالل ( )04ساعة بعد الوفاة على
أن ثتم النق في هذا الحالة بموافقة المدعي العام.

المادة رﻗﻢ ()2
لفطباء االختصاصيين فـي المست ـفيات التـي ثوافـق عليهـا وزيـر الصـحة فـتح جاـة المتـوفي

ونزع أي من أعـضا ها لذا تبين أن هناك ضرورة علمية لذلك عـلى أن يكون المتوفي قـد وافـق

على ذلك خطيا بصورة قانونية صحيحة قب وفاته أو بموافقة وليه ال رعي بعد الوفاة.
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المادة رقم ()1

ال يجوز ان ثؤدي نق العضو فـي ايـة حالـة مـن الحـاالت للـى احـدا ت ـويه ظـاهر فـي الجاـة

يكون فيها امتهان لحرمة المتوفى.

المادة رقم ()1

ال يجوز فتح الجاة ألي غر

المنصو

من األغ ار

عليها فـي هـذا القـانون لال بعـد الت ـد

من الوفاة بتقرير طبي و ي تر في ذلك أن يكون الطبيب الذي يقرر الوفاة هـو غيـر الطبيـب

االختصاصي الذي يقوم بعملية النق .

المادة رقم ()2

أ  .ثـتـم التحقـق مــن حـالـة الموت الدمـاغـي ل،ـاثـة نـقـ االعضـاء وزراعتهـا مـن قب لجنـة ت ـك فـي

المست فى الذي ثتـم فيه نقـ االعضاء أو زراعـتهـا مـن ةالةـة أطبـاء فـي التتصصات التـالية علـى
االق على ان اليكون من بينهم الطبيب المنفذ للعملية:

 .5اختصاصي ام ار

االعصاب والدماغ.

 .0اختصاصي جراحة االعصاب.
 .3اختصاصي تتدثر.

ب -تعــد اللجـنـة تـقـريـ ار مفـصـال بـهـذا الحـالــة وفــق األصـول ويكـون قـرارهـا بـاالجـمـاع ومعـلال وتـعـتــبر
ساعة وفاة ال تص هي ساعة توقيع االعضاء على التقرير.

ج  -ي ارك في اللجنة المذمورة في الفقرة (أ) من هذا المادة طبيب شرعي ثنتدبه الوزير.

د – تدعـو اللجنة المدعي العـام المتـتـص للم ـارمـة فـي اجـتـماعـاتهـا فـي الحـاالت التـي تستوجب ذلك
وعليه ان يضع تقري ار مفصال بما تتوص اليه اللجنة.

المادة رقم ()51

دون االخالل باي عقونـة ورد النص عليها فـي اي ت ـريع آخـر يعاقـب ـ مـن ارتكـب متالفـة
الحكام هذا القانون بالحبس مـدة التقـ عـن سـنة أو ب،رامـة ال تقـ عـن ع ـرة آالف دثنـار او

بكلتا هاتين العقونتين.

المادة 55

تل،ى أحكام أي قانون أو ت ريع آخر للى المدى الذي ثتعار

المادة 50

فيه مع أحكام هذا القانون.

لمجلس الوزراء لصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 53

ر يس الوزراء والوزراء المتتصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
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موت الدماغ

لن الدستور الطبي األردني( )1الصادر عام 5211م مان أول من تعر
النص عليه في تعدث قانون االنتفاع ب عضاء جسم اإلنسان

()03

لموضوع موت الدماغ أي قب

في عام .0111

وقد جاء النص على موت الدماغ في سياق المادة الاالاة من الدستور الطبي( )1على الوجه التالي:
ال يجوز لنهاء حياة مريض مصاب بمر

مستعص غير قاب لل فاء ومهما رافق ذلك مـن آالم سـواء

ذلــك بتــدخ مباشــر أو غيــر مباشــر (ثتوافــق ذلــك مــع نــص المــادة  52مــن قــانون المســؤولية الطبيــة

والصحية( ))51ما عدا موت الدماغ فيكون حسب ال رو العلمية المعتمدة من النقابة.

وقد سبق ذلك سؤال وجهه م من ر يس قسـم التتـدثر فـي التـدمات الطبيـة الملكيـة  /ر ـيس المـؤتمر

العرنـــي األول للتتـــدثر والمعالجـــة الحاياـــة الـــذي عقـــد فـــي عمـــان بتـــاريخ  / 04 – 00ت ـــرين أول /

5211م ومست ار األم ار

العصبية في ملية الطب في الجامعة األردنية للى وزيـر األوقـاف األردنـي

بتــاريخ  5211/55/1حــول معنــى مــوت الــدماغ وال ــرو الواجــب تحققهــا العتبــار المــريض فــي عــداد

المــــوتى والــــذي قــــام بــــدورا بإحالتــــه للــــى مجلــــس اإلفتــــاء بكتابــــه رقــــم  / 51وعــــى  212 /بتــــاريخ

5412/1/05هـ الموافق .5212/5/0

وقــد تبــع ذلــك متــاب المفتــي العــام األردنــي رقــم  142/3/2/0بتــاريخ  5211/1/55للــى نقيــب األطبــاء

األردنيــين لإلجابــة علــى الس ـؤال المــذمور ب ـ عالا فبعــف بإجابتــه بالكتــاب رقــم  5545/44/41بتــاريخ

 5211/1/54مبينا فيه رأي النقابة.

وقــد انتهــى مجلــس اإلفتــاء للــى لصــدار ق ـرارا رقــم  5211 / 5ال ـوارد فــي متــاب دا ــرة اإلفتــاء العــام رقــم

 5/5101/3/2/0بتاريخ 5411/55/1هـ الموافق 5211/2/00م بعـد أن اسـتمع للـى شـرح مسـتفيض
من األطباء المتتصين والجهات الطبية المتتصة ( وزارة الصحة ومست فى الجامعة األردنيـة ونقابـة

األطبــاء ومدثنــة الحســين الطبيــة ) ونعــد أن اســت نس بقـرار مجمــع الفقــه اإلســالمي فــي دورتــه الاالاــة

المنعقــدة فــي عمــان بتــاريخ  / 53 – 1صــفر 5411 /هـــ الموافــق  5212/51/52-55علــى الوجــه

التالي:

يعتبر شرعا أن ال تص قد مات وتترتب جميع األحكـام المقـررة شـرعا للوفـاة عنـد ذلـك لذا تبينـت فيـه

لحدى العالمتين التاليتين:

 . 5لذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم األطباء ب ن هذا التوقف ال رجعة فيه.

 . 2لذا تعطلـت جميع وظا ـ

دماغـه تعطال نها يا وأخذ دماغه في التحل وحكم األطباء

المتتصون التبراء ب ن هذا التعط ال رجعة فيه وال عبرة حيندذ يكون أعضاء الميت مالقلب
يعم عمال آليـا بفع أجهـزة اإلنعـاط المرمبـة وفـي هـذا الحـالـة (الاـانـيـة) يسـوغ رفع أجهـزة

اإلنعاط المرمبة على ال تص وال يحكم األطباء بالموت في هـذا الحالة لال بعد االستـيـاـاق
والت د من األمور التالية:
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توافر جميع شرو ت تيص موت الدماغ.

 . 5استبعاد األسباب األخرى لل،يبونة.

 . 0غياب جميع منعكسات جذع الدماغ.

 . 3القيام بجميع الفحوصات الالزمة طبيا إلةبات وقف التنفس.
 , 4السكون الكهرنا ي في تتطي الدماغ.
 . 1لجراء أي فحو

 . 1أن تتم هذا الفحو

طبية الزمة للت د من موت الدماغ.

في مست فى مؤه تتوفر فيه اإلمكانات الالزمة لهذا الفحو .

 . 1ونظـ ار لما لهـذا الموضــوع مـن أهـمية شـرعــية وقـانـونيـة وطبـيـة وأخالقـيـة واجتمـاعية فإن الحكـم

بموت الدماغ يجب أن ثتم من لجنة طبية متتصة ال يق عدد أعضا ها عن ةالةة وأال يكون ألحد
منهم أي عالقة بالموضوع تور شبهة.

 . 2وأن تقوم اللجنة بإعادة الفحوصات السابقــة بعـد فتـرة مافيــة مـن الفحـو

األولـى يقررهـا األطبـاء

المتتصــون للت ــد مــن لةبــات ا تمــال جميــع ال ــرو المــذمورة آنفــا وتعتبــر ســاعة توقيــع اللجنــة
الطبيـة المتتصـة المـذمورة هـي سـاعة وفـاة ال ـتص فـي حـق األمـور التـي تـرتب بتـاريخ الوفــاة.

ويؤمد المجلس ضـرورة لصـدار قـانون لمعالجـة هـذا األمـر لضـمان تنفيـذ ال ـرو الـواردة فـي هـذا

الفتوى واتتاذ اإلجراءات القانونية بحق المتال

لها.

بعمــان مــن  53 – 1صــفر
أمــا مــا صــدر عــن مجلــس مجمــع الفقــه اإلســالمي فــي دورة مــؤتمرا الاالــف ّ
 5411الموافق  52 – 55أ تونر  5212مـان قـرارا رقـم ( )1د 12/11/3الـذي أصـدرا بعـد تداولـه فـي
سا ر النواحي التي أةيرت حول موضوع " أجهزة اإلنعاط" واسـتماعه للـى شـرح مسـتفيض مـن األطبـاء

المتتصين على الوجه التالي:

يعتبر شرعا أن ال تص قد مات وتترتب جميع األحكـام المقـررة شـرعا للوفـاة عنـد ذلـك لذا تبينـت فيـه

لحدى العالمتين التاليتين:

 .5لذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم األطباء ب ن هذا التوقف ال رجعة فيه.
 .0لذا تعطلت جميع وظا

دماغه تعطال نها يـا وحكـم األطبـاء االختصاصـيون التبـراء بـ ن هـذا

التعط ال رجعة فيه وأخذ دماغه في التحل .

وفي هذا الحالة يسوغ رفع أجهزة اإلنعاط المرمبة على ال تص وإن مان بعض األعضاء مالقلب ماال

ال ثزال يعم آليا بفع أجهزة اإلنعاط المرمبة.

وإنني أعتقد أن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي قد أحسن صنعا عندما ا تفى بإثراد هاتين العالمتين

ضمنها مجلس اإلفتاء األردني قرارا ألنها
دون ذمر ال رو واإلجراءات الت تيصية الطبية التي ّ
تفصيالت يجب أن تترك لالختصاصيين التبراء في ضوء التطورات والمستجدات الطبية المتعلقة بها.
لال أن لضافة عبارة ( أخذ دماغه في التحل ) في قرار م من مجلس اإلفتاء األردني ومجلس الفقه
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اإلسالمي جع أمر ت تيص موت الدماغ متعذ ار لذ ميف يمكن الحكم بتحل الدماغ دون الك

عليه بعد فتح الجمجمة؟.

أما ما جاء به التعدث األخير لقانون االنتفاع ب عضاء جسم اإلنسان

()03

موت الدماغ هو ما ثلي:

في عام  0111حـول موضـوع

المادة /3أ 5/ي تر في لجراء عمليات نق األعضاء وزراعتها ما ثلي:

االلت ـزام بالفتــاوى الصــادرة عــن مجلــس اإلفتــاء األردنــي بهــذا ال ـ ن ونتاصــة مــا ثتعلــق منهــا
بالموت الدماغي.

المادة /2أ ثتم التحقق من حالة الموت الدماغي ل،اية نقـ األعضـاء وزراعتهـا مـن قبـ لجنـة ت ـك

في المست فى الذي ثتم فيه نق األعضاء أو زراعتها من ةالةة أطباء في التتصصـات التاليـة

على األق على أن ال يكون من بينهم الطبيب المنفذ للعملية:
 . 5اختصاصي أم ار

األعصاب والدماغ.

 . 0اختصاصي جراحة الدماغ واألعصاب.
 . 3اختصاصي تتدثر.

المادة/2ب تعد اللجنة تقري ار مفصال بهـذا الحالـة وفـق األصـول ويكـون قرارهـا باإلجمـاع ومعلـال وتعتبـر
ساعة وفاة ال تص هي ساعة توقيع األعضاء على التقرير.

المادة /2ج ي ارك في اللجنة المذمورة في الفقرة (أ) من هذا المادة طبيب شرعي ثنتدبه الوزير.

المادة /2د ـ تدعو اللجنة المدعي العام المتتص للم ارمة في اجتماعاتها في الحاالت التي تستوجب
ذلك وعليه أن يضع تقري ار مفصال بما تتوص لليه اللجنة.

أما عن رأي نقابة األطباء األردنية الم ار لليه سابقا حول معنى موت الدماغ وال رو

الواجب تحققها العتبار المريض في عداد الموتى فإنني أوردا ب دناا:
يعرف موت الدماغ من الناحية الطبية بواحد من شرطين:

لما حدو توقف ال رجعة فيه للقلب والتنفس
أو توقف جميع وظا

الدماغ توقفا نها يا ال عودة عنه.

 -5شرو ت تيص موت الدماغ وإعالن الوفاة

مـــوت الـــدماغ يعنـــي توقـــف وظـــا

الت تيص:

الـــدماغ بصـــورة نها يـــة ويجـــب أن تتـــوفر ال ـــرو التاليـــة لهـــذا

أ .المريض في غيبونة ال يستجيب ألي تحريض.

ب .المريض موضوع على جهاز التنفس االصطناعي.
ج .المريض مصاب بتل

دماغي بنيوي ال يمكن شفاؤا.

د .مرور وقت ماف للت د من أن التل

ال يمكن شفاؤا.
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هـ الت د بعد مراجعة دقيقة من أن ما أعطي من أدوية للمريض في المست فى أو خارجه ليست سببا
في تعط وظا

الدماغ وعلى األخص التنفس ومنعكسات جذع الدماغ.

 -0استبعاد جميع األسباب األخرى لل،يبونة

أ  .العقاقير واألدوية والمواد الكيماوية.

ب  .نقص درجة حرارة الجسم للى درجة أق من  31درجة مدوية.

ج  .االضطرابات الناجمة عن الت،يير في االستقالب ( )Metabolismمحاالت ال،يبونـة الناجمـة عن
قصور وظـا ـ

الكلى أو الكبد واضـطـرابـات ال،ـدد الصماء ما غيبونـة هبو السكر فـي الدم أو

ارتفـاعه أو ال،يبونـة النـاجمـة عـن اضطـرابـات غـازات الدم (نقص األ سجين) والتسمم ب ول أ سيد

الفحم ( )Coوال،ازات السامة األخرى.

د  .ال،يبونة عند األطفال.

3ـ

غياب منعكسات جذع الدماغ التالية
()Absent Brain Stem Reflexes

أ  .ردة فعـ الحدقــة للضــوء ) (Pupillary Response To Lightيجـب أن تكــون قــوة الضــوء
فعالة.

ب  .المنعكس القرني (.)Corneal Reflex

ج  .المنعكس العيني الدماغي (.)Occulo-Cephalic Reflex

د  .المنعكس الدهليزي العيني (.)Vestibulo-Occular Reflexes

هـ االستجابة الحرمية ألي تحريض ضمن منطقة توزع األعصاب القحفية ألي تحريض مناسب من أي

منطقة في الجسم وخاصة الوجه
Motor response, within the cranial nerve distribution, to adequate
stimulation from any somatic area .

وـ المنعكسات التنفسية (.)Respiratory reflexes

 -4لةبات وقف التنفس

وإلةبات ذلك يجب اتباع الطريقة التالية لضمان عدم نقص األ سجين وعدم ارتفاع معـدل ةـاني أ سـيد

الفحم ( )Co2في الدم لدرجة عالية تضر بدماغ المريض,

أ  .يجـب لجـراء فحـوصات ال،ـازات فـي دم المريـض وهو على جهاز التـنـفس للت د من فعـاليـة التـنفس
االصطناعي.

ب  .يعطى المريض أ سجين  %511على الجهاز لمدة ع ر دقا ق.
ج  .ثوقـ

جهـاز التـنفس االصطناعي ويعـطى المريض أ سجـيـن عـن طريق أنبوب مطاطي رفـيع داخـ

األنبوب الموجود في القصبة الهوا ية بمعدل  2لترات في الدقيقة.
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د  .يجري تحلي غازات الدم م  3دقا ق.

هـــ ثبق ـى المــريض بعيــدا ع ــن جهــاز التــنفس االصــطناعي لمــدة  51دقــا ق علــى أن ال ثــنقص ضــ،

أل سـجين فـي الـدم عـن  21ملـم ز بـق أو ثزيـد ترميـز غـاز ةـاني أ سـيد الفحـم فـي الـدم عـن  21ملـم
ز بق.

و  .لذا لم ثتنفس المريض بعد مرور  51دقا ق فإن التنفس يعتبر متوقفا.

 -1السكون الكهرنا ي في تتطي الدماغ

يجب أن ثتم تتطي الدماغ الكهرنا ي من قب اختصاصي في علم أم ار

األعصـاب وحسـب األصـول

المتبعة في ذلك العلم .وهنا نكرر الت ـدثد علـى ضـرورة اسـتبعاد هبـو ضـ ،الـدم ال ـرياني والعقـاقير

وهبو درجة الحرارة للى أق من  31درجة مدويـة معامـ فـي لحـدا السـكون الكهرنـا ي فـي التتطـي .

وإذا ةبت بعد م هذا أن تتطي الـدماغ الكهرنـا ي سـا نا فـي أ اـر مـن تتطـي واحـد يكـون قـد تحقـق

شر السكون الكهرنا ي في التتطي الكهرنا ي للدماغ.

 -2المسدولية الطبية في لعالن وفاة الدماغ

ونظ ار لما لهذا الموضوع من أهمية طبية قانونية وشرعية وأخالقية فإن موت الدماغ ال يمكـن أن يعلـن

لال بموافقة ةالةة اختصاصيين هم:

 . 5الطبيب االختصاصي المعالا
 . 0واختصاصي في أم ار

األعصاب والدماغ

 . 3واختصاصي آخر له خبرة في موضوع موت الدماغ.

وعلى اللجنة الاالةيـة المـذمورة أعـالا الت ـد مـن لعـادة الفحوصـات السـابقة بعـد فتـرة ال تقـ عـن أرنـع

ســاعات مــن الفحــص األول إلةبــات ا تمــال ج ــميع ال ــرو المذم ــورة آنفــا .فــإذا أظهــرت االخـت ــبارات
والفحوصات األولى والاانية موت الدماغ فعلى اللجنة لعالن الوفاة وإخبار األه بذلك.
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الفص السابع
العالجي (اإلجهـا

اإلجها
جاء في المادة ( )05من الدستور الطبي

( )1

لباحة اإلجها

الم روع)

العالجي وشرو لج ار ه مما ثلي:

أ  .مع مراعـاة القـوانـيـن المـرعـيـة يحظـر على الطبيب لجراء اإلجها
استمرار الحم خط ار على حياة الحام وي تر حيندذ-:

 . 5أن ثتم اإلجها

االخـتـيـاري ب ية وسيلة لالّ لذا مان

من قب طبيب متتص ونموافقة طبيب متتص آخـر في مست فـى مرخص.

 . 0أن يحرر محضـر بتقريـر الحـاجـة الملحــة لإلجها

قب لجراء العملية.

 . 3أن تـنظـم منـه أرنـع نسخ أو أ ـاـر حسب اللزوم ثوقعها األطباء والمريضة وزوجها أو وليها وتحفى
المريضة.

نستة في مل

ب  .لذا رفضـت الحـام لجـراء العـمليـة رغـم توضيح الطبـيـب لها خطورة وضعها فعليه االمتـاـال إلرادتهـا
بعد تابيت معارضتها.

ما نصت المادة ( )50من قانون الصحة العامة

 . 5أ  .يحظر على أي طبيب وص
لال لذا مانت عمليـة اإلجها

( )3

على:

أي شيء بقصد لجها

امرأة حام أو لجراء عملية لجها

لها

ضرورية لحماثتها من خطر ثهدد صحتها أو يعرضها للموت وعلى

أن ثتم ذلك في مست فى عام أو مست فى للتوليد شريطة توافر ما ثلي -:

 . 0موافقة خطية مسبقة من الحام بإجراء العمليـة وفـي حالـة عـدم مقـدرتهـا علـى الكتـابة أو عجـزهـا
عن النطق تؤخذ هذا الموافقة من زوجها أو ولي أمرها.

 .3شهـادة مـن طبـيـبـيــن مرخصيـن ومن ذوي التبرة تـؤمـد وجـوب لجـراء العمليــة للمحـافـظـة على حياة
الحام وصحتها.

 .4تضمين قيود المستـ فى اسـم الحـامـ وتـاريـخ لجـراء العمليـة ونوعها واالحتفـاظ بالموافـقة التطيـة
ون هادة الطبيبيـن لمدة ع رسنوات على أن تزود الحام ب هادة مصدقـة مـن مدثـر المستـ فـى

بإجراء هذا العملية.

ب .على الرغـم مما ورد فـي قـانـون العـقـونـات
أو اشترمـوا فـي لجـراء عـمليـة اإلجهـا
جريمة اإلجها

.

لن م ما تقدم بتصو

اإلجها

قـانون نقابــة األطباء األردنيين(.)55

()31

ال تالحق الحام وال تص أو األشتا

الذثن أجروا

لهـا وفـقـا ألحكـام الفـقـرة (أ) مـن هـذا المـادة بتهمـة اقتراف

العالجي ثتماشى مع ورد في الدستـور الطبـي

()1
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الصـادر بموجب

الجناية على الجنين أو
في الفقه اإلسالمي

اإلجها
ـ جاء في متاب الت ريع الجنا ي في اإلسالم

()31

(الجزء الااني

مح الجناية عند الفقهاء على اختالفهم هو :لجها

:)313-020

الحام واالعتداء على الجنين أو هو م ما ثـؤدي

للى انفصال الجنين عن أمه( .م خوذ عن :أسنى المطالب ج4

شرح الزرقاني ج1

 33اإلقناع ج4

.)012

 12حاشية ابـن عابـدثن ج1

151

وال تعتبر الجناية على الجنين قا مة ما لم ثنفص الجنين عن أمه فهناك شك في وجود أو موت الجنـين

وال يجب العقاب بال ك وهذا رأي الفقهاء األرنعة وأساسه عدم اليقين من وجود الجنين أو موتـه( .مـ خوذ

عـن :الم،نـي ج2
ج1

.)151

 131أســنى المطالـب ج4

والرأي الذي يجب العم به اليوم بعد تقدم الوسا

بفع الجاني فإن العقونة تجب على الجاني.

 12شــرح الزرقـاني ج1

 33حاشــية ابـن عابــدثن

الطبية أنه لذا أمكن طبيا القطع بوجود الجنين وموته

والجنين هو م ما طرحته المرأة مما يعلم أنه ولد.

ويرى اإلمام مالك مسؤوليـة الجاني عن م ما ألقته الم أرة مما يعلم أنه حم سواء مان تام التلقة أو ان

مض،ـة أو علقـة أو دما .ويرى أشهب من فقهاء المالكيـة أن ال مسؤولية عن طرح الدم وإنما المسؤولية

عن طرح العلقـة والمض،ـة بينما ثرى ابن القاسم المالكي أيضا مسؤولية الجاني عن الدم المجتمع الذي

لذا صب عليه الماء الحار ال ثذوب ال الدم الذي لذا صب عليه الماء الحار ثذوب ألن هذا ال شيء فيه.

(م خوذ عن :شرح الزرقاني وحاشية ال يباني ج1

 35بداية المجتهد ج0

.)341

ويرى أبو حنيفة وال افعي مسؤولية الجاني عما تطرحه المرأة لذا استبان بعض خلقه فإذا ألقت مض،ة لم
ثتبين فيها شيء من خلقه ف هد ةقاة ب نه مبدأ خلق آدمي لو بقي لتصور فالجاني مسؤول أيضا.

(م خوذ عن :حاشية ابن عابدثن ج1

 152نهاية المحتاج ج1

.)320

ويرى الحنابلة أيضا مسؤولية الجاني لن أسقطت المرأة ما فيه صورة آدمي فإن أسقطت ما ليس فيه
صورة آدمي فال مسؤولية حيف ال دلي على أنه جنين وإذا ألقت مض،ة ف هد أنه فيه صورة خفية مان

الجاني مسؤوال جنا يا .وإن شهدوا أنه مبدأ خلق آدمي لو بقي لتصور ففيه وجهان :أصحهما ال مسؤولية
عنه ألنه لم ثتصور فهو في حكم العلقة وألن األص البراءة فال مسؤولية بال ك والااني يس ل ألنه مبتدأ

خلق آدمي أشبه ما لو تصور (م خوذ عن :الم،ني ج2

.)132

والجنيﻦ قد ثنفص عن أمه حيا وقد ثنفص ميتا وللتفرقة بين الحالتين أهمية مبرى ألن العقونة تتتل
باختالف الحالتين.
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وتثﺒتتت الﺤيتتاة للجنتتيﻦ بكـ مــا ثــدل علــى الحيــاة مــن االســتهالل أي الصــياح والرضــاع والتــنفس والعطــاس

وغير ذلك ومجرد الحرمة ال يعتبر دلـيال قاطعـا علـى الحيـاة ألن الحرمـة قـد تكـون مـن اخـتالج الجسـم لةـر

خروجه من ضيق فوجب أن تكـون الحرمـة بحيـف تقطـع بحيـاة الجنـين أو أن يكـون هنـاك دليـ آخـر علـى

الحيــاة( .م ـ خوذ عــن :شــرح الزرقــاني ج1
.)131

 33أســنى المطالــب ج4

 12حاشــية ابــن عابــدثن ج1

ويﺸﺘﺮط الحنابلة العتبار الجنين منفصال حيا أن تكون الحياة مستقرة فيه فال يكون في حالة نزع أو في
الرمق األخير وأن يكون سقوطه أو انفصاله لوقت يعـيش لمالـه أي أن يكـون لسـتة أشـهر فصـاعدا فـإن
ان لدون ذلك اعتبر أنه انفص ميتا ولو انفص والحياة فيه ألنها حيـاة ال ثتصـور بقاؤهـا وألن الجنـين

ال يعيش غالبا لذا انفص ألقـ مـن سـتة أشـهر .ونهـذا الـرأي قـال المزنـي مـن أصـحاب ال ـافعي( .مـ خوذ

عن :الم،ني ج2

 111و.)110

ويعـﺘـﺒـﺮ المالكية والحـنفية وال افعي الجنين منفصال حيا عن أمه ولو انفص ألق من ستة أشهر ما دام
قـد انفص وفيه الحيـاة وال يعـتـبـرونه منفصال ميـتـا لال لذا انفص فـاقد الحياة .وإذا علمت حياته قب تمام
االنفصال مما لو خرج رأسه فصرخ م ار ار ةم تم انفصاله ميتا فيعتبر أنه انفص ميتا ال حيا ألن العبرة

بحالة الجنين عند تمام انفصاله( .م خوذ عن :نهاية المحتاج ج1

.)325

ويﺸـﺘـﺮط مالك وأبـو حنيفـة لمسـؤوليـة الجـانـي عـن قـت أن يكون انفصال الجنين قد حد في حياة األم

فإن انفص عنها بعـد وفـاتهـا فال يسـ ل الجاني عـن قتله لذا انفص ميتـا ألن موت األم سبب ظـاهر لموته

لذ حيـاتـه بحيـاتهـا وتـنفسـه بتـنفسها فتحقـق موتـه بـموتهـا فضال عــن أنه يجـري مجـرى أعضـا هــا وموتهـا

يسق حكم أعضا ها وعلى هذا فمن الم كوك فيه أن تكون وفاة الجنين نتيجـة لفع الجاني وال ضمان وال

عقاب بال ك.

أمـا لذا انفصـ الجنيـن حيـا بعـد موت األم فالجـانـي مسـؤول عـن قـتـلـه وعـليـه دثته لذا مات بفعله فإن لم
يمـت فعليه التعـزيـر وإذا انفص بعضه ميتا في حياتها ةم انفص مله بعد موتها فحكمه حكم انفصاله مله
ميـتـا بعـد موتهــا( .مـ خـوذ عــن :شـرح الزرقـانـي وحـاشـية ال يـباني ج1
.)151

-33حاشية ابـن عابدثن ج 1

ويرى ال افعي وأحمد مسؤولية الجاني سـواء انفصـ الجنـين بعـد وفـاة األم أو فـي حياتهـا وسـواء انفصـ
حيا أو ميتا ألنه تلـ

بجنايـة وعلـم ذلـك بتروجـه فوجبـت المسـؤولية ممـا لـو سـق فـي حياتهـا وألنـه لـو

سق حيا ضمنه فكذلك لذا سق ميتا وليس صحيحا أن حكمه حكم أعضاء األم ألنه لو مـان مـذلك لكـان
لذا سق ميتا ةم ماتت لـم يضـمنه م عضـا ها وفضـال عـن ذلـك فهـو آدمـي مـورو فـال ثـدخ فـي ضـمان
أمه ومذلك الحكم لو انفص بعضه من بطـن أمـه وخـرج باقيـه أو لـم يتـرج حيـف تـيقن وجـود الجنـين أوال

وتيقن قتله ةانيا( .م خوذ عن :الم،ني ج2

-131أسنى المطالب ج4
135

.)21

ونسﺘﻄيﻊ أن نقول بعد تقدم الوسا

الطبية أن الرأي الذي يجب أن يعم به هو مسؤولية الجاني لذا

تبين بصفة قاطعة أن االنفصال ناشئ عن فع الجاني سواء انفص الجنين في حياة أمه أو بعد وفاتها.

وسواء انفص مله أو بعضه .وهذا الرأي ثتفق مع م المذاهب ألن الذثن يمنعون المسؤولية يمنعونها
الطبية الحدثاة وجبت المسؤولية.

لل ك وعدم التيقن فإذا زال ال ك بالوسا

ـ روي عن اإلمام ال،زالي الفقيه ال افعي أنه قال :ليس العزل ماإلجها

والوأد ألن ذلك جناية على

موجود حاص والوجود له مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتتتل بماء المرأة وتستعد
لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية .فإن صارت نطفة م،لفة مانت الجناية أفحش وإن نفخ فيه الروح

واستوت التلقة ازدادت الجناية تفح ا ومنتهى الفحش هي بعد االنفصال حيا(.)32

ـ ـ وممــا جــاء فــي متــاب المحّلــى البــن حــزم

()41

ع ر)ما ثلي:

فــي مس ـ لة أحكــام الجنيـــن (

 32-01مــن الجــزء الحــادي

غـرة ألن الحامـ لذا قتلـت ولـم تلـق
ـ لن قتلت حام ّبينة الحم فسواء طرحـت جنينهـا أو لـم تطرحـه فيـه ّ
جنينها فإنه يكون قد تل بال شك.
ـ ورفـع للى عمـر بـن التطاب رضي الله عنه أن امرأة مسحت بطن امرأة حامـ ف سـقطت جنينـا ف مرهـا أن
تك ّفر بعتـق رقبـة يعنـي التـي مسـحت .وهـذا حكـم لمـام -وهـو عمـر بـن التطـاب رضـي اللـه عنـه -بحضـرة
الصحابة ال يعرف أنه أنكرا أحد منهم.

ـ وجـاء فـي حكـم الجـنيــن قـبـ نـفـخ الروح فيـه أو بعـد نـفته فيـه :أن مــن ضــرب حـامال فـ سـقطـت جنـيـنا

فإن مـان قب األرنعـة األشـهـر قب تمامها فـال مفـارة فـي ذلـك لكـن ال،ـّرة واجـبة فقـ ألن رسول الله صلى
الله عـليه وسلم حكم بذلـك لذ ال مفـارة لال فــي قت التطـ وال ثـقـتـ لال ذو روح وهــذا لـم ثـنفخ فيه الـروح
بعـد .وإن مـان بعـد تمام األرنعـة األشـهـر وتيقـنـت حرمـته بال شك وشهد بذلك أرنعة قواب عدول فإن فيه

دثـته والكفـارة واجبة بعـتـق رقـبـة فـمن لـم يجـد فصيـام شـهـريـن
غـّرة عبدا أو أمة فق ألنه جنين قت فهذا ّ
متـتـابعيـن ألنه قـتـ مؤمنـا خطــ وقــد صــح عـــن النبــي صـلى اللـه عليـه وسـلم أن الـروح ثـنــفخ فيـه بعـد
ما ة

وع رين ليلة.

والقـول فـيمـن تـعـ ّمدت قـتـ جنينها وقــد تجــاوزت مـا ـة ليـلـة وع ــريـن ليلة بيقيـن فقـتـلته أو تعـ ّمد أجنبي
غرة في ذلك حيندذ لال أن يعفى عنه
قـتـلـه فـي بطنها فقـتـله فمن قولنا :أن القود واجب في ذلك وال بد وال ّ

فتجـب ال ُ،ـّرة فق ألنهـا دثـة وال مفـارة فــي ذلك ألنه عمد وإنما وجب القـود ألنـه قـاتـ نـفـس مؤمنـة عـمدا
فهو نفس بنفس وأهله بـيـن خيـرتـيـن لمـا القـود وإما الدية أو المفاداة مما حكم رسـول الله صلى الله عليه
وسلم فيمن قت مؤمنا.
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ـ وعـن امـرأة مانـت حبلـى فـذهبت تسـتدخ ف لقـت ولـدها فقـال لبـراهيم النتعـي :عليهـا عتـق رقبـة ولزوجهـا

غرة عبد أو أمة.
عليها ّ
غرة.
ـ وعن لبراهيم النتعي أنه قال في امرأة شرنت دواء ف سقطت قال :تعتق رقبة وتعطي أباا ّ
فال،رة عليها وإن مان قد نفخ فيه الروح فإن مانـت لـم تعمـد قتلـه
ـ وقال علي :فإن مان لم ثنفخ فيه الروح ّ
فال،رة أيضا على عاقلتها والكفـارة عليهـا وإن مانـت عمـدت قتلـه فـالقود عليهـا أو المفـاداة فـي مالهـا لقـول
ّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم :من قت له بعـد مقـالتي هـذا قتيـ ف هلـه بـين خيـرتين فـذمر صـلى اللـه

فـال،رة واجبـة
عليه وسلم القود أو الدية أو المفاداة فإن ماتت هي في م ذلك قب للقـاء الجنـين ةـم ألقتـه
ّ
في م ذلك في التط على عاقلة الجاني هي مانت أو غيرها ومذلك في العمد قب أن ثنفخ فيه الروح وأما

غـرة وال شـيء
لن مان قد نفخ فيه الروح فالقود على الجاني لن مان غيرها وأما لن مانـت هـي فـال قـود وال ّ
ألنه الحكم على ميت وماله صار ل،يرا.

غـرة عبـد أو أمـة لقـول رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم:
ـ وفي من ألقت جنينا فصاعدا ففي م جنين ّ
دية جنينها عبد أو أمة.

ـ ومما جاء في متاب المجموع – شرح المهذب

()45

_ لإلمام النووي (ج52

 53 -55و :)25-14

غرة عبـد أو أمـة لما روى أبو هريـرة رضـي اللـه عنـه قـال :اقتتلـت امرأتـان مـن هذثــ
ودثـة الجنين الحر ّ
غـرة عبــد أو
فرمت لحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله ( ) أن دثـة جنينهـا ّ

أمة (حدثف أبي هريرة أخرجه أحمد في مسندا والبتـاري ومسلم والترمذي والنسا ي وابن ماجة وأبو داود

حبان والحا م وصححاا).
وابن ّ
وإن ضرب بطن امرأة ف لقت مض،ة لم تظهر فيها صـورة اندمـي ف ـهد أرنـع نسـوة أن فيهـا صـورة اندمـي

ال،رة ألنهن ثدرمن من ذلك ما ال ثدرك غيرهن وإن ألقت مض،ة لم تتصـور ف ـهد أرنـع نسـوة
وجبت فيها ّ
ال،رة وال الكفـارة
أنه خلق آدمي ولو بقي لتصور ففيه قوالن فمنهم من قال تنقضي بها العدة وال تجب به ّ

العـدة ألن األصـ بـراءة الذمـة مـن
ال،ـرة وال الكفـارة وال تنقضـي بـه ّ
قوال واحدا ومنهم مـن قـال ال تجـب بـه ّ
العدة.
الضمان وةبوت ّ
وإن ضرب بطنهــا ف لقـت جنينـا فاسـته أو تـنفس أو شـرب اللـبن ومـات فـي الحـال أو بقـي مت ّلمـا للـى أن

مات وجبت فيه الدية.

بال،رة وال ثلزمه دية ماملة ألنه لم ثتم له حياة وهذا
وقال المزني لن ألقته لدون ستة أشهر ومات ضمنه ّ
خط ألننا تيقّنا حياتـه والظـاهر أنـه تلـ مـن جنايـة فوجـب عليـه ديـة ماملـة وإن ألقتـه حيـا وجـاء آخـر

وقتله -فإن فيه حياة مستقرة – مان الااني هو القات في وجوب القصـا

والديـة الكاملـة واألول ضـارب

فــي وجــوب التعزيــر .وإن قتلــه ولــيس فيــه حيــاة مســتقرة فالقاتـ هــو األول وتلزمــه الديــة ألن جناثتــه لــم

تصادف حياة مستقرة.
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الرأي القانوني في
الرحم المستعار
نصت المادة  53من قـانـون المسـؤولية الطبـية والصحـية

()51

عـلى أنه ال ثـجـﻮز لجـﺮاء التـقـنـثـة

المساعﺪة على اإلنجاب للمﺮأة أوزرع جنثﻦ في رحمﮭا لال مﻦ الﺰوج وبناء على مﻮافقتﮭما على ذلﻚ
خﻄثا.

الرأي القانوني في
قطع نسل المرأة
نصــت المــادة  54مــن قــانون المســؤولية الطبيــة والصــحية

()51

علــى أنــه ال ثجﻮز القثام ب ي عم أو

التﺪخ بقصﺪ قﻄع النس للمﺮأة لال بمﻮافقتﮭا الخﻄثة وبناء على رأي صادر عﻦ لجنة بثة متخصصـــــــــة
مﻜﻮنة مﻦ ةالةة أ باء مﻦ أصحاب االختصا

على األق وثستةنى مﻦ ذلﻚ الحاالت الﻄار ة.
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الفص الاامن

القت بدافع ال فقة واالنتحار بمساعدة األطباء

االنتحار بمساعدة أو بداللة الطبيب أو غيرا يتتل

عن ما يسمى بقت الرحمة  Mercy Killingأو

بدافع ال فقة .ففي حين ثتم الااني منهما بقت مريض ميؤوس من شفا ه شفقة عليه بالفع أو الترك

بناء على طلب المريض مـن الطبيب أو ال،ير أو حتى دون طلب مـن المريض.

أما انتحار المريض بمساعدة األطباء فيتم بقيام المريض بنفسه بإنهاء حياته بداللة أو نصح األطباء له

بطريقة أو أداة االنتحار .ويعتبر مال اال نتحار بمساعدة األطباء أو القت بدافع ال فقة محظوران بموجب

قانون العقونات األردني ونموجب الدستور الطبي( .)1فقد جاء نص المادة  332من قانون العقونات(:)31

أ  .من حم لنسانا على االنتحار أو ساعدا بطريقة من الطرق المذمورة في المادة  11عوقب باالعتقال
المؤقت.

ب  .وإذا بـقـي االنـتحـار فـي حالـة ال ـروع عـوقـب ذلـك ال ـتص بالحـبـس مــن ةال ةـة أشـهـر للـى سنتيـن
وتكون العقونةحتى ةال سنوات لذا نجم لثذاء أو عجز دا مين.

أما نص المادة  3من الدستور الطبي(:)1

ال يجوز لنهـاء حياة مريض مصاب بمر

مستعص غير قاب لل فاء ومهما رافق ذلك من آالم سواء

ذلك بتدخـ مباشر أو غير مباشر ما عدا موت الدمـاغ فيكون حسب ال رو العلميـة المعتمدة من

النقابـة (تتبـع ال رو المقررة في قانون االنتفـاع ب عضاء جسم اإلنسان).
ما نصت المادة  61من قانون المسؤولية الطبية والصحية

المادة :61

()61

على أنه:

أ  .ال ثجـﻮز لنﮭـاء حـثاة مـتـلقي الخـﺪمة أثـا ان السبـﺐ ولـﻮ ان بـناء على لبﮫ او لﺐ ولثﮫ او

الﻮصي

علثﮫ.

ب  .ال ثجـﻮز رفع أجﮭـﺰة اإلنعـاط عﻦ متـلقي الخـﺪمة لال لذا تﻮقـ

تﻮقـفت

جمثع وظا ـ
ھذا التﻮق

القـلﺐ تﻮقـف تام ونﮭـا ثا ًأو

الﺪماغ تﻮقـفا تاما ونها ـيا وفـق للمعاثـثﺮ الﻄبـثة الﺪقثقة وقـﺮر األ باء المعالجﻮن بان

ال رجعة فثﮫ.

139

الفص التاسع
مبادئ آداب الطب

واجبات األطباء في أيام السلم والحرب

في الاامن ع ـر مـن مـانون األول  /ديسـمبر  5210أقـرت الجمعيـة العامـة لفمـم المتحـدة بصـفة

رســمية فــي دورتهــا الســابعة والاالةــين مبــادئ آداب الطــب التاصــة بــدور العــاملين الصــحيين خصوصــا

األطباء في حماية السجناء من التعذثب(.)1

المبدأ .5

مــن واجــب الموظـفـيـن الصحـيــيـن وخـاصـة األطـبـاء المكلفـيـن بالـرعـاية الطبـية للمسجـونـيـن

والمحتجزين أن ثوفروا لهم حماية صحتهم البدنيـة والنفسية وأن يعالجوا المر

النوعيـة والمستوى المتاحيـن ل،ير المسجونيـن أو المحتجزين

المبدأ .0

معالجـة مـن نفس

لن مما ثـ ك انـتها ا جـسيما نداب مهنة الطب وجـريمة بموجـب الصكوك الدولية المنطبقة

أن يقوم الموظفون الصحيون وال سيما األطباء بطريقة ليجابية أو سلبية ب عمال ت ك م ارمة
في التعذثب وغيرا من ضروب المعاملة أو العقونة القاسية أو الاللنسانية أو المهينة أو تواطـؤا أو

تحريضا على هذا األفعال أو محاوالت الرتكابها.

المبدأ .3

لن ممـا ثـ ـكـ انـتهـا ـا جـسيما نداب مهنـة الطـب أن يقـيـم الموظـفــون الصحيون وال سيما

األطباء أية عالقـة مهـنـية مع السجـناء أو المحـتجزين ال يكون القصد الوحيد منهـا هـو تقييم أو
حماية أو تحسين الصحة البدنية أو النفسية للسجين أو المحتجز.

المبدأ .4

لن ممـا ثـ ـك انـتهـا ـا نداب مهـنـة الطـب أن يقـوم الموظفـون الصحـيـون وال سـيما األطبـاء

بما ثلي:

أ  .اسـتتـدام معـارفهم ومهاراتهم للمساعـدة فـي أسـاليـب اســتجـواب السـجـنـاء والمحـتجـزيـن عـلــى نحـو قـد

ثـضـر بالصحة أو الحالـة البدنية أو العقلية لهؤالء المسجونيـن أو المحتجـزيـن أو ثتنافى مع الصكوك

ادولية ذات اصلة.
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ب  .ال ـهــادة أو االشــتــراك فـــي ال ـهـادة بـ ن الســجـنــاء أو المحـتجـزيــن ال ـقـون ألي شـك مـن أشكال
المعـامـلـة أو العـقـونـة التـي قــد تـضـر بصـحتهـم البدنيـة أو النفسيـة والتي تـتـنـافـى مع الصكوك الدولية

ذات الصلة أو االشتراك ب ية ميفية في تلك المعاملة أو في لنزال تلك العقونة التـي تـتـنافى مع الصكوك

الدولية ذات الصلة.

المبدأ .1

لن مما ثـ ك انـتها ا نداب مهنة الطب أن ي تـرك الموظفـون الصحيون وال سيما األطباء

فـــي أي لجـــراء لتقييـــد ســـجين أو محتجـــز لال لذا تقـــرر بمعـــاثير طبيـــة محضـــة أن هـــذا اإلجـــراء

ضروري لحـماثـة الصحــة البدنـيـة أو النفسـيـة أو السـالمـة للسـجـيـن أو المحتجـز ذاتـه أو زمال ـه
السجناء أوالمحتجزين‘ أو حراسه وال ي ك خط ار على صحته البدنية أو النفسية.

المبدأ .2

ال يجوز تقيـيـد المبـادئ السـابـقـة الذمـر ألي سـبـب مــن األسـبـاب بمـا فــي ذلك حالـة الطوارئ

العامة.

لقد جاء نص المادة  011من قانون العقونات

()31

المادة 011

في باب انتزاع اإلقرار والمعلومات على:

 . 5مـن سـام شتـصا أي نـوع مـن أنـواع التعــذثـب بـقـصد الحـصول عـلـى لقــرار بجـريمة أو علـى معلومات
ب نها عوقب بالحبس من سنة للى ةال سنوات.

 . 0ل،ـاثـات هذا المادة ثـقـصد بالتعـذثـب أي عم ثـنـتا عـنه ألـم او عـذاب شـدثــد جسـدثـا مـان أو معـنويـا
ثلحـق عـمدا ب ـتـص مـا بـقـصد الحـصول منه أو مــن شـتـص آخـر عـلـى معـلومات أو عـلـى اعـتراف

أو معـاقــبـتـه عـلـى عـم ارتـكبـه أو ي ــتـبه فــي أنه ارتـكبه هـو أو غــيــرا أو تتـويف هـذا ال ـتـص أو
لرغـامه هــو أو غــيــرا أو عــنـدمـا ثـلحـق بـال ـتـص ماـ هـذا األ لـم أو العـذاب ألي ســبـب ثـقـوم عـلـى

التـمـيــيـز أثــا مــان نــوعــه أو ثـحـــر
أي شتص ثتصرف بصفته الرسمية

 . 3واذا أفضى هذا التعذثب للى مر

عــليــه أو ثــوافــق عــليــه أو ثـســكــت عــنـه مـوظــ

رســـمـي أو

أو جرح بليغ مانت العقونة األش،ال المؤقتة.

 . 4عـلى الـرغـم مما ورد فـي المادتـيـن ( )14مكـرر و ( )511مـن هـذا القـانـون ال يجـوز للمحـكمة وقـ

تنفيذ العقونة المحكوم بها في الج ار م الواردة في هذا المادة مما ال يجوز لها األخذ باألسباب المتففة.
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الفص العاشر

الجوانب األدبية والقانونية لإلهمال الطبي

اإلجراءات الت دثبية والقضا ية المتتذة عند اتهام أو لدانة األطباء بالمتالفات المهنية والمسلكية ت م مـا

ثلي:

 .5المالحقة الج از ية والمالحقة الحقوقية
 . 0المالحقة الت دثبية

 . 5المالحقة الج از ية والحقوقية

حكم المالحقـة الج از يـة والمالحقـة الحقوقية متالفة الطبيب للنص التالي للفقرة (ج) من المادة ()20
ي ُ
من قانون العقونات األردني( )31والتي تجيز:

المـادة  / 20ج :العمليـات الجراحيـة والعالجـات الطبـية المنطبقـة على أصول الفـن شـر أن تجرى برضى
العلي أو رضى أحد والديه أو مماله ال رعي أو في حاالت الضرورة الماسة.

أرمان مساءلة األطباء

ولمالحقة الطبيب ج از يا وحقوقيا فيجب لةبات م مما ثلي معا دون استبعاد أي منها:

 .5وقوع ضرر للمريض

عرفت المادة ( )24من قانون العقونات
 .0وقوع خط من جانب الطبيب ( ّ
" ُتعـد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النـتـيجة الجـرمية الناشـدة عـن الفع قصد الفاع لذا مان قـد توقـع
()31

التط بما ثلي:

حـصولها فـقب بالمتاطرة ويكون التط لذا نجم الفع الضار عن لهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة

عرفت المادة الثانية من قانون المسؤولية الطبية والصحية( )18بأي فعل أو ترك
القوانين واألنظمة" .كما ّ
 .3وجود عالقة بين الضرر والتط .

وفــي حــال ةبــوت خط ـ الطبيــب بتــوفر ال ــرو الاالةــة ال ـواردة ب ـ عالا معــا فإنــه ثترتــب ليقــاع العقونــات

المنصو

عليها فـي قـانون العقونـات

()31

حسـب طبيعـة الضـرر النـاجم مـن لثـذاء وتعطيـ عـن العمـ أو
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تتل

تعويض مالي للمتضرر لجبر الضرر الحاص ماديـا

عاهة دا مة أو وفاة وما ثتبع ذلك من فر

ومعنويا.

ال بـــد مـــن اإلشـــارة هنـــا للـــى ضـــرورة التمييـــز بـــين مـــا ثنـــتا مـــن مضـــاعفات المتوقعـــة نتيجـــة اإلجـــراءات
الت تيصية والعالجية المتتلفة والتي ال ثد للطبيب من قريب أو بعيـد فيهـا ونـين مـا ثنـتا عـن لهمـال أو

قلــة احتـراز الطبيــب أو عـدم مراعــاة القـوانين واألنظمــة .فــإذا مــان الطبيــب مرخصــا لمزاولــة مهنــة الطــب أو

االختصــا

فيــه والتــزم باتبــاع نصــو

الق ـوانين واألنظمــة الطبيــة والدســتور الطبــي والتعليمــات الصــادرة

بمقتضاها والتزم أيضا بتنفيذ جميع مفردات نص الفقرة ج من المادة  20من قـانون العقونـات مـن خـالل

لقامة عالقة مهنية مع المـريض فإنـه ال يعتبـر مسـؤوال عـن أي ضـرر ثلحـق بـالمريض ألن العالقـة بـين
الطبيب والمريض تقوم على أساس بذل العناية وعدم اإلهمـال ولـيس ال ـفاء( .لمزيـد مـن التوضـيح ثراجـع
موضوع لباحة ممارسة المهنة صفحة  00والمادتان  5و  0من الدستور الطبي).
مــا ال بــد مــن اإلشــارة هنــا للــى اإلج ـراءات الواجــب اتباعهــا المنصــو

النقابة فيما ثتعلق باألخطاء الطبية المنسونة لفطباء على الوجه التالي:

عليهــا فــي المــادة  13مــن قــانون

أ  .ي ك وزير الصحة لجنة فنية أو أ ار بر اسة من يسميه الوزير وعضوية أرنعة أطبـاء يمالـون الـوزارة
والتــدمات الطبيــة الملكيــة والنقابــة ومليــة طــب فــي الجامعـات األردنيــة الرســمية ونالتنــاوب فيمــا بينهــا تــتم

تسميتهم من الجهة المتتصة في م منها وتكون مدة عضويتهم لمدة سنتين قابلة للتجدثد لمرة واحدة.

ب  .تتولى اللجنة تقديم التبرة الفنية بناء على طلب النيابـة العامـة أو المحـا م أو النقابـة أو الـوزارة فيمـا

ثتعلق باألخطاء المنسونة لفطباء.

ج  .تحدد المسؤولية الطبية بنـاء علـى مـدى االلتـزام بالقواعـد المهنيـة وتـدخ فـي تحدثـدها البيدـة الطبيـة

والمعاثير التاصة بها والمعاثير والعوام والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عم مقدم التدمة.

الجز يـة ال يجـوز توقيـف أي طبيـب م ـتكى عليـه
د  .على الرغم مما ورد فـي قـانون أصـول المحا مـات ا
بجرم ارتكاب خط طبي أدى للى وفاة أحد المرضى أو لصابته أو عجزا لال بعد صدور قرار الحكم وا تسابه

الدرجة القطعية .مما ورد في نص الفقرة (أ) من المادة ( )50مـن قـانون المسـؤولية الطبيـة والصـحية(:)51

على الﺮغﻢ مما ورد في أي قانﻮن آخﺮال ثجﻮز تﻮقث
مﺮحلتي التحقثﻖ والمحا مة.

مقﺪم الخﺪمة بجﺮم ارتﻜاب خﻄا بي اةناء

هـ  .على النيابة العامة أن تتطر المجلس قب ال روع في التحقيق في أي شكوى أو اتتاذ أي لجراء ضد
الطبيــب وللنقيــب أو مــن ثنتدبــه أن يحضــر جميــع مراحـ التحقيــق مــع الطبيــب قبـ اســتجوابه مـن النيابــة

العامة وفي حالة الجرم الم هود ثبلغ النقيب أو المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من لجراءات.
أمــا مــا ورد فــي قــانون المســؤولية الطبيــة والصــحية

()51

فقــد تــم تعريــف التطـ الطبــي فــي المــادة

الاانيــة والفقــرة (د) مــن المــادة ( )1مــن هــذا القــانون بــــ :أي ﻓعﻞ او تﺮك او اھمال يﺮتﻜﺒﮫ مقﺪم الﺨﺪمة وﻻ
143

يﺘﻔﻖ مﻊ القﻮاﻋﺪ المﮭنية الساﺋﺪة ﺿمﻦ بيئة العمﻞ المﺘاﺣة وينجﻢ ﻋنﮫ ﺿﺮر .ما نصـت المـادة الرابعـة مـن
نفس القانون على أن تحدد المسؤوليةالطبية والصحية بناء على مدى التزام مقدم التدمة ومكـان تقـديمها
بالقواعــد المهنيــة ذات العالقــة ويــدخ فــي تحدثــدها مكــان تقــديم التدمــة والمعــاثير التاصــة بهــا والعوام ـ

والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عم مقدم التدمة واإلجراءات الطبية أو الصحية المقدمـة لمتلقـي

التدمة .ونموجب المادة الاالاة من هذا القـانون فـإن أحكامـه تطبـق علـى مقـدم التدمـة سـواء مـا تقـديمها
بفجر أو دون أجر.

ما نصت المواد ( )2و ( )51و ( )55مـن القـانون علـى ت ـكي اللجنـة الفنيـة العليـا ومهامهـا وإجراءاتهـا

على الوجه التالي:

المادة  :2على الﺮغﻢ مما ورد في أي تشريع آخﺮ:

أ  .ثشﻜ الﻮزثﺮ لجنة تسمى (اللجنةالفنية العلثا) على النحﻮ التالي:
 . 3خمسة مﻦ أ باء االختصا
 . 9اةنان مﻦ أ باء اختصا

ممﻦ ال تق ممارستﮭﻢ للمﮭنة عﻦ عشﺮسنﻮات.

االسنان ممﻦ ال تق ممارستﮭﻢ للمﮭنة عﻦ عشﺮ سنﻮات.

 . 1صثﺪالني ممﻦ ال تق ممارستﮫ للمﮭنة عﻦ عشﺮ سنﻮات.
 . 7ممﺮ

ممﻦ ال تق ممارستﮫ للمﮭنة عﻦ عشﺮ سنﻮات.

 . 7ممة عﻦ المﮭﻦ الصحثة ثسمثﮫ الﻮزثﺮ ممﻦ ال تق ممارستﮫ للمﮭنة عﻦ عشﺮ سنﻮات.
 . 6المستشار القانﻮني في الﻮزارة

ب .3 /تنتخﺐ اللجنة في أول اجتماع تعقﺪه ر ثسا لﮭا ونا ب لﮫ مﻦ بثﻦ أعضا ﮭا.
 . 9تﻜﻮن مﺪة العضﻮثة لفعضاء المنصﻮ
واحﺪة

علثﮭﻢ في البنﻮد مﻦ  3للى  7سنتثﻦ قابلة للتجـﺪثـﺪ لمﺮة

 . 1يسمي الﻮزثﺮ أحﺪ مﻮظفي الﻮزارة أمثنا لسﺮ اللجنة ثتﻮلى تنﻈثﻢ اجتماعاتﮭا وتﺪوثﻦ محاضﺮ

جلساتﮭا

وحفﻆ قثﻮدھا وسجالتﮭا.

ج  .تتﻮلى اللجنة المﮭام والصالحثات التالثة:

 . 3النﻈـﺮ في الشﻜاوى المقـﺪمة مـﻦ متـلقي الخـﺪمة أو ورةـتـﮫ أو ولـثٍّﮫ أو وصثﮫ الـى الﻮزثـﺮ أو

النـقـابة

المعنثة بحﻖ مقﺪم الخﺪمة ورفع القﺮار بش نﮭا للى الﻮزثﺮ أو النقابة المعنثة.

 . 9تقﺪثﻢ الخبﺮة الفنية في الﺪعﻮى أو الشﻜﻮى بناء على لﺐ الجﮭة القضا ثةالمختصة.

د  .على اللجـنة اتخـاذ قـﺮا ارتﮭا أو تـقـﺪثـﻢ الخبﺮة الفـنية خالل مﺪة ال تـتجاوز ةالةة أشﮭﺮ مﻦ تارثخ تقـﺪثﻢ
الشﻜﻮى أو لﺐ الخبﺮة الفنية.
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ه  .تجـتمع اللجـنة بـﺪعـﻮة مـﻦ ر ثسﮭا أو نا ـبﮫ عنﺪ غثابﮫ و لما دعت الحاجة وثﻜﻮن اجتماعﮭا

قانﻮنثا

بحضﻮر أغلبـثة أعضا ﮭا على أن ثﻜﻮن مﻦ بـثـنﮭﻢ الﺮ ـثﺲ أو نا بﮫ وتتخﺬ قﺮا ارتﮭا ب غلبثة أصﻮات

أعضا ﮭا.

و  .على اللجـنة تشﻜـث لجان فﺮعـثة متخـصصة مﻦ خارج اعضا ﮭا تـتﻮلى أبﺪاء أرثﮭا في الﻄـلبات التي
تحثلﮭا للثﮭا اللجنة وعلى هذا اللجان رفع تقﺮثﺮھا بش نﮭا للى اللجنة.

المادة  /30أ :للمشتﻜي او لمقﺪم الخﺪمة المشتﻜى علثﮫ حﻖ االعتﺮا
الفنية العلثا خالل ةالةثﻦ ثﻮم مﻦ تارثخ صﺪورا.

ب  .على اللجنة الفـنـية العلثا تشﻜث لجنة فـﺮعـثة أخﺮى لـﺪ ارسة االعـتﺮا
الفنية العلثا.

على القﺮار الصادر عﻦ اللجنة
ورفع تـقـﺮثـﺮھا للى اللجـنـة

ج  .في حال اخـتالف تـقـﺮثﺮ اللجنة المشﻜلة بمﻮجـﺐ الفـقﺮة (و) مﻦ المادة  2والفـقـرة ب من هذا المادة

مـن هـذا القـانون تجـتـمع اللجـنـتان العتماد أحـﺪ التـقـﺮثـﺮثـﻦ ورفعﮫ الى اللجـنة الفـنية العلثا وفي هذا

الحالة ثعتبﺮ القﺮار المعتمﺪ منﮭا قﺮا أر قﻄعثا.

المادة  . 33تﻜـﻮن لجـﺮاءات ومـﺮاسالت عـم اللجـنة الفـنـية العـلثا واللجان الفـﺮعـثة سـﺮثة تحـت طـا ـلة
المسؤولثة القانﻮنثة.

 . 0المالحقة الت دثبية
(السلطة الت دثبية)

لن الجهــة المســؤولة عــن المالحقــة الت دثبيــة ( الســلطة الت دثبيــة ) تقــع علــى عــاتق الجهــة الرســمية التــي

يعم ـ لــدثها الطبيــب مــن خــالل قوانينهــا وأنظمتهــار أو نقابــة األطبــاء األردنيــة حســب قانونهــا ونظامهــا

الداخلي والدستور الطبي لذا مان الطبيب يعم في القطاع التا

.

وإن من موجبات المالحقة الت دثبية للطبيب الـذي يعمـ فـي القطـاع التـا

( )23-41من قانون نقابة األطباء األردنية(:)55

ارتكابـه أيـا ممـا ثلـي المـواد

 . 5صـدور حـكم قـضـا ـي قـطعــي بعـقـونـة السـجـن أو الحـق ال ـتـصـي ألمـور تمـس اسـتـقـامـتـه أو شـرف
المهنة أو مفـاءته مع األخـذ باالعتبـار أن المالحقــة القضـا يـة للطبـيـب ال تمنع مالحـقـته ت دثبيا وأن
مالحقته ت دثبيا ال تمنع مالحقته قضا يا.

 . 0اإلخالل بالواجبات المهنية.
 . 3ارتكاب خط مهني.

 . 4لذا تجاوز حقوقه أو قصر بالتزاماته.
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 . 1لذا رفض التقيد بق اررات مجلس النقابة.

 . 2لذا أقدم على عم يمس شرف المهنة.

 . 1أو تصرف في حياته التاصة تصرفا يح من قدرها.

اإلجراءات الت دثبية المتعلقة ب طباء القطاع التا
ثتم النظر في قضايا المتالفات التي ثؤتكبها األطباء في القطاعات الحكوميـة بموجـب القـوانين واإلجـراءات

الت دثبية المعمـول بهـا لـدى مـ منهـا بينمـا ثـتم النظـر فـي قضـايا المتالفـات التـي ثرتكبهـا أطبـاء القطـاع
التــا

مــن قب ـ نقابــة األطبــاء األردنيــة بموجــب قانونهــا ونظامهــا الــداخلي والدســتور الطبــي الصــادرين

بموجب قانونها.

وتقــوم المســدولية الطبيــة بــين الطبيــب والمــريض علــى أســاس بــذل العنايــة وعــدم اإلهمــال ولــيس ال ــفاء

(المــادة ( )5مــن الدســتور الطبــي( .))1وإن لخــالل أي طبيــب بواجباتــه المهنيــة خالفــا إلحكــام قــانون نقابــة

األطباء ونظامها الداخلي والدستور الطبي يعر

نفسه إلجراءات ت دثبية أمـام مجلـس الت دثـب (مـادة 41

من قانون نقابة األطباء األردنية( .))55وقد وردت اإلجراءات الت دثبيـة المتعلقـة ب طبـاء القطـاع التـا

المواد  23 – 41من قانون النقابة.
وتتم مالحقة أطباء القطاع التا

فـي

ت دثبيا بناء على:

 . 5طلب خطي من وزير الصحة أو النيابة العامة.

 . 0صدور حكم قطعـي على الطبيب بعقونة السجن أو الحق ال تصـي ألمـور تمـس استقـامته أو شـرف
المهنة أو مفاءته

 . 3وص للى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمتالفات رغم عدم ورود شكوى

 . 4تـقـدم أحـد األطبـاء أو المواطـنـيـن ب ـكـوى خطيـة مقـابـ رسـم يحـدد مقدارا بمقتضى النظام الداخلي
للنقابة.

 . 1لذا طلب الطبيب نفسه خطيا لذا رأى نفسه موضع تهمة غير محقة.
فإذا اقتنع المجلس بوجود أساس لل كوى فإن له أن:

يحي ال كوى للطبيب لإلجابة عليها أو

أن يحيلها للى لجنة التحقيق الم كلة من قب المجلس للتحقيق في ال كوى تتكون من ةالةة
أطباء ممن مضى على انتسابهم للنقابة ع ر سنوات ونسمي المجلس أحدهم ر يسا .أو اإلحالة

للى مجلس الت دثب لذا رآى مجلس النقابة أن الموضوع ال يحتاج للى تحقيق.
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ويتكون مجلس الت دثب الذي ثرأسه النقيب أو نا به وعضوية أرنعة أطباء وطبيبين احتيا

يسميهم المجلس ممن ال تق ممارستهما للمهنة عن ع رة سنوات ويؤدي م من ر يس مجلس
الت دثب وأعضا ه أمام المجلس القسم القانوني المتضمن القيام بواجباته ب مانة وإخال

ويطبق مجلس الت دثب في التحقيق والمحا مة قانون أصول المحا مات الج از ية.

.

فإذا رآى مجلس الت دثب أسبابا مافية إليقاف الطبيب عـن العم مؤقتا حتى نهاية المحا مة فإنه

ثرفع قرارا لمجلس النقابة الذي له حق لصدار أمر اإليقاف

ويحق لمجلس الت دثب جلب ال هود عن طريق ال رطة في حال تتلفهم عن أداء ال هادة أمامه.

ما يحق لمجلس النقابة أو ال ا ي او الم تكى عليه استدناف حكم مجلس الت دثب للى مجلس

الت دثب األعلى سواء مان حكمه باإلدانة والعقونة أو بالبراءة.

ويتكون مجلس الت دثب األعلى الذي ثرأسه طبيب يسميه الوزير مارس الهنة بعد االختصا

مدة ال تق عن ع رين سنة وعضوية طبيبين يعينهما وزير الصحة ال تق درجتهما عن الاانية

في السلم الوظيفي وأرنعة أعضاء ال تق ممارستهم للمهنة عن ( )51سنة يعينهم المجلس فور

انتتابه أعضاء.

ومع م ذلك فإنه يحق لل ا ي أو الم تكى عليه استدناف حكم مجلس الت دثب األعلى والطعن

به لدى المحكمة اإلدارية التي ال تضم في عضويتها أي طبيب خالل ستين ثوما من تاريخ
صدورا لذا مان وجاهيا أو من تاريخ تبلي،ه لذا مان غيابيا.

لن مجريات التحقيق وجلسات مجلسي الت دثب تبقى سـرية وال يجـوز ن ـر األحكـام الصـادرة عـن

أي منهما لال بعـد ا تسـابها الدرجـة القطعيـة أو بموافقـة مجلـس النقابـة .ويحظـر علـى جميـع ذوي
العالقة لف اء هذا السرية تحت طا لة العقاب.

وقد نص قانون النقابة على أن تبلغ مافة أحكام مجالس الت دثب في م الحاالت لمجلس النقابة
سواء ا انت صادرة في وزارة الصحة أو التدمات الطبية وغيرهما.

العقونات الت دثبية:

لن العقونات الت دثبيـة الصادرة عـن أي مـن مجلسي الت دثب بحق األطبـاء في القطاع التا
ت م ما ثلي:

أ  .التنبيه

ب  .غرامة ال تق عن ( )511دثنار وال تزيد على ( )5111دثنار تعتبر لثرادا للصندوق.
ج  .الحرمان من الترشح لمنصب النقيب أو عضوية المجلس لمدة ال تزيد على دورتين.

د  .المنع المؤقت من الممارسة لمدة ال تزيد على سنتين.

هـ المـنع الـنهـا ـي مـــن ممارسـة مهـنـة الطــب وشـــطــب لسـمه من السج بعـد لدانته بحكم قضا ي
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ا تسب الدرجة القطعية.

وقد أجاز نص الفقرة (ب) من المادة ( )50من قانون المسؤولية الطبية والصحية

()51

على :ال ثحﻮل

اإلجـﺮاء المتخـﺬ وفـقا ألحﻜام الفقﺮة (أ) مﻦ هـذا المادة ( )39دون قثام الجﮭة المخـتـصة وفق ألحﻜام
التـشﺮثعات النافﺬة بﻜ

ثﺪ مقﺪم الخﺪمة عﻦ مﺰاولتﮫ لمﮭنتﮫ واتخاذ أي لجﺮاء تادثبي آخﺮ بحقﮫ في حال

صﺪر قﺮار قضا ي قﻄعي بعﺪم مسؤولثتﮫ.

وتـنـفـذ الـوزارة أو الـمجـلــس أو الــنـيـابـة العــامة أو دا ـرة اإلجــراء مــ حـسـب اخـتـصـاصـه

الـقــ اررات واألحكام الصادرة عــن مجلـس الت دثـب بعد ا تسابها الدرجة القطعية دون أية رسـوم.
وإن م طبـيب ال ثتقيد بالحكم الت دثبي بمنعه من الممارسـة يعاقب من قب قاضي الصلح

ب،رامـة ال تتجاوز  5111دثنار وتتضاعف العقونة في حال تكرار المتالفة(مادة  23من قانون

نقابة األطباء األردنية(.))55

ثتضح مما سبق عدم صحة ادعاء البعض بعدم جدوى التقدم ب كوى للنقابة بحجة أن لجان التحقيق
ومجلسي الت دثب تت ك من األطباء مفترضين أنهم سيقفون للى جانب زميلهم الم تكى عليه وعدم

لنصاف الم تكي.
لقد مفلت نصو

مواد السلطة الت دثبية في قانون النقابة م ارمة وزارة الصحة للى جانب النقابة في

مجلس الت دثب األعلى مما أنه ال يعق أن يجمع مجلس النقابة وأعضاء لجنة التحقيق ومجلسي الت دثب

على باط وعدم لنصاف أي من طرفي النزاع .مما أن قانون النقابة منح الحق للم تكي والم تكى عليه

باستدناف الحكم الت دثبي والطعن به لدى المحكمة اإلدارية في وزارة العدل والتي ال تضم في عضويتها أيا

من األطباء.

ومن ناحية أخرى فقد نصت المادة  51من قانون المسؤولية على لن اء صندوق في المجلس الصحي

العالي يسمى صندوق الت مين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية وأن ثلتزم مكان تقديم التدمة

بالت مين على مقدمي التدمة العاملين لديه في الصندوق وأن تحدد لدارة الصندوق وجمبع ال ؤون

المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذا ال،اية.

ونناء عليه صدر نظام صندوق الت مين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم  301لسنة 9032
ون ر في عدد الجريدة الرسمية رقم  7755بتاريخ .9032/6/9
وفي ما ثلي أهم ما ورد في هذا النظام:

عرفت المادة  9مقدم التدمة ب ي شتص طبيعي أو اعتباري ثزاول مهنة من المهن الطبية أو
##
ّ
الصحيةويقوم بعم من أعمال التدمة أو ي ترك في القيام بها وفقا ألحكام الت ريعات المعمول بها.
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##

ثهدف الصندوق بموجب المادة  7للى ضمان األضرار الناجمة عن األخطاء الطبية الصادرة بقرار

قضا ي قطعي من المحكمة المتتصة أو التحكيم عن ممارسة مقدم التدمة للمتضرر أو ورةته الم مولين

ب حكام هذا النظامر وإلى توفير الحماية المالية لم ترمي الصندوق.

##

تتولى لدارة الصندوق لجنة ثرأسها أمين عام المجلس الصحي العالي ويتمتع الصندوق باستقالل

لداري ومالي (المادة  )7ويرتب الصندوق بوزير الصحة ويكون له حساب خا
المجلس الصحي العالي (المادة .)1
##
##

مستقال عن موازنة

حددت المادة  6من النظام مهام وصالحيات لجنة لدارة الصندوق.

تم بموجب المادة  5تصنيف مقدمي التدمة المؤمن لهم حسب مستوى خطورة المهنة وللر يس

لعادة النظر في تصنيف الفدات حسب ما تتطلبه المصلحة العامة وتحدد نقا التطورة على النحو

التالي:

الفدة األولى :عالية التطورة وتضم األطباء وأطباء األسنان الذثن تتطلب طبيعة أعمالهم لجراءات تداخلية

أو جراحية وتقدر التطورة في  5نقا  .أما األطباء وأطباء األسنان الذثن ال تتطلب طبيعة أعمالهم

لجراءات تداخلية أو جراحية وتقدر التطورة في  6نقا .

الفدة الاانية :متوسطة التطورة وتضم الطبيب الب ري العام ( 7نقا ) وطبيب األسنان العام والصيدالني

السريري ( 1نقا ) والممر

القانوني والقابلة القانونية والصيدالني (نقطتان).

الفدة الاالاة :متدنية التطورة وتضم مساعد ممر

والمهن الطبية المساعدة (نقطة واحدة).

** تقدر قيمة نقطة التطورة بمبلغ  90دثنا ار وتضاعف القيمة لمقدمي التدمة ال از رين ويعاد النظر

بقيمة نقطة التطورة سنويا بقرار من الر يس بناء على تنسيب لجنة لدارة الصندوق.
** يضاعف القس السنوي للمؤمن له لذا تجاوز المؤمن له قيمة سق

الثتجوز 70أل

دثنار للفدة األولى للسنة التعاقدية السابقة و  97أل

التعويض المحدد لفدته (بما

دثنار للفدة الاانية وع رة آالف

للفدة الاالاة) وإذ تجاوز عدد األخطاء التط ثن الواردثن في الفقرة ب من المادة  5في السنة التعاقدية

السابقة وهما:

 . 3لذا مانت نسبة تحم المؤمن له في الصندوق  %30من قيمة تعويض الحاد األول.

 . 9لذا مانت نسبة تحم المؤمن له في الصندوق  %10من قيمة تعويض الحاد الااني.

** ال ثتحم الصندوق أي مطالبات بالتعويض بعد الحاد الااني خالل سنة اإلشتراك التعاقدية.

المادة  . 33يعاقب م من يتال

أحكام هذا النظام بالعقونات المنصو

عليها في القانون.

المادة  . 39يصدر الر يس بناء على تنسيب لجنة لدارة الصندوق التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا

النظام.
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عليها في قانون المسؤولية الطبية والصحية

العقونات المنصو

()18

المادة  . 01مع عدم اإلخالل ب ي عقونة أشد ورد النص عليها في أي ت ريع آخر:
أ  .يعاقب من يتال

أحكام المادة  1والفقرات (أ) (ج) (د) (هـ) (و) (ز) من المادة  1ب،رامة

ال تق عن ةالةة آالف دثنار وال تزيد على خمسة آالف دثنار.

ب  .يعاقب م من يتال

المادة  55والفقرة ب من المادة  52بالحبس مدة ال تق عن أسبوع وال

تزيد على ةالةة أشهر أو ب،رامة ال تق عن خمسما ة دثنار وال تزيد على أل

هاتين العقونتين.

دثنار أو بكلتا

المادة . 05

أ  .يعاقب باألش،ال المؤقتة مدة ال تق عن خمس سنوات وال تزيد على ع ر سنوات ون،رامة ال
تق عن ع رة آالف دثنار وال تزيد على خمسين أل

المادة  1والمادة ( )54من هذا القانون.

دثنار م من يتال

ب  .يعاقب باحبس مدة ال تق عن ستة أشهر ون،رامة ال تق عن أل
العقونتين م من بتال

المادة :00

أحكام الفقرة ي من المادة  1من هذا القانون.

أحكام الفقرة ( ) من

دثنار أو بإحدى هاتين

يعاقب باألش،ال المؤقتة مدة ال تق عن ةال سنوات وال تزيد على ع ر سنوات م من يتال

حكم الفقرة ح من المادة  1من هذا القانون.

المادة :03

يعاقب ب،رامة ال تق عن ألفي دثنار وال تزيد على خمسة آالف دثنار م من يتال

الفقرتين (ب) و (ك) من المادة  1من هذا القانون.
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أحكام

المادة :04

تضاعف العقونات المنصو

أو مؤةر عقلي.

عليها في هذا القانون لذ مان مرتكب التط الطبي تحت ت ةير متد

المادة :01

أ  .للم تكي أو ورةته التصالح مع الم تكى عليه في أي مرحلة تكون عليها ال كوى حتى ولو
انت أمام اللجنة الفنية العليا .وفي هذا الحالة تسق هذا ال كوى وال ثالحق الم تكى عليه.

ب  .لذا تم الصلح بعد صدور الحكم في الدعوى ثوقف تنفيذ العقونة.

ج  .في األحوال جميعها ال ثؤةر الصلح ع حقوق المتضرر في اللجوء لطلب التعويض.

نظام خدمات نق الدم
نظام رقم  13لسنة 0154

من ور في عدد الجريدة الرسمية رقم  1022بتاريخ  0154/2/5صفحة  1511ونظامه المعدل رقم  41لسنة  0152من ور في عدد

الجريدة الرسمية رقم  1110بتاريخ  0152/1/5صفحة  0111صادر بمقتضى الفقرة هـ من المادة  10من قانون الصحة العامة رقم
 41لسنة 0111

 ##نصت المادة الاانية من النظام على التعريفات التالية:
*** خدمات نق الدم :الحصول على الدم وميفية قطفه وحفظه ونقله واستعماله بطريقة م مونة.
*** الدم :النسيا الما ع الذي يقط
*** بنك الدم :المؤسسة الطبية

من المتبرع بكام ترميبته أو أحد مكوناته.
التي تتولى مسؤولية عمليات التبرع بالدم وفص

مكوناته وفحصه

وحفظه ونقله وتحضيرا وصرفه للمرضى بناء على طلب الطبيب المعالا.
 ##المادة  / 3ج  .من بين مهام اللجنة الوطنية لتدمات نق الدم التي ثرأسها مدثر مدثرية بنك الدم في
وزارة الصحة لعداد تعليمات تنظيم عمليات التبرع بالدم وفص مكوناته وفحصه وحفظه ونقله وتحضيرا
وصرفه للمرضى وإعداد أسس الجودة ال املة في بنك الدم وشروطها بما فيها براما ضب الجودة.
 ##المادة  . 4يحظر قط

الدم وفصله وحفظه وصرفه للمرضى لال في بنوك الدم التابعة للوزارة أو التدمات

الطبية الملكية أو المست فيات الجامعية الرسمية أو أي مؤسسة عامة أخرى مرخصة لهذا ال،اية .ويحظر قط

الدم من المتبرع لال بعد لخضاعه لفحص سريري على أن تحدد لجراءات هذا الفحص وفق تعليمات يصدرها وزير
الصحة لهذا ال،اية.
 ##المادة  . 1ي تر لنق الدم وجود حاجة عالجية حقيقية مبررة.
 ##المادة  . 2لذا احتاج المريض للى عملية نق دم ثتم سحب عينة دم منه تحت لشراف الطبيب المعالا وفق
النموذج المعد لهذا ال،اية ويقوم الطبيب المعالا بتعبدة بيانات هذا النموذج .وع الطبيب المعالا تحدثد

الت تيص السريري للمريض وإذا ما تم نق دم له سابقا أو حد له رد فع من جراء نقله.
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 ##المادة  . 55ث لتزم الطبيب المعالا قب لجراء عملية نق الدم بتفحص الدم ومطابقة البيانات المدونة على
عبوة الدم مع البيانات التاصة بالمريض .وأن تجري عملية نق الدم بإشراف الطبيب المعالا.

*** وفي حال حدو رد فع خالل عملية نق الدم فيجب وقف عملية نق الدم وتسليم الجزء المتبقي للى القسم
المعني في المست فى إلعادته للة بنك الدم وسحب عينة دم من المريض إلرسالها للى بنك الدم وتعبدة نموذج
رد الفع لتسليمه للى بنك الدم.
*** لذا حد

رد الفع بعد عملية نق الدم فعلى الطبيب سحب عينة دم من المريض إلرسالها للى بنك الدم

وتعبدة نموذج رد الفع لتسليمه للى بنك الدم .ويابت الطبيب المعالا الرقم المتسلس لعبوة الدم في مل

المريض

بعد لتمام عملية نق الدم.
 ##المادة  . 50يحتفى بنك الدم بعينة دم المريض لمدة ال تق عن سبعة أيام من تاريخ سحب العينة.

الباب الااني
الطب والقوانين القضا ية
نتناول فـي هـذا البـاب واحـدا مـن موضـوعات الطـب ال ـرعي المتمالـة ببيـان العالقـة بـين الطـب والقـوانين

القضا يةر ابتداء بما تحتاجه القوانين والجهات القضا ية وأطراف النزاع من الطب وانتهاء بمـا يجـب علـى

لهـذا الموضـوع فيمـا ثلـي مـن خـالل

األطباء تقديمه من ّبينة طبية لتلبية تلك االحتياجات .وسوف نعر
بيان األهداف من االستعانة بالبينة الطبيةر والحاالت واألحوال التي تستوجب تلك االستعانةر ودور األطبـاء

على متتل

اختصاصاتهم في التعام مع م منهار مع تفصي

يساعد األطباء والجهات المعنية في تحقيق المبت،ى.
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بقدر ماف للموضوعات ذات العالقة بما

الفص األول
أهداف القوانين والجهات القضا ية
بالبينة الطبية
من االستعانة ِّ

بالبينة الطبية للى مساعدتها في م مما ثلي مما يفر
تهدف القوانين والجهات القضا ية من االستعانة ّ
على الطبيب (أي طبيب مهما مان اختصاصه) أخذ ذلك بعين االعتبار سلفا عنـدما ثتعامـ مـع الحـاالت

التي تستعين فيها ال رطة أو الجهات القضا ية أو عندما يستعين به أحـد أطـراف النـزاع دون أن يحتـاج

من أحد لتذميرا بوجوب سعيه الجاد للمساعدة في تحقيق هذا األهداف .ولذلك فإن على الطبيب أن يسعى

للمساعدة في:
أ.

لةبــات أو نفــي وقــوع جريمــة أو لةبــات أو نفــي وجــود أســاس للتقاضــي وذلــك باستقصــاء البينــات

الطبية وتفسيرها في ظ ما ُثبّلـغ بـه الطبيـب مـن معطيـات عـن ال ـكوى أو القضـية عمومـا مـ ن
ثتحــري الطبيــب عــن وجــود عالمــات لثــذاء وفيمــا لذا مــان هــذا اإلثــذاء بفع ـ الم ــتكي نفســه (أي
مفــتعال أو عــن غيــر قصــد منــه) أو بقع ـ ال،يــرر أو أن الجــروح واإلصــابات تفيــد فيمــا لذا مــان
المصاب في حاد سير ما هو من مان يقود السيارة أم مان ار بار أم أن هذا الجـروح واإلصـابات
تفيــد بـ ن ســببها الصــدم بســيارة ولــيس الســقو عــن الــدرج مــاالر أو أن ثنفــي اختصاصــي أمـ ار

النساء والوالدة وجود الحم أصال لذا ادعت ام أرة بإجهاضـها مـن قبـ ال،يـرر أو أن الصـمم الـذي
ثدعيه أحـد مـا أنـه نتيجـة ضـرنه علـى األذن فيتبـين أن ال وجـود للصـمم أو أن ثابـت بـ ن سـبب
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الصمم مرضي ال لصابي هذا لن وجدر أو لذا وجد الطبيب عالمات ظاهرة في جاـة مـا تايـر لديـه
فيبّلغ السلطة ذات الصالحية بذلك (ال رطة أو المـدعي العـام المتـتص بـالنظر
شبهة الموت قتال ُ
في الجريمة) فيقوم الطبيب ال رعي المتتص بقرار من المدعي المتتص بمعاثنة الجاة ومكان
وجودها ونالك

ب.

عليها وت ريحها وإجراء الفحو

المتبرية المتتلفة لن لزم ليتبين من نتا ا

البينات الطبية جميعها ما لذا مان الموت قتال أم ب سباب غير جرمية مالموت ب سباب مرضية.

التحري عن ما قد ترمه م طـرف مـن أطـراف الجريمـة أو التقاضـي مـن آةـار أو أدلـة ماديـة علـى

األطراف األخرى تفيد في رن الم تكى عليـه بالم ـتكي ورنـ مـ منهمـا بـ داة ومسـرح الجريمـة.
وأمالة ذلك أخذ عينة دم مـن المجنـي عليـه لمقارنـة نـوع دمـه متبريـا بنـوع الـدم فـي حـال العاـور

عليه على مالبس أو جسـم الم ـتكى عليـه أو الم ـتبه بـه أوعلـى أداة ومسـرح الجريمـةر وإجـراء

لعينـات الـدم لن لـزمر أو العاـور علـى بصـمة إلطـار سـيارة معينـة مطبوعـة
اختبار البصمة الوراةية ّ
على مالبس أو جلد المصاب مما يفيد في العاور على السيارة التي صدمته ووّلى سـا قها هارنـار

الجـراح أو أدواتـه
وأن تستترج رصاصة من جسم مصاب بك حيطة وحذر دون أن ثلمسها مبضع ّ
الجراحية األخرى لمقارنتها بالسالح الناري المضبو  .....للخ.
وال بد من اإلشارة هنا للى أن لك جريمة آةار وأدّلة خاصة بهـا تسـتوجب التحـري عنهـا وضـبطها

ج.

وإرسالها للى الجهة المتتصة بفحصها.

بيـان دوافع أو أسباب وقوع الجريمةر أو بيان دور م طرف مــن أطـراف الجريمـة (الم ـتكى عليـه
والم ــتكي مــاال) ف ــي التســبب بوقوعهــا ما ـ الك ـ

عــن وقــوع الســا ق أو الم ــاة تحــت ت ـ ةير

الكحــول أو العقــاقير فــي التســبب بحـواد المــرور أو وقــوع الحــاد بســبب لصــابة الســا ق بنونــة
صرع أو نونة سـ ّكرير أو بسـبب مـوت السـا ق أةنـاء قيـادة المرمبـة .ومـن أمالـة ذلـك أيضـا وقـوع
الضحية تحت ت ةير الكحول أو العقاقير مما م ّكن المجرم من ارتكـاب جريمتـه دون مقاومـةر أو أن

د.

اإلصابة بالحروق بسبب فقد الفتاة المقتولة لعذريتها أو بسبب حم غير شرعي  ......للخ.

بيان مدى وجوب المالحقة القضا ية بإقامـة دعـوى الحـق العـام أو بإقامـة دعـوى الحـق ال تصـي

فق

تتل

وذلك في ضوء ما حددا القانون مـن خـالل تقـدثر الطبيـب لفدـة مـدة التعطيـ عـن العمـ أو
عاهة دا مة أو التطورة على الحياة نتيجة لثذاء ال،ير قصدا أو من غير قصـدر أو أن فتـاة

فاقدة األهلية (أو أنها ناقصة األهلية) فقدت عـذريتها أو حملـت نتيجـة عالقـة غيـر م ـروعةر أو

أن امـرأة أجهضــت نفســها أو أجهضــها ال،يــر برضــاها .....للــخ ممــا يســتوجب المالحقــة القضــا ية
بإقامة دعوى الحق العام.

فإذا لم تتجاوز مدة التعطي المصاب عن العم

نتيجة الفع الجرمية ع رة أيام فال تتم مالحقة

من ارتكـب الجريمـة وال تقـام عليـه الـدعوى لـدى المحكمـة لال لذا اشـتكى عليـه ال ـتص المتضـرر
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(أي بإقامة دعوى الحق ال تصي) .أما لذا تجاوزت مدة التعطي عن العم ع رة أيـام (أ اـر مـن

ع رة أيام)ر أو تتلفت لدى المصاب عاهة دا مة أو ت ّك خطر على حياة المصاب نتيجة الفع
الجرمية فتتم المالحقة وتقام دعوى الحق العام سواء اشتكى ال تص المتضرر أم ال.

مــا أن القــانون جعــ مالحقــة جريمــة الزنــا وإقامــة الــدعوى بنــاء علــى شــكوى الــزوج أو الــولي

ى
المجـرمين أي أن المالحقـة
ال رعي وجع مالحقة السفاح بناء على شكو قريب أو صـهر أحـد ُ
القضا ية في جريمتي الزنا والسفاح موقوفة على صاحب الحق بال كوى فق .
أمــا جريمتــي االغتصــاب وهتــك العــر

واإلجهــا

غيــر الم ــروع فتــتم المالحقــة القضــا ية فيهــا

بإقامة دعوى الحق العام سواء اشتكى من وقع عليه االعتداء أو صاحب الحق بال كوى أم ال.

ونالنتيجة فإنه يمكن القول ب ن الحق ال تصي يعني حق المواطن على الدولة لمعاقبة من أساء

لليه لذا تقدم لها بال كوى بينما يعني الحق العام واجب الدولة لمعاقبة المسيء سواء اشتكى من
وقع عليه الضرر أو صاحب الحق بال كوى أم ال.

وقد أجازت الفقرات ( )3و ( )4و ( )1من البند (ه) من المادة ( )1مـن قـانون المسـؤولية الطبيـة

والصحية

()51

لف اء سر المريض:

 . 1لذا ان ال،ﺮ

مﻦ لفشاء السﺮ منع وقﻮع جﺮثمة أو االبالغ عنﮭا وثﻜﻮن اإلفشاء في هذا

الحالة للجﮭة الﺮسمثة المختصة.

 . 7لذا ان مقﺪم الخﺪمة مﻜلفا بﺬلﻚ قانﻮنا.

. 7اذا ان لفشاء السﺮ أمام اللجنة ال،نثة العلثا.
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مصطلحات وتعريفات قانونية

القانون:

ِ
ويـقـّرا مجـلس األمة ويتم
هو تـ ـريع ُثـسـن لـتطبـيق أحكام الدستور ُتعـد م ـروعه الحكومة ُ

ن را في الجريدة الرسمية لشعا ار ببدء العم به رسميا.

النظام:

هو تـ ـريع ُثـسـن لـتطبيق أحكام القانون ُتعد م روعه الدا رة أو المؤسسة أو الهيدة أو الوزارة

ويقرا مجلس الوزراء بعد أن ثتم لعادة صياغته من قب دثوان الت ريع والرأي ويتم ن را
المعنية ُ
في الجريدة الرسمية لشعا ار ببدء العم بمقتضاا رسميا.

التعليمات:

هي تـ ـريع ُثـسـن لتـطبـيق أحكام القانون أو النظام ُتعـد م روعـه الـدا ـرة أو المؤسسة أو

ويقرا مدثرها العام أو ر يسها أو مجلس لدارتها أو وزيرها ويتم ن را
الهيدة أو الوزارة المعنية ُ
في الجريدة الرسمية لشعا ار ببدء العم بمقتضاا رسميا.

الـتـقاضي على درجـتـين:

ويـعــني ذلـك أن األحـكـام والـقـ اررات الصادرة عـن محـا ـم الـدرجـة األولـى

(صلح بداية) ثتم استدنافها للى محا م الدرجة الاانية (االستدناف) لردها أو لعادة النظر فيها

هذا باإلضافة للى لمكانية الطعن ب حكام وق اررات جميع هذا المحا م أمام محكمة التمييز والتي ال

تعتبر درجة من درجات التقاضي بكونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.

تبادل اللوا ح:

تكون القـضية خـاضعة لتـبادل اللوا ح بقـرار من ر ـيـس المحـكمة وعـندها ثنب،ي تبليغ

ِ
المدعي لدى تسجيله الدعوى وانتظار ال حة
المدعى عليه نستة من ال حة االدعاء التي أودعها
المدعى عليه الجوابية على ال حة االدعاء خالل الفترة القانونية المحددة وذلك قبي تحدثد موعد

انعقاد جلسة المحا مة لنظر القضية .وفي حال لم يقم المدعى عليه بتقديم ال حة جوابية خالل
156

المدة المحددة ثتم تحدثد موعد للمحا مة ويفقد المدعى عليه عندها حقه بتقديم جواب على

ال حة االدعاء ب ي صورة من الصور أو بتقديم أي ّبينة في الدعوى ويقتصر حقه عندها بتقديم
المد ِعي ومناق تها وتقديم مرافعة ختامية .أما لذا
مذمرة تتضمن دفوعه واعتراضاته على ّبينة ّ
انت القضية غير خاضعة لتبادل اللوا ح ثتم تحدثد موعد جلسة المحا مة مباشرة خالل ع رة

أيام من تاريخ تسجي الدعوى لدى قلم المحكمة.

القاضي:

هو ذلـك ال تـص الحـقـوقي المؤه ت هيال خاصا لتولي مسؤولية فـض النـزاعات والتصومات

الناشدة بين األشتا

الطبيعيين والمعنويين وتوجيه العقونة الرادعة بحق من ثابت ارتكابهم

للمتالفات والجنح والجنايات وذلك من خالل ممارسته صالحيته الدستورية بتطبيق أحكام القانون

على الدعاوى المنظورة أمامه لحقاقا للعدالة وصونا للحقوق .والقضاة مستقلون ال سلطان عليهم

في قضا هم ل،ير القانون وتعود صالحية تعيينهم للى المجلس القضا ي األردني الذي يما قمة

هرم السلطة القضا ية والجهاز القضا ي في المملكة وذلك وفق أحكام قانون استقالل القضاء

حيف ي تر فيمن يعين قاضيا أن يكون:

 . 3أن يكون أردني الجنسية وال يحم جنسية دولة أخرى.

 . 9بلغ الاالةين من عمرا وتتوافر فيه ال رو الصحية للتعيين.
 . 1متمتعا باألهلية المدنية وغير محكوم ب ي جناية.

 . 7غير محكوم من محكمة أو مجلس ت دثبي ألمر مت بال رف ولو رد اعتبارا أو شمله عفو عام.

 . 7محمود السـيـرة وحـسـن السـمعـة والسـلـوك ويـؤدي القاضي عـند تعـيـينه وقـب مباشرته لوظيفـته القسم

التالي( :اقسم بالله العظيم أن أ ون متلصا للملك والوطن وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القـوانين
وأؤدي وظا في بك أمانة وإخال

األخرى المنصو

المحامي:

وأن التزم سلوك القاضي الصادق ال ريف) -6.باإلضافة للى ال رو

عليها في قانون استقالل القضاء.

هو أحـد أعـوان القـضاء والـذي يحـم درجة عـلمية معـتـمدة في القـانـون والمجـاز مـن قـب

نقابة المحامين لمزاولة مهنة المحاماة بما يتوله تقديم المساعدة القضا ية والقانونية لمن يطلبها

لقاء أجر مادي ثتفق عليه حيف ت م خدماته:

التوم عـن ال،ـيـر لإلدعـاء بالحـقـوق والدفاع عـنها سواء أ ان ذلك أمام مافة المحـا م على اختالف
ُ .3
أنواعها ودرجاتها عدا المحا م ال رعية أو أمام المح ّكمين ودوا ر النيابة العامة.
 . 9تنظيم الصكوك والعقود واالتفاقيات وما يستدعيه ذلك من لجراءات.

 . 1تقديم االست ارات القانونية .مما يمكن للمحامي أن ثتولى المناصب القضا ية من خالل ت هيله ت هيال
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خاصا بحصوله على شهادة دبلوم الدراسات القضا ية التي يمنحها المعهد القضا ي األردني وهو

المؤسسة األ اديمية الرسمية في المملكة المسؤولة عن ت هي الحقوقيين لتولي المناصب

القضا ية.

الضابطة العدلية:

هم الموظفون المكلفون باستقصاء الج ار م وجمع أدلتها والقبض على فاعليها

وإحالتهم على المحا م المومول لليها أمر معاقبتهم .ويقوم بوظا

الضابطة العدلية المدعي العام

ومساعدوا ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في الم ار ز التي ال ثوجد فيها مدعي عام وذلك ضمن
القواعد المحددة في القانون .ويساعد المدعي العام في لجراء وظا

 . 3الح ّكام اإلداريون.

الضابطة العدلية م من:

 . 9مدثر األمن العام.
 . 1مدثرو ال رطة .

 . 7رؤساء الم ار ز األمنية.
 . 7ضبا وأفراد ال رطة.

 . 6الموظفون المكلفون بالتحري والمباحف الجنا ية.
 . 5المتاتير.

 . 5رؤساء الم ار ب البحرية والجوية.

 . 2جـميع الموظـفـيـن الذثن خـولوا صالحيات الضابطة العـدلية بموجـب قانون أصول المحا مات الج از ية
وغيرا من القوانين واألنظمة ذات العالقة ووفق الصالحيات التي تمنحها لهم هذا القوانين.

المتهم:

هو ال تص الذي ثنسب لليه جرما جنا يا ويصدر النا ب العام بحقه قرار اتهام بناء على قرار

المدعي العام وتتم محا مته أمام المحكمة المتتصة للفص في أمرا
ظن ُثرفع لليه من قب
ّ
وإصدار الحكم ببراءته أو بتوجيه العقونة المناسبة بحقه في حال ةبوت ارتكابه للجناية المنسونة

لليه.

الظنـيـن:

المدعـي العـام بحـقـه قـرار ظـن وتـتـم
هـو ال تـص الذي ثـنسـب للـيه جـرما جـنحـويا ويـصدر ّ

محا مته أمام المحكمة المتتصة للفص في أمرا وإصدار الحكم ببراءته أو بتوجيه العقونة

المناسبة بحقه في حال ةبوت ارتكابه للجنحة المنسونة لليه.

ال اهـد:

هـو ذلك ال تـص الذي ثـتم استدعاؤا رسميا للماول أمام المحكمة بناء على طلب أحد أطراف

دعوى قضا ية لالستماع للى أقواله فيما لديه من معلومات حول وقا ع وأحوال هذا القضية

المنظورة
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الكفـيـ :

هـو ال تـص الذي يقـوم مقام المدثـن ويتم ضم ذمته لليه في تـنفيذ االلتزام ب داء مبلغ الدثن

وي تر النعقاد الكفالة أن يكون الكفي أهال ألدا ها.

المحـضر:
ُ

هـو موظ

المحـكمة المسـؤول عن التبـليغ الرسمي لمتـتل

المحكمة للى األشتا

األوراق القضا ية الصادرة عن

المعنيين خصوما مانوا أو شهودا أو خبراء أو غيرهم وذلك بانلية

التي نصت عليها أحكام القانون.

الـولي:
ّ

هـو األب أو الجـد من جـهـة األب والـذي ثـتـولى أمور فـاقـد األهـلـية محـجـو ار عـليه أو قـاصـ ار

وتكون الوالية بالنفس والمال .والولي في الزواج هو العصبة بنفسه وعلى الترتيب المنصو

عليه في القول الراجح من مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان وي تر ألهلية الولي أن يكون بال،ا

عاقال وأن يكون مسلما لذا مانت المتطونة مسلمة.

الوصي:
ّ

هـو شتص من ذوي النزاهة واألمانة ثتولى أمور فاقد األهلية محجو ار عليه أو قاص ار وتكون

الوصاية بالمال فق  .والوصي أيضا هو م شتص تعتبرا المحكمة متوليا أمر العناية بالحد أو

الرقابة عليه.

الحد :

الولد:

م شتص أتم السابعة من عمرا ولم ثتم الاامنة ع رة ذم ار مان أم أناى.

من أتم السابعة من عمرا ولم ثتم الاانية ع رة.

المراهق:

الفتى:

من أتم الاانية ع رة ولم ثتم التامسة ع رة.

من أتـم التـامسة عـ ـرة ولم ثـتم الاـامنة عـ ـرة .وجـميع هذا الفـدات تـنطبـق عليها أحكام قانون

األحدا

في حين ال ثالحق ج از يا من لم يكن قد أتم السابعة عند اقترافه للجرم.

السندات الرسـمية:

هي السـنـدات التي ثـنـظمها الموظـفـون الرسـميـون المتـولون قـانونا بتـنـظيمها

ويعم بها دون أن ُيكل
ويحكم ُ
ُ
أيضا السندات التي ثنظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الرسميون المتولون قانونيا بتصديقها

مبرزها بإةبات ما نصت عليه وذلك ما لم ثابت تزويرها .وهي

(الكاتب العدل ماال) وينحصر العم بها في التاريخ والتوقيع فق  .السند العادي :هو وةيقة

ت تم على توقيع من صدرت عنه أو خاتمه أو بصمة لصبعه وليست لها صفة السند

الرسمي.
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الموطـن:

هـو المكان الذي ثـقـيم فيه ال تص عادة ويجوز أن يكون لل تص في وقت واحد أ ار من

موطن وفي أحوال التعدد ثتساوى الجميع .وموطن القاصر والمحجور عليه والمفقود وال،ا ب هو

موطن من ثنوب عنه قانونا وموطن ال تص االعتباري هو المكان الذي ثوجد فيه مرمز لدارته

وال تو

االعتبارية التي يكون مرمزها في التارج ولها فروع في األردن يعتبر مرمز فرعها

موطنا لها .ويجوز اتتاذ موطن متتار لتنفيذ عم قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لك

ما ثتعلق بهذا العم لال لذا اشتر صراحة قصرا على أعمال دون أخرى وال يجوز لةبات وجود

الموطن المتتار لال بالكتابة .وإذا أوجب القانون على شتص تعيين موطن متتار له أو لذا
أو مان بيانه ناقصا أو غير صحيح أو لذا أل،ى موطنه المتتار

ألزمه اتفاق بذلك ولم يفع

ولم يعلم خصمه بذلك جاز تبلي،ه بن ر لعالن في صحيفتين محليتين ثوميتين على أن ثتضمن

اإلعالن لشعا ار بضرورة مراجعة المطلوب تبلي،ه قلم المحكمة لتسلم المستندات لن وجدت مما

يجب أن يعين في القرار المذمور موعدا لحضور المطلوب تبلي،ه أمام المحكمة وتقديم دفاعه لذا

دعت الحاجة للى ذلك مما تتطلبه الحالة.

محـ العـم :

هـو المكان الذي ثـبـاشر فيه ال ـتـص تجـارة أو حـرفة أو يقـوم عـلى لدارة أمواله

فـيه

ونالنسبة للموظ

والعام هو المكان الذي ثؤدي فيه عمله عادة ويجوز أن يكون لل تص في

وقت واحد أ ار من مح عم

محكمة الجنايات الكبـرى:

وفي أحوال التعدد ثتساوى الجميع.

تتـتـص محـكمة الجــنايات الكبـرى بالـنظر في جـ ار م القـتـ المنـصو

عليها فـي المواد  331 – 331- 301 – 301 – 302مـن قـانون العقونـات المعمول بـه

وال ـروع فيهـا وذلـك بموجـب المادة الرابعة مـن قـانون محكمة الجنايات الكبرى

()30

رقم  52لسنة

 5212والمعدل بموجب قـانون رقـم  97لسنـة  9035من ـور فـي عدد الجريدة الرسمية رقم

 7757بتاريخ .9035/5/3صفحة .7690

قاضي الصلح:

ثبـاشر قـاضي الصلح النظـر فـي الدعـاوي الج از ـية الداخلة فـي اختصاصه ( الج ار ـم

التـي ال تـزيد العقونـة المقررة لها على الحبس مدة سنتين بصرف النظر عما لذا مانت تلك العقونة
مقترنة ب،رامة أم ال).

محكمة البداية:

تتتص محكمة البداية في:

تفو
القـضاء في جـميع الدعـاوى الحقوقية والدعاوى الج از ية التي لم ّ
ي محكمة أخرى (أي المحا م صاحبة الوالية العامة).
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صالحية القضاء فيها أل

التـدمـة المجـتـمعـيـة:

هـي للـزام المحـكـوم عـليـه بالقيـام بعمـ غيــر مدفــوع األجـر لتدمـة المجتمع

لمدة تحـددها المحـكمة ال تـقـ عـن  41سـاعة وال تزيد على  011ساعة على أن ثتم العم خالل
مدة ال تزيد على سنة (مادة  01مكررة من قانون العقونات).

المراقبة المجتمعـية:

هـي للـزام المحكـوم عليه بالتضوع لمراقبـة مجتمعيـة لمدة تحددها المحكمة ال

تق عن ستة أشهر وال تزيد على ةال سنوات (مادة  01مكررة من قانون العقونات).

المراقـبة المجتمعـية الم روطـة بالتـضـوع لبرناما تـ هيلي أو أ ـاـر:

هـي للـزام

المحـكــوم عــليـه بالتـضـوع لبــرنـاما تـ هــي تحـددا المحـكمة ثهـدف لتـقـويم سـلـوك المحـكـوم عـليه
لتحسينه (مادة  01مكررة من قانون العقونات).

مادة  14مكررة ةانيا:

 . 5للمحكمة بناء على تقريرالحالة اإلجتماعية ونموافقة المحكوم عليه فيما خال حالة التكرار أن

تقضي بإحـدى بـدا ـ اإلصالح المجـتمعـية أو جـميعـها عـند الحكم بوقف تـنـفيـذ العقونـة األصليـة المحكـوم

بهـا وفقا ألحكام المادة ( 14مكررة) من هذا القانون.

 . 0للمحكمة بنـاء على تـقـرير الحـالة اإلجتماعية لل،ـاء بدا ـ اإلصالح المجتمعيـة المحكـوم بهـا وتنفيذ
العقونة األصلية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين:

أ  .عند لل،اء وقف التنفيذ وفقا ألحكام المادة  14مكررة من هذا القانون.

ب  .لذا تعـمد المحكوم عليه بعـد لخطـارا عـدم تـنـفـيـذ بدا ـ اإلصالح المجتمعية أو قصـر فـي تـنـفيذها
دون عذر تقبله المحكمة.

المادة  401مكررة:

وقف تنفيذ العقبة:

باستـاـنـاء مـا ورد عليـه النـص فـي المادة  405مـن هـذا القـانون يجـوز وقـ

تـنفيذ العقونـة في الجنح المنصو

عليهـا فـي الفصليـن الاــاني (فـي االحتيـال وسـا ر ضروب

ال،ـش) والاـالف (فـي لساءة اإلتمان) من هذا الباب ولو زادت مدة الحبس على سنة لذا تنازل

ال ا ي عن شكواا بعد صدور الحكم القطعي وعلى أن تتوافر جميع األحكام األخرى الواردة في

المادة  14مكررة مـن هـذا القانون.

ال روع
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المادة :21

ال روع هو البدء في تـنـفيـذ فعـ من األفعـال الظاهـرة المؤدية للى ارتكاب جـناية أو جنحة فإذا لم
ثتمكن الفاع من لتمام األفعال الالزمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب ال دخ

إلرادته فيها عوقب على الوجه انتي لال لذا نص القانون على خالف ذلك:

 . 5األش،ـال المؤنـدة أو المؤقـتة من سـبع سنوات للى ع رين سنة لذا مانت عقونة الجناية التي
شرع فيها تستلزم اإلعدام

المؤندة أو االعتقال المؤند.

وخمس سنوات من ذات العقونة على األق لذا مانت العقونة اإلش،ال

 . 0أن ُيح من أي عقونة أخرى مؤقتة من النص
المادة :22

للى الالاين.

ال يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها وال األعمال التحضيرية وم من شرع في فع

ورجع باختيارا عن أفعال الجرم اإلجرامية ال يعاقب لال على الفع أو األفعال التي اقترفها لذا مانت

ت ك في حد ذاتها جريمة.
المادة :11

لذا مانت األفعال الالزمة إلتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة ال دخ إلرادة فاعلها
فيها لم تتم الجريمة المقصودة عوقب على الوجه التالي:

 . 5األش،ال المؤندة أو اإلش،ال ع رين سنة لذا مانت عقونة الجناية التي شرع فيها تستلزم

اإلعدام وخمس ع ر للى ع رين سنة من العقونة نفسها لذا مانت العقونة األش،ال المؤندة أو

االعتقال المؤند واةني ع رة سنة للى خمس ع رة سنة من العقونة نفسها لذا مانت العقونة

األش،ال أو االعتقال المؤند مدة ع رين سنة.

 . 0أن ثنزل من أية عقونة أخرى من الالف للى النص .

 . 3تتـفـض العـقـونات المذمـورة في هذا المادة حتى الالاـيـن لذا عـدل الفاعـ بمحـض لرادته دون
المادة :15

لتمام الجريمة التي اعتزمها.

 . 5ال يعاقب على ال روع في الجنحة لال في الحاالت التي ثنص عليها القانون صراحة.

 . 0لذ نص القانون على عـقـونة ال روع في الجـنحة تكـون العـقونة بما ال ثزيد على نص
األعلى للعقونة المقررة لها فيما لو تمت فعال ما لم ثنص القانون على غير ذلك.
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الحد

الفص الااني

الحاالت الطبية القضا ية
أ.

تعريف الحالة الطبية القضا ية:

نصت القوانين القضا ية صراحة أو ضمنا على لزوم االستعانة فيها ِّ
بالبينة الطبية أو أي
هي م حالة ّ
حالة احتاجت الجهات القضا ية للـى تلـك االستعـانة أو هي مـ قضية نـزاع بيـن طرفـين أو أ اـر لجـ

أحدهما أو مالهما لالستعانة بطبـيـب للحصول علـى تـقـريـر طبـي ل،ـاثـات االحتكام للقضاء سواء مـان

أسـاس النـزاع وقــوع جريمة أم بدون وقوعهـا .ويمكن القول ب ن الحـالة الطبـية القضـا ـيـة ال تعـدوا أن
تكون حالة ادعاء أو اشتباها بوقوع جريمة أو أية حالة نزاع أخرى تستدعي االحتكام للقضاء.

وال ثابت للطبيب ت تيص الحالة الطبية القضا ية لال بوجود ّبينـة طبية أو أ ار تفيد في صحة االدعـاء
أو االشتباا بوجود جريمة أو أساس للتقاضي .فالطبيب يعتبـر االدعـاء أو االشتبــاا بحمـ فتــاة ناقصـة

أو فاقـدة األهليـة حالة طبية قضا ية بعد أن ثابت لديه وجود عالمـات أ يـدة (ال عالمـات غيـر مؤمـدة)

للحمـ  .مما أن اختصـاصي النسـاء والوالدة ال يعتبر ادعاء امرأة باإلجهـا

مـن قبـ ال،يـر حالـة طبيـة

قضــا ية لال بعــد أن ثابــت حملهــا أوال وأنهــا أجهضــت ةانيــا وأن لجهاضــها تــم بفع ـ ال،يــر ال بســبب

مرضي.
ّ
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ب  .أنواع الحاالت الطبية القضا ية:

ت م الحاالت الطبية القضا ية حاالت االدعاء أو االشتباا ب ي مما ثلي:

.5

لثذاء ال،ير قصدا أو من غير قصد.

.3

التعام غير الم روع مع المتدرات والمؤةرات العقلية.

.0
.4
.1
.2
.1
.1
.2

السكـر.
ج ار ـم ُ

الج ار م الجنسية.
اإلجها

غير الم روع.

الموت قتال أو ب سباب مجهولة باعاة على ال بهة.
انتفاء المسدولية والمسدولية الناقصة.

العن

األُسري

غيــر ذلــك ممــا تقــدم مــن أحـوال تحتــاج فيهــا الجهــات القضــا ية أو أطـراف النـزاع للــى االســتعانة
بالبينة الطبية.

وسوف ن تي فيما ثلي ب يء من التفصي لهذا األنواع مما سي تي تفصـي معظـم موضـوعاتها الحقـا فـي

األبواب التالية من هذا الكتاب.

 . 5لثذاء ال،ير قصدا أو من غير قصد
***********************
وﻗـﺪ تنـاولــت ھـتـﺬا النتـﻮع متـﻦ ﺣتـاﻻت إيتﺬاء الييتﺮ ﻗاتﺪا أو متﻦ قيتﺮ ﻗاتﺪ ،المتـﻮاد ( 330 – 331تﺤتـت
ﻋنـتتـﻮان القﺘتتﻞ ﻗاتتﺪا والقﺘتتﻞ متتﻊ ﺳتتﺒﻖ ا تتﺮار) ،والم تﻮاد متتﻦ ( )333إلتتﻰ (( )332تﺤتتت ﻋنتتﻮان إيتتﺬاء
األشﺨاص) ،والمادتان متﻦ ( )343و ( )344ﻓتي بتاب القﺘتﻞ وا يتﺬاء متﻦ قيتﺮ ﻗاتﺪ) ،والمادتتان ( )341و
( 341مﻜﺮرة) ﻓي بتاب القﺘتﻞ وا يتﺬاء النتا ميﻦ ﻋتﻦ تعتﺪد األﺳتﺒاب ،متـﻦ ﻗتـانﻮن العقﻮبتات( )31ﻋلتﻰ الﻮ تﮫ
اآلتي:

 . 5القﺘﻞ ﻗاﺪا والقﺘﻞ مﻊ ﺳﺒﻖ ا
مادة :331

ﺮار

 . 5من ضرب او جرح أحدا ب داة ليس مـن ش نها أن تفضي الى الموت او أعطاا مواد ضارة ولم

يقصد مـن ذلك قتال ق

ولكـن المعتدى عليه توفي مت ة ار مما وقع عليه عوقب الفاع باألش،ال

مدة ال تنقص عن سبع سنوات.

الحد األدنى للعقونـة اةنتي ع رة سنة لذا وقع الفع المنصو
ويكون ُ
موظ عـام أةـناء ممارسته وظيفته أو مـن أج ما أجراا مـن أج الوظيفة أو على مـن لم يكم

عليه في هذا المادة على

التامسة ع رة من عمرا أو على شتص من األشتا
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ذوي اإلعاقة مهما بلغ عمرا.

 . 0ويكون الحد األدنى للعقونة لةنتي ع رة سنة لذا وقع الفع على من لم يكم التامسة ع رة
من عمرا أو على أناى مهما بلغ عمرها.

المادة  331مكررة:

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

 . 5يعاقـب بالحـبس مدة ةـالةـة أشهر أو ب،رامة مقدارها أل

دثنار أو بكلتا هاتين العقونتـين م من أطلق

عـيـا ار نـاريـا دون داع أو سهـمـا نـاريـا أو استعـم مادة مفـرقعة دون موافـقـة مسـبـقـة ويصـادر مـا تــم
استتدامه من سالح ولو مان مرخصا وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.

 . 0وتكون العقونة:

أ  .الحبس مدة ال تق عن سنة لذا نجم عن الفع لثذاء أنسان.

ب  .األش،ال المؤقتة لذا نجم عن الفع أي عاهة دا مة أو لجها

لمرأة حام .

ج  .األش،ال المؤقتة مدة ال تق عن ع ر سنوات لذا نجم عن الفع وفاة لنسان.

 . 3تضاعف العقونة الواردة في الفقرتين  5و  0من هذا المادة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.

مادة :335

لذا تسببت امرأة بفع او ترك مقصود في قت وليدها الذي لم ثتجاوز السنة من عمرا على صورة

تستلزم الحكم عليها باالعدام ولكن المحكمـة اقتنعت ب نهـا حينما تسببت فـي الوفاة لم تكن قد

استعادت وعيها تماما مـن ت ةير والدة الولد او بسبب الرضاعة الناجم عن والدته تبدل عقونة
االعدام باالعتقال مدة ال تنقص عن خمس سنوات.

مادة :330

تعـاقـب باالعـتـقــال مـدة ال تـنـقـص عــن خمس سنوات الوالدة التـي تسببت -لتقاء العار– بفع او
ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب والدته.

 . 0إيﺬاء األشﺨاص
مادة :333

ـ مــن أقــدم قصــدا علــى ضــرب شــتص أو جرحــه أو لثذا ــه ب ـ ي فع ـ مــؤةر مــن وســا

واالعتداء نجم عنه مر

العن ـ

أو تعطي عن العم مدة تزيـد علـى ع ـرين ثومـا عوقـب بـالحبس مـن

ةالةة أشهر للى ةال سنوات.

مادة :5/334

لذا لم ثنجم عن األفعال المبينة في المـادة ( 333الضـرب أو الجـرح أو اإلثـذاء المقصـود بـ ي فعـ
مؤةر من وسا

العن

واالعتداء) أي مر

أو تعطي عن العم
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أو نجم عنها مـر

أو تعطيـ

عن العم ولكن مدته لم تزد على الع رين ثوما عوقب الفاع بالحبس مدة ال تزيد على سـنة أو
ب،رامة ال تزيد على ما ة دثنا ار أو بكلتا هاتين العقونتين.

مادة :0/334

لذا لم ثنجم عن األفعال المبينة في المادة السابقة ( )333مـر

أو تعطيـ عـن العمـ تزيـد مدتـه

على ع رة أيام فال يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر متابة أو شفهيا وفي هذا الحالـة

يحق لل ـا ي أن ثتنـازل عـن شـكواا للـى أن يكتسـب الحكـم الدرجـة القطعيـة وعند ـذ تسـق دعـوى

الحق العام.

المادة  117مكررة:

من أقدم قصدا على:

 . 3ضـرب شـتـص عـلى وجهه أو عـنـقه باستتتـدام ال فـرات أو الم ار أو األمـواس أو مـا شابـهها مـن
أدوات حادة يعاقب باألش،ال ال اقة المؤقتة مدة ال تزيد على سبع سنوات مهما بل،ت مدة التعطي .

 . 9للقاء مواد حارقة أو ماوية أو م وهة على وجه شتص أو عنقه يعاقب باألش،ـال ال اقة المؤقتة مدة
ال تق عن سبع سنوات.

مادة  10معدلة سنة :0151

لن صفح المجني عليه يسق دعـوى الحـق العـام والعقونـات المحكـوم بهـا التـي لـم تكتسـب الدرجـة
القطعية في أي من الحاالت التالية:

 . 5لذا مانت لقامة الدعوى تتوقف على اتتاذ صفة االدعاء ال تصي أو تقديم شكوى.
 . 0لذا مان موضوع الدعوى هو لحدى الجنح المنصو

عليها في المواد 342 333 001 005

 5/450 5/451 412 411 310 314 311و 411 442 441 441 442 444 0
 421 413 410 415من هذا القانون ما لم تتحقق لحدى حاالت التكرار.

مادة  34مكررة

من أقدم قصدا على:

 . 5ضـرب شتـص علــى وجهـه أو عنقـه باستتدام ال فـرات أو الم ـار أو األمواس أو مـا شابههـا من
أدوات حادة يعاقب باألش،ال المؤقتة مدة ال تزيد على سبع سنوات مهما مانت مدة التعطي .

 . 0للقاء مواد حارقة أو ماويـة أو م وهة على وجه شتص أو عنقه يعاقب باألش،ال المؤقتة مدة ال تق
عن سبع سنوات.

مادة :331
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لذا أدى الفعـ للـى قطع أو استدصال عضـو أو بتـر أحد األطراف أو للى تعطيلها أو تعطي لحدى

الحواس عــن العمـ

أو تسـبـب فــي لحدا ت ويـه جسيم أو أية عاهـة أخرى دا مة أو لها مظهر

العـاهة الـدا مة عـوقـب الفـاعـ باألش،ال المؤقتة مدة ال تزيد على ع ر سنـوات.
قصدا:

المواد  302و  301و  301و  302في باب القت
المادة 302

من قت لنسانا قصدا عوقب باألش،ال ع رين سنة.

المادة 301

يعاقب باألش،ال المؤندة على القت قصدا لذا ارتكب:

 . 5تمهيدا لجنحة أو تسهيال أو تنفيذا لها أو تسهيال لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو
المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم ونين العقاب.

 . 0على موظ

في أةناء ممارسته وظيفته أو من أج ما أجراا بحكم الوظيفة.

 . 3على أ ار من شتص.

 . 4مع تعذثب المقتول ب راسة قب قتله.
المادة 301

يعاقب باالعدام على القت

قصدا:

 . 5لذا ارتكب مع سبق االصرار ويقال له (القت العمد).

 . 0لذا ارتكب تمهيدا لجناية أو تسهيال أو تنفيذا لها أو تسهيال لفرار المحرضين على تلك الجناية أو
فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم ونين العقاب.

 . 3لذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

المادة ()302

اإلصرار السابق هو القصد المصمم عليه قب الفع الرتكـاب جنحـة أو جناثـة يكـون غر

المصر

منهـا لثـذاء شتــص معيـن أو أي شتص غيــر معيـن وجدا أو صادفـه ولو مان ذلك القصد معلقـا

على حدو أمر أو موقوفا على شر .

 . 1القت واإلثذاء من غير قصد

المادة :343

مــن سبـب موت أحـد عــن لهـمـال او قـلـة احـتـراز او عــن عـدم مراعـاة القوانيـن واألنظمة عوقـب
بالحبس من ستة أشهر الى ةال سنوات.

مادة :5/344
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لذا لم ثنجم عـن خطـ الم تكى عليه لال لثذاء مالتـي نصت عليه المادة ( 333مر

أو تعطي

عــن العم مدة تزيد علـى ع ريـن ثومـا) عوقـب بالحبس مــن شهر للـى سنـة أو بال،رامة مــن
ةالةـيـن دثنا ار للـى ما ـة دثنار وإذا مـان اإلثذاء مالذي نصت عليـه المادة ( 331عاهة أو عجز

دا م) عوقب بالحبس من ةالةة أشهر للى سنتين أو ب،رامة من خمسين دثنا ار للى ما تي دثنار.

مادة :0/344

يعاقــب م ـ لثــذاء آخــر غيــر مقصــود بــالحبس مــدة ال تتجــاوز ســتة أشــهر أو ب،رامــة ال تتجــاوز
خمسين دثنار.

مادة :3/344

وتعلق المالحقة على شكوى الجني عليه لذا لم ثنجم عن اإلثذاء مر

تتجاوز الع رة أيام.

أو تعطي عن العمـ لمـدة

مادة :4/344

تسق دعوى الحق العـام والعقونـات المحكـوم بهـا فـي جـنح اإلثـذاء غيـر المقصـود بتنـازل ال ـا ي

عن شكواا حتى لو ا تسب الدرجـة القطعية.

وي تر لهذا النوع من الحاالت العتبارها حاالت طبية قضا ية:

أ  .وجـود لثـذاء (نـتـيـجـة الضــربر أو الجــرحر أو لعـطـاء مواد ضـارةر أو نــتــيـجـة أي فعــ مـؤةـر مــن
وسا

العن

واالعتداء حسب ما نصت عليه المادتان ( 331و  )333من قانون العقونات(.))1

ب  .أن يكون اإلثذاء من قب ال،ـير فق (وليس بفع ال تص نفسه) سواء وقع بقصد من قب ال،ـير
أو من غير قصد منه.

 . 7القت واإلثذاء الناجمين عن تعدد األسباب

المادة :177

لذا مان الموت أو اإلثذاء المرتكبان عـن قصـد نتيجـة أسـباب متقدمـة جهلهـا الفاعـ ومانـت مسـتقلة

عن فعله أو النضمام سبب منفص عن فعله تماما عوقب مما ثلي:

 . 3باألش،ال مدة ال تق عن ع ر سنوات لذا مان فعله يستلزم عقونة اإلعدام أو األش،ال المؤندة.

 . 9بتتـفـيض أية عـقـونة مؤقـتة أخـرى حـتى نصفها لذا مان فعـله ثـسـتـلزم عـقـونة غـير اإلعـدام أو
األش،ال المؤندة.

المادة  177مكررة:

مع مراعـاة حاالت العـذر المتف

والدفاع ال رعي المنصو
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عـليها في المواد ( )170و ()173

و ( )179من هذا القانون ال يستفيد من العذر المتفـ

الـوارد فـي المـادتين ( )25و ( )25مـن

هذا القانون ال تص الذي ثرتكب أيا من الجنايات الواردة في الفص األول من الباب الاـامن مـن

هذا القانون لذا وقع الفع على من لم يكم التامسة ع رة من عمرا ذم ار مان أو أناى.
***********************************

انلية التي ثتم بها .ونناء عليه فإن ذلك
يعرف اإلثذاء ب أتى على ذمر ّ
ثتضح مما تقدم أن القانون لم ّ
انليـات وأن نضـع مـا يقابلهـا طبيـا مـن مسـميات
يجعلنا نتطلع للى ما هو متوقع من نتا ا الستعمال تلك ّ
لها تقودنا للى فهم مقصود الم رع لمعنى اإلثذاء.
وعطفا على ما تقدم فإننا نستطيع القول بـ ن مـا ثنـتا عـن الضـرب هـو اإلصـابات ( )Injuriesوالجـروح

( )Woundsبينما ثنتا عن الجرح ُجرح أو ُجروح فق .
الجـرح النـاجم عـن الجـرح هـو اخـتالف انلـة المسـببة لكـ
الجـرح النـاجم عـن الضـرب و ُ
وإن مما يميز بين ُ

الجرح الناجم عن
منهما .فانلة ر ّ
الجرح الناجم عن الضرب بينما تكون انلة حادة في حالة ُ
اضة في حالة ُ
الجـرح .وللتمييـز بـين الجــرحين فـإن الضـرب ثــؤدي للـى ُجـرح رضــي تصـ بـين حوافــه جسـور مـن الجلــد
وأليـاف مـن العضـالت واألعصـاب واألوعيـة الدمويـة بعضـها أو مـ منهـا ()Bridging Of Tissues

الجرح الناجم عن الجرح.
وهذا ما ال نجدا في ُ
ما يقصد باإلصابة ما ثنتا عـن الضـرب مـن انقطـاع السـتمرارية األ نسـجة الداخليـة أي األنسـجة الواقعـة

عرفه نص المادة الاانيـة مـن
تحت الجلد أو تحت أي غ اء خارجي بعكس ُ
الجرح الناتا عن الجرح الذي ّ
قانون العقونات( )03ما ثلي:

ق غ اء من أغ ية الجسم
" ويراد بلفظة ُ
(الجرح) م شر أو قطع ي ر أو ي ّ
التـارجيـة .وإيفـاء لل،ـر مـن هـذا التـفسيـر يعتبـر ال ،ـاء خارجيـا لذا مـان فـي
شقه ".
اإلمكان لمسه بدون شطر أي غ اء آخر أو ّ

للجرح من أنه انقطاع استمرارية أي نسيا مـن أنسـجة الجسـم خارجيـا مـان
وهذا بتالف التعريف الطبي ُ
أم داخليا.

رضيـا فـي فـروة الـرأس ممـا قــد تحـد نفـس األداة مسـ ار فـي
اضـة تحد ُجرحـا ّ
وننـاء عليه فإن األداة الر ّ
الجمجمــة دون جــرح فــروة ال ـرأس .ونالمقاب ـ فــإن األداة الحــادة تحــد جرحــا قطعيــا وال تحــد لصــابة
باستعمال حافتها الحادةر لذ يقصد باإلصابة دا ما م ما يصيب متتل

أنسجة الجسم ب داة غير حادة.

أمــا عــن انليــة الاالاــة ال ـواردة ب ـ عالا ( لعطــاء م ـواد ضــارة ) ال ـواردة فــي نــص المــادة ( )331مــن قــانون

()03
ت،ي ـرات
العقونــات
فيقصــد بهــا متتل ـ حــاالت التســمم والــذي يعـّـرف (أي التســمم) ب نــه عبــارة عــن ّ
ـلكية يصــاب بهــا الكــا ن الحــي نتيجــة التعــر لمــادة مــا .وهــذا التعريــف ي ــم
ـوية أو ت،يــرات مسـ ّ
عضـ ّ

169

باإلضافة للى المواد السـامة (السـموم) أي مـادة أخـرى يمكـن أن تلحـق ضـر ار بالكـا ن الحـي سـواء مانـت
مما يطلق عليها لسـم مـادة سـامة أم ال .وال ي ـتر لحـدو التسـمم أن تكـون الجرعـة مـن المـادة التـي تـم

تناولها أو التعر

لها جرعة مبيرة لذ قد ثنتا التسمم بجرعة بسيطة أو حتى بجرعة عالجية.

وعن انلية األخيـرة(أي فعـ مـؤةر مـن وسـا

العقونات

()03

واالعتـداء) الـواردة فـي نـص المـادة  333مـن قـانون

العنـ

فيقصد بهـا تلـك األضـرار الناجمـة عـن أي آليـة أخـرى غيـر آليـة الضـرب أو الجـرح أو آليـة

لعطاء مواد ضارة مالحرق وال،رق ومتم النفس ماال.

السكــر
 . 0ج ار م ُ

ِ
المتِّدرات
المسكرات و ُ
في تعاطي ُ

وي م هذا النوع من الحاالت الطبية القضا ية حاالت االدعاء أو االشتباا ب ي من الج ار م التالية:

أ  .السكر المقرون بال ،ب وإزعاج الناس

المادة  321من قانون العقونات(:)03

مــن وجــد فــي مح ـ عــام أو مكــان مبــاح للجمهــور وهــو فــي حالــة الســكر وتصــرف تصــرفا مقرونــا

بال ،ب وإزعاج الناس عوقب ب،رامة ال تتجاوز ع رة دنانير أو بالحبس حتى أسبوع.

ب  .قيادة المرمبات تحت ت ةير الكحول أو المؤةرات العقلية.
المادة ( 52قانون السير

ج.

()01

األ ردني رقم ( )42لعام :)0111

ألي فـرد من افـراد األمن العـام أن ُثـلـقي القـبـض دون مذمـرة على سا ـق أي مـرمـبة وحجـز رخـصة
قيادة ورخصة المرمبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكب أيا من المتالفات التالية:

قيادة مرمبـة تحت ت ةير الكحول أو أي من المؤةرات العقلية ُيفقد سا قها السيطرة على قيادتها أو
تناول الكحول أةناء القيادة.

المادة( 02قانون السير

()22

األردني رقم ( )42لعام :)0111

ب  .يعـاقــب بالحـبـس مـدة ال تـقـ عـــن شـهــر وال تـزيـد عـلى ةالةـة أشهـر أو ب،ـرامة ال تقـ عن

( )522ما ـتـيــن وخـمسـيـن دثـنـا ار وال تـزيـد عـلى ( )222خـمسما ـة دثـنـار أو بـكـلتا هاتين
العقونتين م مـن ارتكب أيا من المتالفات التالية:

 . 1قـيادة المرمـبـة تحـت تـ ةـيـر الم رونات الكحوليـة بنسبـة تـزيد على الحـد المسموح به لترميـز
الكحول في الدم وفق التعليمات الصادرة لهذا ال،اية (لم تصدر بعد).

نصت المادة  7مـن نـظام رقـﻢ  13لسـنة  9035نـﻈـام النقا المﺮورثة

()92

الصادر بمقـتـضى

الـفـقـرة (أ) مــن المادة  25مــﻦ قــانـﻮن الـســثـﺮ رقــﻢ  72لـســنـة  9005عــلـى أنـه تــسـجـ بحـق
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السـا ـق الـذي ثرتـكب أثـا مــن متـالـفـات السـيـر الﻮاردة في الجـﺪول الملحـق بهـذا المادة النـقا
المﺮورثة المبثنة لزاء

منﮭا:

أرنع نـقـا في حـال قـثادة مﺮ بة تحـت تأةـثـﺮ الﻜحﻮل أو أي مـﻦ المؤةـﺮات العـقـلثة ثـفـقـﺪ سا ـقﮭا

السثﻄﺮة على قثادتﮭا أو تناول الﻜحﻮل أةناء القثادة (تسلس رقم (.])30

ونـموجــب الفـقـرة ج مــن المادة  7مــن تعـليمات تــنـفـيـذ نﻈام النقا المﺮورثة

()52

فـإنه ثتم تسجي

النقا المرورية في السج في حال ارتﻜاب المخالفة الﻮاردة في التسلس رقﻢ ( )51بأﻋاله:

 . 1بـعـﺪ ةـبـﻮت تجـاوز نـســبة الﻜحـﻮل بـالـﺪم عـــﻦ الـنـسبـة المحـﺪدة بـمﻮجـﺐ التعــلثمات
الصادرة لهذا ال،اثة وذلﻚ بتقﺮثﺮ بي ثةبت ت ةثﺮھا العقلي.

 . 5بعﺪ ةبﻮت تعا ثﮫ المﻮةﺮات العقلثة بتقﺮثﺮ بي.

 . 1عنﺪ ضبﻂ السا ﻖ ثتناول المشﺮوبات الﻜحﻮلثة أةناءالقثادة.

 -5تناول السا ق الم رونات الكحولية اةناء القيادة.

-3تناول مدرب السواقة الم رونات الكحولية اةناء التدريب.

المسكر لمن لم ثتم الاامنة ع رة من عمرا.
ج  .تقديم ُ

المادة  325من قانون العقونات(:)03

قدم مسك ار ل تص لم يكم الاامنة ع رة من عمرا عوقب بالحبس مدة ال تزيد علـى
 . 5أ  .من ّ
ستة أشهر أو ب،رامة مـن ما تين للى خمسما ة دثنار أو بكلتا هاتين العقونتين.
ب  .عـنـد تـكـرار الفعـ

تـكون العـقونة الحبس مدة ال تق عن ستة أشهر وال،رامة من ما ـتـين

للى خمسما ة دثنار.
 . 0من قـدم ُمس ِكـ ار ل تص ثدل ظاهر حاله على نه في حالة سكر عوقب بال،رامة حتى خمسين
دثنارا.

المادة 320:

 . 5أ  .يعاقب بالحبس مدة ال تق عن ستة أشهر وال تزيد على سنة ونال،رامة من خمسما ة للى
ألـ دثـنار صاحـب الحـانـة أو المستـتـدم فيها الذي قـّدم مسـكـ ار ل تـص لـم يكـم الاـامنة
ع رة من عمرا.

ب  .عـند تـكـرار الفع يجوز للمحكمة الحكم بإقـفال المح لمدة ال تـق عـن شهـرين وال تزيد
على سنة.

ج  .وإذا تـكـرر الفعـ ةال مرات ف ار تكون العـقـونة الحبس مدة ال تق عن ستة أشهر وال
تزيد على سنتين وال،رامة أل

أشهر.

دثنار .ويكون لقفال المح وجونيا لمدة ال تق عن ةالةة
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المسكر لمن ثدل ظاهرا على أنه في حالة ُسكر.
د  .تقديم ُ

المادة :0 / 325

قـدم مسـك ار ل ـتص ثـدل ظـاهر حالـه علـى أنـه فـي حالـة سـكر عوقـب بال،رامـة حتـى خمسـين
من ّ
دثنارا.

المادة :0 / 320

يعـاقــب بـالحـبــس حــتى ةالةـــة أشـهــر أو بال،ــرامة مـــن خـمسيــن دثــنا ار للــى ما ــة دثــنار صاحــب

الحانـة أو المستتدم فيها الذي قدم مسك ار ل تص ثدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر.

ثبــدوا ممــا تقــدم أن دور الطبيــب يتتلـ

فـــي مـ مــن الحــاالت الـواردة فــي (أ) و (ب) و (ج) و (د) .ففــي

الســكر المقــرون بال ــ،ب وإزعــاج النــاس] ثتما ـ دور الطبيــب فــي لةبــات أن ال ــ،ب وإزعــاج
الحالــة (أ) ُ
الناس هو نتيجة السكر وليس بـ ي سـبب آخـر وذلـك مـن خـالل الفحوصـات السـريرية والمتبريـة .أمـا فـي
المسكر لمن لم ثتم الاامنة ع رة من عمرا] فيكون دور الطبيـب أخـذ عينـات مـن الـدم
الحالة (ج) تقديم ُ
والبــول لفحصــها متبريــا عــن الكحــول إلةبــات تنــاول مــن لــم ثــتم الاامنــة ع ــرة للكحــول .ممــا يكــون دور

الطبيب في الحالة (د) تقديم المسكر لمن ثدل ظاهرا على أنـه فـي حالـة ُسـكر] لجـراء الفحـص السـريري
ُ
عن السكر وعن مدى تـدهور حالـة السـكر لديـه واسـتمرار تصـاعد نسـبة الكحـول فـي عينـات الـدم والبـول
نتيجة تكرار تناول جرعات از دة من الكحول.

أما الحالة الاانيـة (ب) قيادة المرمبات تحت ت ةير الكحول أو المؤةرات العقلية] فواضح دور الطبيب

فيهـا وهو أن ثابت بالفحص السريري أوال والفحوصـات المتبريـة ةانيـا أن ت ةيـر الكحـول أو المؤةرات

العقلية أدى للى تدني أداء سا ق المرمبة لدرجة أفقدته السيطرة على قيادتها واستبعـاد أي سبب آخر

تسبب في تدنـي أداء سا ـق المرمبة غير الكحول أو المؤةرات العقلية .أما الحاالت األخرى الواردة فـي

نص المادتين  01و  02من قانون السير فك ما هو مطلوب ثتحقق بإةبات تناول السا ق للكحول فق

من خالل العاور على الكحول متبريا فـي الدم أو البول .أما التعليمات الواردة في الفقرة ( )5من المادة

( )02بتصو

تجاوز نسبة الكحول للحد المسموح به لترميـز الكحول فـي الدم فإن هذا التعليمات لم

تفع ل،اية انن.
تصدر أو ّ

 . 3التعام غير الم روع مع المتدرات والمؤةرات العقلية

تناول قانون المتدرات والمؤةرات العقلية

()26

قـانون رقـم ( )03لسـنة  0152م المن ـور فـي عـدد الجريـدة

الرســمية رقــم  1444بتــاريخ  0151/0/52هــذا النــوع مــن الحــاالت باعتبارهــا ج ـ ار م نــص علــى معاقبــة

مرتكبيها .ومما ت مله هـذا الجـ ار م اقتنـاء المتـدرات والمـؤةرات العقليـة وتعاطيهـا والتـداول واالتجـار بهـا

وترويجهـــا واســـتيرادها وتصـــدثرها وزراعتهـــا وصـــنعها واستتالصـــها ووصـــفها .....للـــخ دون تـــرخيص
قانوني من الجهات المعنية وحسب ما نص عليه القانون نفسه.
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وقد جاء تعريف م من المادة المتدرة والمستحضر والمـؤةرات العقليـة والسـال

والصنع من ضمن التعريفات الواردة في المادة ( )0منه مما ثلي:

الكيميا يـة واإلنتـاج

طبيعيــة أو ترميبيــة مــن الم ـواد المدرجــة فــي الجــداول ذوات األرقــام  5و  0و 4
المادة المتدرة :ـ مــادة
ّ
الملحقة بهذا القانون.

المستحضر:

مزيا سا

أو جامد يحتوي على متدر وفقا لما هـو منصـو

 3الملحق بهذا القانون.

عليـه فـي الجـدول رقـم

طبيعية أو ترميبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات األرقام  1و  2و
المؤةرات العقلية :مادة
ّ
 1و  1الملحقة بهذا القانون .تمت لضافة مادة
AB-FUBINACA = N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1]D=[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide
للى الجـدول السادس من جـداول المواد المتـدرة والمؤةـرات العـقـلـية بـموجـب قـرار مجـلس
الوزراء في جـلسته المنعـقـدة بتاريخ  0151/0/1باالستـناد للمدة  31من قانـون المتد ارت
والمؤةرات العقلية رقم  03لسنة .0152

ما تمت بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ  0151/55/51المن ور

في عدد الجريدة الرسمية رقم  1412الصادر بتاريخ  0151/50/3باإلستناد ألحكام المادة

 31من القانون نفسه لضافة مادة

( ))Pregablin: (S) -3- (Aminomethyl) -5-Methylhexanoic Acid

للى الجدول الااني من جداول المواد المتدرة والمؤةرات العقلية الملحقة بهذا القـانون مـا
تمت لضافة النص التالي للى الجدول الاالف من جـداول المـواد المتـدرة والمـؤةرات العقليـة

الملحقة بهذا القانون (ويق أر هذا النص على أنه البند الاالف ع ر من الجدول):

مستحضرات  Pregablinبكافة أشكاله الصيدالنية المحتوية على ما ال ثزيد على ()311

مل،ــم مــن مــادة  Pregablinلكـ وحــدة جرعــة دوا يــة أمــا المستحضـرات المحتويــة علــى

أ اــر مــن ( )311مل،ــم مــن مــادة  Pregablinبك ـ وحــدة جرعــة دوا يــة فتتضــع لــذات

التـدابير الرقابيــة التــي تتضــع لهــا المـواد المتــدرة المدرجــة فــي الجــداول (  5و  0و ) 4

الملحقة بالقانون أعالا.

ونموجــب قـرار مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتــاريخ  0151/55/50المن ــور فــي

عدد الجريدة الرسمية رقـم  1411الصـادر بتـاريخ  0151/55/52باإلسـتناد ألحكـام المـادة
 31مــن القـــانون نفســـه لضــافة مـــادة  N-Ethylpentyloneللـــى الجــدول الســـابع مـــن

جداول المواد المتدرة والمؤةرات العقلية الملحقة بالقانون أعالا.
N-Ethylpentylone:1-(2H1.3benzodioxol-5yl)-2-(ethylaminion)pentan1-one
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الكيـميا ـيـة :مـ مـادة ميميا ـيـة يمكن أن ثنـتا منهـا أو تدخـ فـي صناعـة أو تساعد علـى لنتاج

السال ـ

المواد المتدرة أو المؤةرات العقلية والمدرجة في الجدولين رقم ( )2و ( )30الملحقين

بهذا القانون.

فص المادة المتدرة أو المؤةرات العقلية عن أصلها النباتي.

اإلنتاج:

أي عمليــة ثــتم الحصــول بواســطتها علــى أي مــادة متــدرة أو مــؤة ارت عقليــة ب،يــر طريقــة

الصنع:

اإلنتاج بما في ذلك عمليات التنقيـة واالسـتتراج وتحويـ المـادة المتـدرة للـى مـادة متـدرة

أخــرى والمــؤةرات العقليــة للــى مــؤةرات عقليــة أخــرى وصــنع مستحض ـرات غيــر التــي ثــتم
ترميبها من قب الصيدليات بناء على وصفة طبية.

ما تناول قانون المتدرات والمؤةرات العقلية

( )0 0

العقونات على مرتكبي الج ار م المنصو

عليها فـي هـذا

القـانون والتــي تصـ فــي حــدها األقصــى للــى عقونــة اإلعــدام .أمــا عــن الــدور الطبــي فــي مجــال المتــدرات
والمؤةرات العقلية فال ثتعدى فحص األشتا

الم تبه بتعـاطيهم المتـدرات والمـؤةرات العقليـة أو اإلدمـان

أو االعتماد عليها .ونورد فيما ثلي عددا من مواد هذا القانون ذات العالقة:
المادة 2

للوزير ووفقا لل رو التي يحددها الترخيص باستيراد أو بحيازة المواد المتدرة والمؤةرات العقلية
الستعمالها في األغ ار

الطبية والعلنية ألي مما ثلي:

أ  .المعاهد العلمية وم ار ز البحف العلمية الن ة وفق أحكام الت ريعات النافذة.
ب  .أي جهة رسمية أو خاصة ثتطلب عملها حيازة هذا المواد.

المادة 8

أ  .بعاقب بالحبس مدة ال تق عن سنة وال تزيد عن ةال سنوات ون،رامة ال تق عن أل

دثنار

وال تزيـد على ةالةـة أالف دثنـار مـ مـن تعاطـى أو هـرب أو استورد أو أنتا أو صنع أو حاز أو

اشترى أو زرع أيا من المواد المتدرة والمؤةرات العقلية أو المستحضرات والنباتات التي ثنتا منها

مواد متـدرة بقـصد تعاطـيهـا دون أن يعـتـبـر الفعـ سابـقـة جرميـة أو قيـدا أمنيـا بحـق مرتكبـه للمرة

األولى.

ب  .ال يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقونة عن أرنعة أشهر وغرامة خمسما ة دثنار لذا مان الجاني
قد ارتكب الجرم المنصو

عليه في الفقرة (أ) من هذا المادة للمرة الاالاة.
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ج  .للمحكمة عند النظر في جريمة التعاطي المنصو

تتتذ بحق الجاني بدال من الحكم عليه بالعقونة المنصو

تراا مال ما أيا من اإلجراءات التالية:

عليها في الفقرة (أ) من هذا المادة أن
عليها في تلك الفقرة وذلك وفقا لما

 . 3أن ت مر بوضعه في لحدى المصحات المتتصصة بمعاجة متعاطي المواد المتدرة والمؤةرات
العقلية والمستحضرات للمدة التي تقررها الجنة المعتمدة فيها لفحص من ثتم وضعهم في المصحة

للعالج.

 . 9أن تقرر معالجته في لحدى العيادات المتتصصة في المعالجة النفسية واالجتماعية
للمدمنين على تعاطي المواد المتدرة والمستحضرات والمؤةرات العقلية والتردد عليها وفقا للبرناما

الذي يقررا الطبيب النفسي أو االختصاصي االجتماعيفي العيادة.

د  .تتم لحالة المدمنين على تعاطي المواد المتدرة والمستحضرات والمؤةرات العقلية المبينة في
هذا المادة ومعالجتهم وفقا لفحكام وال رو واإلجراءات المنصو

ال،اية.

ه  .تراعى السرية التامة عن هوية األشتا

عليها في نظام يصدر لهذا

الذثن تتم معالجتهم وأي معلومات أو وقا ع تتعلق

بهم وذلك تحت طا لة معاقبة من يف ي تلك المعلومات بالحبس لمدة ال تزيد علىسنة ون،رامة ال

تزيد على خمسما ة دثنار.

و  .ال تقام دعوى الحق العام على من تعاطي المواد المتدرة والمؤةرات العقلية أو ثدمن عليها لذا
تقدم قب أن ثتم ضبطه من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقرنا ه للى الم ار ز المتتصصة للمعالجة

التابعة ألي جهة رسمية أو للى لدارة مكافحة المتدرات أو أي مرمز أني طلبا للمعالجة.

المادة 11

يعاقب بالحبس مدة ال تق عن سنة ون،رامة ال تق عن أل
من صرف أو قدم أو وص

الت ريعات المعمول بها.

دثنار وال تزيد على ةالةة أالف دثنار

أيا من المستحضرات في غير الحاالت المسموح ثها بمقتضى

المادة 36
يعاقب باألش،ال ال اقة المؤقتة ون،رامة ال تق عن ع رة آالف دثنار وال تزيد على ع رين أل

دثنار م طبيب حرر للى أي شتص وصفة طبية بمواد متدرة أو مؤةرات عقلية أو قدمها له

مباشرة وذلك ل،ير العالج الطبي وهو عالم بذلك.
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المادة 42

أ  . 1 .ثترتب علـى مــن رخـص له بتداول المواد المتـدرة أو المؤةـرات العـقـليـة أو المسـتحضـرات
ألغ ار

طبيـة أو علميـة مسـك سـجالت أصوليـة يحـدد المدثـر نموذج مـ منهـا والبيانـات الواجـب

قيدها فيها.

 . 4تحفى السجالت األصوليـة التاصة بالمستحضرات مدة ال تق عن سنتين من تاريخ آخر قيد
في م سج على أن ثتم لتالفها بحضور مفتش من الصحة.

ب  . 1 .يعـاقب ب،ـرامة ال تقـ عـن ألـ

دثنـار وال تزيـد على ةالةـة أالف دثنار مـ مـن لم ثتقيـد

ب حكام البند ( )1مـن الفقـرة (أ) مـن هذا المادة أو قـام بإخفـاء أي مــن السجالت أو لم يقـم بقيـد

أي بيان من البيانات التي حددها المدثر فيها.

 . 4يعاقب ب،رامة ال تق عن ما تي دثنار وال تزيد على خمسما ة دثنار م من لم ثتقيد ب حكام
البند ( )4من الفقـرة (أ) من هذا المادة أو قام بإخفاء أي من السجالت أو لم يقـم بقيد أي بيان
من البيانات التي حددها المدثر فيها.

المادة 33

للصيادلة الموظفين الذثن يفوضهم المدثر دخول أي مح مـرخص لـه بالتـداول أو التعامـ بـالمواد
المتدرة أو المستحضرات أو المؤةرات العقلية أو السال

أو بحيازتهــا أو باســتعمالها ألي غــر

مــن االغ ـ ار

الكيميا ية أو التعام بهـا أو بتصـنيفها

وذلــك للتحقــق مــن قيــام صــاحب المح ـ أو

مــدثرا المســؤول بتنفيــذ أحكــام هــذا القــانون ويعتبــر الموظ ـ

المفــو

بــذلك مــن رجــال الضــابطه

العدلية وتنطبق عليه في ذلك أحكام قانون مزاولة مهنة الصيادلة ويمارس الصالحيات المنصـو
عليها فيه بهذا لتصو .

المادة 33

أ  .تتتص محكمة أمـن الدولة بالنظر فــي الج ار م المنصو

عليها في هذا القانون وفي لصدار

جميع الق اررات واألحكام المتعلقة بهذا الج ار م بما في ذلك العقونات التبعية واإللزامات المدنية وال

يجوز ألي جهة قضا ية أو لدارية أخرى بمـا فيهـا المحا م والسلطات الجمرمية اخاذأي لجراء أو
لصدار أي قرار في القضية مهما مانت طبيعته.

ب  .علـى الرغـم ممـا ورد فـي قـانون األحدا

تـنعـقـد محكمة أمن الولة بصفتها محكمة أحدا

للنظر في الج ار م التي ثرتكبها األحدا والمنصو

المادة 32
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عليها في هذا القانون.

عليها في هذا القانون تطبق أحكام قانون العقونات.

في غير الحاالت المنصو

المادة 39

يصدر مجلس الوزراء األ نظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ماثلي:

أ  .لنـ اء المصحـات والعـيادات النـفسـية واالجـتـماعـية التاصـة بـمتعـاطي ومدمني المواد المتـدرة
والمستحضرات والمؤةرات العقلية وتوفير العالج النفسي واالجتماعي لهـم وإدارتها وتنظيمها.

ب  .شرو منـح التـرخـيـص لحيـازة المواد المتـدرة والمؤةـرات العـقـليـة وأسس استيرادها وتصدثرها
والتزامات الجهة المستوردة والمصدرة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها.
الكيميا ية وتصدثرها واستهال ها وتداولها.

ج  .أسس استيراد السال

 . -4الج ار م الجنسية

()02
ى

تتتـص محكمة الجناثـات الكبر

بالنظر فـي ج ار ـم االغتصـاب وهتك العر

والتط

الجنا ـي

عـليهـا فــي المواد مــن  292للــى  032مــن قـانون العقونـات المعمول بـه وال روع فيهـا

المنصو

وذلـك بموجـب المادة الرابعـة مـن قـانـون محكمـة الجنــاثــات الكبــرى رقـم  69لسنـة  6911الـذي بـدأ

العمـ بـه بتــاريـخ  3256/6/36والقـانون المعـدل لقـانـون محكمة الجناثـات الكبرى قـانون رقـم 97

لسنة  9035من ور في عدد الجريدة الرسمية رقم  7757بتاريخ  .9035/5/3صفحة .7690

وت مـ هـذا حـاالت الج ار ـم الجنسية :حـاالت االدعـاء أو االشتبـاا ب ي مـن الج ار ـم التاليـة والتـي سن تـي

علـى تفصي م منها في باب خا

أ  .االغتصاب

بها من هذا الكتاب.

(المواد  )024 – 020الواردة فــي فصـ االغـتصـاب ومواقعـة القـاصـر في باب الج ار م

المتلة باألخالق وانداب العامة من قانون العقونات(.)03

وقد تناولت هذا المواد تعريف االغتصاب وأرمان هذا الجريمة والدور المتوقع القيـام بـه مـن قبـ األطبـاء

ونيان العقونات وظروف ت دثدها .وال بد مـن الت يـد هنـا أن معاثنـة هـذا الجـ ار م تـتم مـن قبـ اختصاصـي

خبير في الطب ال رعي دون غيرا من األطباء.

المادة 020

 . 5أ  .من واقع أناى (غير زوجه) ب،ير رضاها سواء باإل ـراا أو بالتهدثـد أو بالحيلـة أو بالتداع
عوقب باألش،ـال المؤقتة مدة ال تق عن خمس ع رة سنة.

ب  .وتـكون العـقونة األش،ـال ع ريـن سـنة لذا مانـت المجني عليها قـد أ ملـت التامسة عـ رة
ولم تكم الاامنة ع رة من عمرها.

 . 0م شتص أقدم على اغتصاب فتـاة لم تتم التامسة ع رة من عمرها يعاقب باإلعدام.

المادة 023
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مــن واقـع أناـى (غيـر زوجـه) ال تستـطيـع المقـاومـة بسبـب ضعـ

عـقـلي ثـُعـ ّد مرتكبا للجـرم المنصـو
المنصو عليها فيها.

أو عجــز جسدي أو نفسي أو

عليـه فــي المـادة  020مــن هــذا القانون ويعاقب بالعقونـة

المادة ()024

 . 5من واقع أنـاى (غـير زوجه) أ ملت التامسة ع رة ولم تكم الاامنـة ع رة مـن عمرهـا عوقب
باألش،ال المؤقتة مدة ال تق عن سبع سنوات.

 . 0وإذا أ ملت المجـنـي عـليهـا الاانيـة ع ـرة ولـم تكمـ التـامسـة ع رة مــن عمرهـا فيكـون الحـد
األدنى للعقونة خمس ع رة سنة.

فيعـ ّد مرتكبـا للجـرم المنـصو
 . 3وإذا لم تـكـن المجني عليها قد أ ملت الاانيـة ع رة من عمرها ُ
عـليه في الفـقـرة ( )0من المادة ( )020مـن هذا القـانـون ويعـاقـب بالعـقـونـة المنصو عليهـا
فيها.

بِ .
المتّلة بآداب األسرة من قانون العقونات(.)03
الزنا (المواد  )014 – 010في باب ُ
الجنح ُ
وتتناول هذا المـواد التفريــق بـين الزنــا واالغتصـاب مــن حيـف تـوفر شـر الرضـا فـي جريمـة الزنــا واألدّلــة
المطلونــة إلةباتهــا .ممــا تتنــاول العقونــات والظــروف الم ــددة لهــذا العقونــات وتحدثــد المالحقــة القضــا ية

ب كوى الزوج أو الزوجة أو ب كوى ولي الزانية وأن الدعوى والعقونة المحكوم بها تسق بإسقا ال ـا ي

شكواا.

المادة 010

 . 5يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة للى ةال سنوات.

 . 0وال تنقص العقونة عـن الحبس لمدة سنتين بالنسبـة للزاني المتزوج أو الزانيـة المتزوجة.

 . 3وتكون عقونة الزاني والزانية الحبس لمدة ةال سنوات لذا تم فع الزنا في بيت الزوجية ألي
المادة 013

منهما.

األدلة التي تقب وتكون حجة إل ةبات جريمة الزنا هي ضب الزاني والزانيـة في حالة التلبس بالفع

أو أن يصدر عـنهما اعـتراف قـضا ي أو وةـا ـق قـاطعـة بـوقـوع الجـريـمـة أو أن يصدر عن أحدهما

اعتراف قضا ي وعن انخر وةا ق قاطعة بوقوع الجريمة.

المادة 014

 .5ال يجوز مالحقـة الزاني أو الزانيـة لال ب كوى الزوج أو الزوجـة مادامت الزوجية قا مة بينهما
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ومذلك ب كـوى ولي الـزانـيـة وفي حـال ال ـكـوى ضـد أحـدهـما أو مـليـهـما ثالحـق االةـنان معـا
باإلضافة للى ال ريـك والمحر

والمتـدخ فـي فعـ الزنا لن وجدوا وتسق الدعوى والعـقـونة

المحكوم بها بإسقا ال ا ي شكواا.

 . 0ال تقب ال كوى بعد مرور ةالةـة أشهر من تاريخ علم الم تكي بالجريمة على أن ال تتجاوز
هذا المدة في جميع األحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة.

ج  .السفاح (المواد  011و  012و  )021من قانون العقونات(.)03
وتتناول هـذا المـواد الجـ ار م الجنسـية التـي تـتم بـين أشـتا

ومستقبال (حرمة مؤندة) ماألم أو ال قيقة أو بين أشتا

تحـرم العالقـة الجنسـية الم ـروعة بيـنهم حاضـ ار

تحرم العالقة الجنسية الم روعة بينهم مؤقتـا ما

شقيقة الزوجة أو أن يكون الفاع شتصا تتضع األناى لسلطته ال رعية أو القانونيـة أو الفعليـة أو لكونـه
مومال بترنيتهـا أو رعاثتهـا أو لذا مان الفاع رج دثن أو مـدثر مكتـب اسـتتدام أو عـامال فيـه فارتكـب الفعــ

مسيدا استعمال السلطة أو التسهيالت التي يستمدها من هذا السلطة.

المادة ()011

أ  .السفاح بـيـن األصـول والفـروع سواء مانوا شرعيـين أو غير شرعيـين ونـين األشقـاء وال قـيقات
واإلخـوة واألخـوات ألب أو ألم أو من هـم في منـزلـتـهـم من األصهار والمحـارم يعـاقـب مرتـكـبه
باألش،ال المؤقتة لمدة ال تق عن سبع سنوات.

ب  .السفاح بـيـن شتـص وشتـص آخـر خـاضع لسلطـته ال رعـيـة أو القانونيـة أو الفعـليـة يعاقب
مرتـكـبه باألش،ال ال اقة المؤقـتة لمدة ال تق عن خـمس سنوات .وإذا مان للجـاني والثـة عـلى

المادة ()012

فيحرم من هذا الوالية.
المجني عليها ُ

ثالحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرميـن حتى

الدرجة الرابعة.

المادة ()021

 . 5أ  .من واقع أنـاى أ ملت التامسة ع رة ولم تكم الاامنة ع رة من عمرها ومان الجاني أحد
أصـولها سـواء مـان شـرعــيـا أو غـيـر شـرعـي أو واقـعـها أحـد محـارمهـا أو مـن مـان مـومـال
بترنيتها أو رعاثتها أو له سلطـة شرعية أو قانونية عليها عوقب باألش،ال ع رين سنة.

ب  .وتـكـون العــقـونـة األشــ،ـال المـؤنـدة لذا أ ـمـلت المجــني عـليـهـا الاـانـيـة عـ ـرة ولـم تـكـم
التامسة ع رة من عمرها.

فيحرم من هذا الوالية.
ج  .لذا مان للجاني والية على المجني عليها ُ
 . 0ويقـضي بالعـقـونـة ذاتهـا المقـررة في الفـقـرة السابـقة لذا مان الفاعـ رج دثـن أو مدثر مكتب
179

استتدام أو عامال فيه فارتكب الفع مسيدا استعمال السلطة أو التسهيالت التي يستمدها من
هذا السلطة.

د  .هتك العر

(المواد  022ـ )022من قانون العقونات(.)03

المادة ()022

 . 1ـ مـن هــتـك بالعــنـ

سنوات.

لنسـان عـوقـب باألشـ،ـال مدة ال تـنـقـص عــن أرنع

أو الـتهـدثـد عـر

 . 0ويكون الحد األدنى للعقونـة خمس سنوات لذا مـان المجني عليه قد أ م التامسة ع رة ولم
يكمـ الاامنة ع رة من عمرا.

 . 3ويكون الحـد األدنى للعـقـونة سـبع سنـوات لذا مـان المجـني عـليه قـد أ م الاانـية عـ ـرة ولـم
المادة ()021

يكم التامسة ع رة من عمرا.

يعاقب باألش،ال المؤقتـة من هتك عر

لنسان ال يستطيع المقاومـة بسبب عجز جسدي أو نقص

نفسي أو بسبب ما استعم نحوا من ضروب التداع أو حمله على ارتكابه.

المادة ()021

 .5ـ من هـتك ب،ـير عـن

ولـد (ذم ار مان أو أناى) أ م التـامسة عـ ـرة ولم

أو تهـدثـد عـر

يكم الاامنة ع رة من عمرا أو حمله على ارتكاب فعـ هتك العر

مدة ال تزيد على ع ر سنوات.

يعاقب باألش،ال المؤقتة

 . 0ويكون الحـد األدنى للعـقـونـة خـمـس سنوات لذا مـان المجني عليه قد أ م الاانيـة عـ رة ولم
يكمـ التامسة ع رة من عمرا.

المادة ()022

من هتك بعن

أو تهدثد أو بدونهما عر

عمرا أو حمله على ارتكاب فع هتك العر

ولدـ ذم ار مان أم أناى ـ لم يكم الاانية ع رة من

يعاقب باألش،ال مدة ال تق عن ةمان سنوات.

أحكام شاملة

المادة ()311

(المواد  311و 315و  310من قانون العقونات())03
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ت ــدد عقونـــات الجنايـــات المنصــو

عليهـــا فـــي المـــواد ( )020و ( )023و ( )024و ( )022و

( )021و ( )021و ( )022بحيــــف يضــــاف لليهــــا مــــن ةلاهــــا لل نصــــفها لذا مــــان المــــتهم أحــــد
المادة ()315

األشتا

الم ار لليهم في المادة (.)021

 . 5ت ـدد عـقـونة الجنايات المنصو

يضاف لليها من ةلاها للى نصفها:

عليها في النبذتين السابقتين من الفص األول هذا بحيف

أ  .لذا اقـتـرفها شتـصان أو أ اـر في الت،ـلب عـلى مقاومة المعـتدى عـليه أوتعـاقـبوا على لجراء
الفحش به.

ب  .لذا أصيب المعتدى عليه بمر

جنسي أو مانت المعتدى عليها بك ار ف ُزيلت بكارتها.

 . 0لذا أدت لحدى الجنايات السابق ذمرها للى:

أ  .موت المعـتدى عـليه ولم ثـكـن الفاعـ قـد أراد هذا النـتـيـجة فـتكون العـقـونة األش،ال ال اقة
مدة ال تنقص عن خمس ع رة سنة.

ب  .لصـابة المعـتـدى عـليه بـمـر
المر

نـقـص المناعـة المكـتسب ومع عـلم الفاعـ بـإصابـته بهـذا

فتكون العقونة األش،ال ال اقة المؤندة.

التط

المادة 310

من خـطـ

الوجه انتي:

بالتحـاثـ أو اإل راا شتـصا-ذمـ ار مان أو أناى -وهـرب بـه للى لحـدى الجهات عـوقـب على

 . 4باألشـ،ـال مدة ال تـنـقـص عــن عـ ر سنوات لذا مان المتـطـوف ذم ار مان أو أناى قــد اعــتـدي عـلـيها
باالغتصاب وهتك العر .

 . 1باألشـ،ـال مدة ال تـنـقـص عن ع ر سنوات لذا مانت المتـطـوفة ذات بعـ لم تكن قـد أتـمت التامسة
ع رة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.

 . 2باألشــ،ـال مدة ال تــنـقـص عـن سـبع سنـوات لذا مانت المتطوفة ذات بعـ تجـاوزت التـامسة عــ ـرة
من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.

 . 1يضاف للعقونة المنصو

عليها في الفقرات من  5للى  2من هذا المادة من سدسها للى ةلاها لذا

ان المجني عليه شتصا ذا لعاقة.

و  .اإلغواء والفع المنافي للحياء
المادة ()314

(المواد  314و  311و  311مكررة) مـن قانون العقونات(.))03
181

ففض بكارتها أو تسبب في
 . 5م من خـدع بكـ ار تجاوزت الاامنة عـ رة من عـمرها بـوعـد الزواج ّ
حملها عـوقـب ـــ لذا مان فعـله ال ثـستـوجـب عـقـونة أشـد ـــ بالحـبس من سـتة أشهر للـى ةال
سنوات ويلزم بضمان بكارتها.

 . 0األدلة التي ُتـقـبـ وتكون حجة على الم ـتـكى عـليه في التداع بوعـد الزواج هي اعترافه لدى
المدعي العام أو في المحكمة أو أن بصدر عنه وةا ق قاطعة أو مراسالت تابت ذلك.
امرأة سـواء مان لها زوج أم لـم ثـكـن على تـرك بـيـتها لتلحق برج غريب عنها

حـر
 . 3م من ّ
أو أفسدها عن زوجها إلخالل الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة ال تق عن ةالةة أشهر وال
المادة :5/ 311

تزيد على سنتين.

يعاقب بالحبس مدة ال تق عن سنة م من داعب بصورة منافية للحياء:

أ  .شتصا لم يكم الاامنة ع رة من عمرا ذم ار مان أو أناى.

ب  .شتصا ذم ار مان أم أناى أ م الاامنة ع رة من عمرا دون رضا.

المادة 312

يعاقب بالحبس مدة ال تق عن ستة أشهر م من عر

فعال منافيا للحياء أو وجه أي عبارات أو

قام بحرمات غير أخالقية على وجه مناف للحياء بالقول أو الفع أو الحرمة أو اإلشارة تصريحا أو

تلميحا ب ي وسيلة مانت متى وقع االعتداء على:

 . 5شتص لم يكم الاامنة ع رة من عمرا.

 . 0شتص ذمر مان أو أناى أ م الاامنة ع رة من عمرا دون رضا.

المادة ( )312مكررة:

 . 5تضاعف العقونة المنصو
التالية:

عليها في المادتين  311و  312من هذا القانون في أي من األحوال

أ  .لذا مان الفاع أحد األشتا

الم ار لليهم في المادة  021من هذا القانون.

ب  .لذا مان المجني عليه أحد األشتا

ج  .لذا اقترفها شتصان ف ار.

الم ار لليهم في المادة  021من هذا القانون.

 . 0في حال التكرار ال يجوز تبدث عقونة الحبس المحكوم بها في الج ار م الم ار لليها في الفقرة  5من
هذا المادة بال،رامة.

المادة  311مكررة:

ال يجوز استعمال األسباب المتففة في جار م االعتداء على العر

الواردة في هذا الفص لذا مان المجني

ـر مان أو أنـاى أو مان ذا لعـاقـة ومـان
عـليه لم ثـكـمـ الاـامنة عـ ـرة من عـمرا عـند وقـوع الجـريـمة ذم ا
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الجاني قد أ م الاامنة ع رة من عمرا.

المادة ( )311مل،اة بموجب المادة  43من القانون المعدل

لقانون العقونات قانون رقم  01لسنة .0151

المادة (:)301

 . 5يعـاقـب بالحبـس مدة ال تـزيـد عـلى سـنة ون،ـرامة مقدارها ما تا دثنار م من فع فعال منافيا للحياء

أو أبـدى لشـارة منافـية للحياء في مكان عـام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن في مكان
ثرا.
عام أن ا

عليه في الفقرة  5من هذا المادة من أ ار من شتص أو

 . 0تضاعف العقونة لذا اقترف الفع النصو
في حالة التكرار.

غير الم روع

 . 1اإلجها

تناولت هذا النوع من الحاالت م من المواد ( )023( – )026والمادة ( )001من قانون العقونـات

القول ب نها حاالت ادعـاء أو اشتباا بك مـا هو لجها

غايات اإلجها

العالجي.

وسوف نعر

لموضوع اإلجها

وقـد ســبق أن عرضــنا لموضـوع اإلجهــا

()03

ويمكن

ُمبتعف (بفع فاع بقصد القضاء على الجنين) ل،يـر

العالجــي فـي بــاب القـوانين الطبيـة وقواعــد آداب الطــب صــفحة 551

غير الم روع في باب خا

مواد قانون العقونات التي عالجت هذا الموضوع:

من هذا الكتاب .وفي ما ثلي نعـر

لنصـو

المادة ()321

ــ امـرأة أجـهـضـت نـفسـهـا بـمـا اسـتعـمـلتـه مـن الـوسـا ـ أو رضــيـت ب ن يسـتعـمـ لهـا غـيرهـا هـذا

الوسا

تعاقب بالحبس من ستة أشهر للى ةال سنوات.

المادة ()300

 . 5من أقدم ب ية وسيلة مانت على لجها
 . 0وإذا أفـضى اإلجها

امرأة برضاها عوقب بالحبس من سنة للى ةال سنوات.

أو الوسا ـ التي استعـملت في سبـيـله للى موت المرأة عـوقـب الفاعـ باألش،ـال

المؤقتة مدة ال تق عن خمس سنوات.

المادة ()303

 . 5من تسبب عن قصد بإجها

امرأة دون رضاها عوقب باألش،ال مدة ال تزيد على ع ر سنوات.

 . 0وال تنقص العقونة عن ع ر سنوات لذا أفضى اإلجها
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أو الوسا

المستعملة للى موت المرأة.

المادة ()304

المرأة التي تجهض نفسها محافظـة على شـرفها ويسـتفيد مـذلك مـن العـذر نفسـه

تستفيد من عذر متف

مــن ارتكــب لحــدى الج ـ ار م المنصــو

قريباته حتى الدرجة الاالاة.

المادة ()301

لذا مان مرتكـب الجـ ار م المنصـو
العقونة المعينة مقدار ةلاها.

المادة ()332

مـن تسـبب بإحـدى وسـا

العنـ

عليهــا فــي المــادتين ( 300و  )303للمحافظــة علــى شــرف لحــدى

عليهـا فـي هـذا الفصـ طبيبـا أو جراحـا أو صـيدليا أو قابلـة ثـزاد علـى

أو االعتـداء المـذمورة فـي المـادة  ( 333ـ مـن أقـدم قصـدا علـى ضــرب
العنـ

شتص أو جرحه أو لثذا ه بـ ي فعـ مـؤةر مـن وسـا

واالعتـداء) بإجهـا

بحملها عوقب باألش،ال المؤقتة مدة ال تزيد على ع ر سنوات.

( لم ثرد نص على عقونة ال روع بجنحة اإلجها

حامـ وهـو علـى علـم

بينما يعاقب على ال ـروع بجنايـة اإلجهـا

المواد من  21للى  15الواردة في صفحة  532ــ ) 541

بموجـب

 . 2انتفاء المسؤولية والمسؤولية الناقصة

لقد ورد النص على انتفاء المسؤولية (اإلعفاء من العقونة الج از ية مليا ي م من األحوال التالية:

 . 5ألعمر

من لم ثتم الاانية ع رة من عمـرا (بموجـب الفقـرة (ب) مـن المـادة ( )4مـن قـانون األحـدا

لسنة ( :)0154ال ثالحق ج از يا من لم ثتم الاانية ع رة من عمرا).

()03

رقـم ()30

ما نصت الفقرة ج من نفس المادة على( :ال يحكم باإلعدام أو األش،ال ال اقة على حد ).

عرفت المادة ( )0من نفس القانون الحد ب نه( :
وقد ّ
ونموجب نص المادة  2من القانون:

شتص لم ُثتـم الاامنة ع رة من عمرا).

أ  .تعتبر قيود األحوال المدنية بينة على تاريخ ميالد الحد ما لم ثابت تزويرها.

ب .ل،ايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتمد سن الحد عند ارتكاب الفع أو حاجته للحماية أو الرعاية.

ج  .لذا ةـبـت أن ال ـتـص المعــني أو الذي ثـماـ في الـدعـوى غــيـر مسجـ في قـيـود األحـوال المـدنـيـة وتـم
االدعــاء أنـه ال ثــزال حــدةــا أو أنــه أصــ،ــر مـما ثــبـدو ويـؤةـر ذلـك فـي نـتـيـجـة الدعـوى أو اإلجـراء فعـلى

المحـكـمة أن تحـيـله للى اللجـنـة الطـبـيـة الم كلـة وفـق أحـكام نـظام اللجان الطبية النافذ لتقدثر سنه قب
مباشرة المحا مة وفـي هذا الحالة تعتبر المدة المتعلقة بتقدثر السن من مدة المحا مة.

184

 . 0الجنون

لقد نصت الفقرة األولى من المادة  14من قانون العقونات

()03

على :ال يحكم على أحد بعقونة ما لم يكـن قـد

أقدم على الفع عن وعي وإرادة .ما تناولت المادتـان ( 02و  )20مـن قـانون العقونـات
مــن قــانون أصــول المحا مــات الج از يــة

()06

()03

والمـادة ()033

انتفــاء المســؤلية عــن مـ مــن ارتكــب فعــال أو ترمــا لذا مــان حــين

ارتكابه لياا عاج از عن لدراك منه أفعاله أو عاج از عـن العلـم ب نـه محظـور عليـه ارتكـاب ذلـك الفعـ أو التـرك

بسـبب اخـتالل فـي عقلــه واإلجـراءات المترتبـة علــى ذلـك مـن وضــعه تحـت الرقابـة الطبيــة مـن قبـ أطبــاء
النفسية والعقلية للتحقق مـن سـالمته النفسـية أو وقـف محا متـه للـى أن يصـبح أهـال

متتصين باألم ار
ّ
وتفهم مجرياتها أوحجزا في مست فى األم ار
للمحا مة ّ

العقلية لذ قررت المحكمة لدانته وعدم مسـؤوليته

للى أن ثابت بتقرير لجنة طبية شفاؤا وأنه لم يعد خط ار على السالمة العامة.
المادة 02

 . 5مــن قـضي عـليه بالحـجـز فـي م وى احــتـرازي أوقـ

الداخليـة ويعنى به العناية التي تدعو لليها حالته.

في مسـتـ ـفى معـتـمـد لهـذا ال،ـاية مــن وزيـر

 . 0من حكم عليه بعقونة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وةبت أنه فـي أةناء تنفيذ الحكم قـد أصيب
بالجنون يحجز في المست فى الم ار لليه في الفقرة السابقة ويعنى به العـناية التي تدعـو لليها

حالته على أن ال تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي ُعّلق تنفيذا ما لم يكن المحكوم

عليه خط ار على السالمة العامة.

المادة 20

 . 5يعـفى من العـقـاب مـ من ارتكب فعال أو تـرمـا لذا مان حين ارتكابه لياا عاج از عن لدراك مـنه أفعاله

.0

أوعاج از عن العلم ب نه محظور عليه ارتكاب ذلك الفع أو الترك بسبب اختالل في عقله.
من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مست فى األم ار

بتقرير لجنة طبية شفاؤا وأنه لم يعد خط ار على السالمة العامة.

المادة ( 033أصول محا مات ج از ية())06

العقلية للى أن ثابت

نفسي أو لعاقة عقلية أو

 . 5ثـتعـيـن عـلى المدعـي العـام لذا ظهـر له أن الم ـتـكى عليه مصاب بمر
أةـير هذا الدفع من ولِـِّيـ ِه أو ومـيـله أن يضعه تحت الرقـابة الطبـية الالزمة وذلك للتحقـق من سالمته
النفسية والعقلية وال ثوقف ذلك لجراءات التحقيق ضدا.

 . 0ثتعين على المحكمة لذا ظهر لها أن الم تكى عليه مصاب بمر

نفسي أو لعاقة عقلية أو لذا دفع

الم ـتـكى عـلـيه أو ومـيـله بـذلـك تـصـدر قــ ار ار بــوضـعـه تـحـت رقــابـة ةـالةــة مــن أطـبـاء القـطـاع العـام

المتـتـصيـن باألمـ ار

النـفـسية والعـقـلـية للـمـدة الالزمة لـتـزويـد المحـكـمة بـتـقـريـر طـبي عــن وضعـه
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المرضي.

 . 3لذا تحققت المحكمة من الرقابة الطبية التي أجرتها أن الم تكى عليـه مصـاب (بمـر
عليها:

نفسـي) وجـب

فهم مجرياتها فتصدر ق ار ار لعـداديا غيـر فاصـ بالـدعوى
أ  .لذا تبين لها أنه ليس أهال للمحا مة وال ي ّ
ثتضمن لبقاءا بمست فى اإلمـ ار النفسـية للـى أن يصـبح أهـال للمحا مـة وت جيـ لجـراءات المحا مـة
بحقه دون سواا حتى يصبح أهال للمحا مة.

ب  .أمـــا لذا مانـــت حالـــة المـــريض النفســـي ال ثؤمـــ شـــفاؤها فتقـــرر لثداعـــه فـــي مست ـــفى األمـــ ار

النفسية.

ج  .ت رع المحكمـة بمحا مـة الم ـتكى عليـه المـريض نفسـيا متـى أصـبح أهـال للمحا مـة فـي أي مـن

الحالتين المذمورتين بالبندثن (أ) و (ب) من هذا الفقرة.

 . 4لذا تبين للمحكمة أن المريض نفسيا قد ارتكب الفع المسند لليه وأنـه مـان حـين ارتكابـه لياهـا مصـابا
بـالمر

الــذي جعلــه عــاج از عــن لدراك ُمنــه أعمالــه أو أنــه محظــور عليــه لتيــان العمـ أو التــرك الــذي

يكون الجرم فاقرر لعالن عدم مسؤوليته ج از يا وإعمال المادة  20من قانون العقونات بحقـه وعلـى أن
ّ
يفــرج عنــه مــا لــم يكــن موقوفــا أو محكومــا لجــاع آخــر متــى ةبــت شــفاؤا مــن أع ـ ار المــر (شــفاء
لجتماعيا) ولم يعد خط ار على السالمة العامة وذلك بمقتضى تقريـر طبـي مـن ةالةـة أطبـاء مـن القطـاع

العام من ذوي االختصا

باألم ار

النفسية والعقلية.

 . 1لذا تبين للمحكمة من خالل الرقابة الطبيـة التـي أجرتهـا أن الم ـتكى عليـه مصـاب بإعاقـة عقليـة فـال
يجوز محا مته لال بحضور من له والية عليه وإن تعذر ذلك عينت المحكمة محاميـا للـدفاع عنـه فـإن

تبين لها ارتكابه الفع المسند لليه قررت لعالن عـدم مسـؤوليته ووضـعه تحـت لشـراف مراقـب السـلوك

من سنة للـى خمـس سـنوات علـى أن لـيس هنـاك مـا يمنـع المحكمـة قبـ ذلـك مـن وضـعه فـي المرمـز

الوطني للصـحة النفسـية أو أي مـ وى عالجـي آخـر لمعالجتـه مـن مظـاهر السـلوك اليطيـرة علـى األمـن
العام التي قد ترافق تيّلفه.

 . 3السكر والتسمم بالمتدرات

(المادة ( )93من قانون العقوبات())03

المادة ()23

ال عقاب على من يكون فاقد ال عور أواالختيار في عملـه وقـت ارتكـاب الفعـ ل،يبونـة ناشـدة عـن

الكحول أو عقاقير متدرة أيا مان نوعها لذا أخذها من دون رضاا أو على غير علم منه بها.

وإن مان ال بد من تعليق على نص المادة  23هذا فإنـه ثبـدو لنـا اسـتحالة قيـام شـتص بارتكـاب

جريمة وهو على الحالة الموصـوفة بـ عالا وهـو غا ـب عـن الـوعي وأن ثتصـادف ذلـك مـع تناولـه

للكحول أو العقاقير المتدرة رغما عنه أو دون علمه ب ن ما تناوله محوال أو عقاقير متدرة.
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 . 1الوفيات القضا ية

وهي ت م حاالت االدعاء أو االشتباا بالموت قتال أو ب سباب مجهولة باعاة على االشتباا بالموت قتال

وذلك مما جاء فـي نص المادة  41من قانون أصول المحا مات الج از ية
 330و  341 - 343و  310من قانون العقونات(.)03

()06

ونصو

المواد - 302

ويتضح من نص المادة ( )41من قانون أصول المحا مات الج از يـة(( :)06لذا مـات شـتص قـتال أو
ب سباب مجهولة باعاة على ال بهة فيستعين المدعي العام بطبيب أو أ ار لتنظـيم

الميــت)
تقريــر ب ســباب الوفــاة ونحالــة جاــة ّ

أن وفــاة الفج ـ ة غيــر المتوقعــة أو مجــرد الجه ـ

ب سباب الوفاة ال يمكن أن يكون بحال أساسا العتبار أي منهما من الوفيات القضا ية ما لم يجد الطبيب

زفيـ ــة فــ ــي
عـالم ــات فــــي الجـاــــة تـاي ــر ل ــديه شـبه ــة أن ه ــذا ال ـت ــص م ــات قــت ــال مـا ــ وج ــود بـق ــع نـ ّ
رضيـ ــة فــ ــي مقـدم ــة العـن ــق أو فـ ــي األن ــ والـف ــم م ــن
ملتحم ــة وصـلـب ــة العـيـنـي ــن أو وج ــود سـحـجــــات ّ

التارج والداخـ وما حـولهـما أو وجـود جــرح رضي فـي فـروة الرأس أو ظهـور الزرقـة الرميـة بلون وردي
الم ـّـرع اعتبــار مجـّـرد الجهـ بســبب الوفــاة مــدعاة لالشــتباا
(.....(Pink in Colourللــخ .ولــو أراد ُ
بالموت قتال لتوقف عند (أو ب سباب مجهولة) ولما أضاف (باعاة على ال بهة) بعدها.
ونالنتيجــة فــإن علــى الطبيــب لذا تعامـ مــع حالــة وفــاة دون ســابق معرفــة بتــاريخ ال ــتص المرضــي مــن

خالل عالقته المهنية به في حياته أو لكون مرافقي المتوفى ال علم لهم بتاريته المرضـي فيتوجـب علـى
الطبيب والحالة هذا معاثنة الجاة للبحف عن أية عالمـات ظـاهرة فيهـا قـد تايـر شـبهة المـوت قـتال فـإن

وجدها فإن عليه لبالغ السلطة ذات الصـالحية (ال ـرطة أو المـدعي العـام) وإال فـإن عليـه اعتبـار الوفـاة
وفاة طبيعية وأن ال ثتجاوز ذلك لطالقا وذلك ألن الطبيب ال يعـدوا عـن مونـه شـاهد وقـا ع فقـ

ال سـيما

وأن القوانين األردنية ال ت تر معرفة السبب الحقيقي للوفاة وإنما معرفة ما لذا وقعت جريمة أم ال .أما لن
ان لذوي المتوفى أو بعضهم شبهة موته قتال فعليهم هم وليس الطبيـب لبـالغ السـلطة ذات الصـالحية

والتي لها الحق باالقتناع بوجود شبهة الموت القتـ أم ال فـي ضـوء نتـا ا المعاثنـة الطبيـة التـي اسـتبعدت

وجود أي عالمات ظاهرة في الجاة تاير شبهة الموت قتال.

لن اعتبار الوفيات لمجـرد الجهـ بسـبب الوفـاة أو لعـدم وجـود تـاريخ مرضـي سـابق مـن شـ نه أن يفضـي
للوفاة ب نها وفاة قضا ية وإبالغ ال رطة عنها واحتجازها في المست فى لحـين الك ـ

عليهـا وت ـريحها

ي ك صدمة بال،ة أله المتـوفى لمـا يعنـي ذلـك اتهـامهم دون وجـه حـق أو شـبهة بـال دليـ علـى ارتكـاب
غيب ُه الموت عنهم .لن عدم اعتماد الطبيب البينة الطبيـة علـى وجـود جريمـة
جريمة قت بحق عزيز لدثهم ّ
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قت أو على االشتباا بوجودها ثزعا السلطات األمنيـة والقضـا ية ويزيـد مـن أعبا همـا دون طا ـ
يسببه ذلك من صدمة لفه  .فاألص براءة الذمة حتى ثابت العكس بالبينة الطبية.

 . 1العن

األُسري

عـدا مـا

()52

تـناول قـانون الحماية من العـن

األسري

()52

 0151/1/2قـانون رقـم  51لسنة  0151تعـريف العـن

المن ور في عـدد الجريدة الرسمية رقم  1421بتاريخ
األسري ب نه الجـ ار ـم الواقعة عـلى األشتـا

التي

ثرتكبها أحد أفراد األسرة في مواجهة أي من أفرادها .وقد أن ت مدثرية األمن العام وحدة تنظيمية متتصة
بحماية األسرة تسمى لدارة حماية األسرة .ويقصد ب فراد األسرة بموجب المادة الاالاة من القانون:

أ  .الزوج والزوجة

ب  .األقارب بالنسب حتى الدرجة الاالاة

ج  .األقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الاانية

د  .األقارب بالنسب من الدرجة الرابعة واألقارب بالمصاهرة من الدرجتين الاالاة والرابعة شريطة اإلقامة في
البيت األسري

هـ  .الطف الم مول بحضانة شتص طبيعي أو أسرة بدثلة وفقا ألحكام الت ريعات النافذة.

وقد أوجبت المادة الرابعة وجوب قيام م من مقدمي التدمات الصحية أو التعليمية أو االجتماعية في

القطاعين العام والتا

اإلبالغ عن أي حالة عن

أسري واقعة على فاقد األهلية أو ناقصها حال علمه

أو لبالغه بها تحت طا لة العقاب (الحبس مدة ال تزيد على أسبوع أو ب،رامة ال تتجاوز خمسين دثنا ار أو

بكلتا هاتين العقونتين) .أما لذا مان مام األهلية فيكون التبلغ بموافقة المتضرر لذا مان الفع الواقع عليه

ي ك جنحة وفق أحكام هذا القانون مع عدم جواز اإلفصاح عن هوية المبلغ لال لذا تطلبت اإلجراءات

القضا ية غير ذلك.

ونموجب المادة السابعة فإنه في حال مان الفع ي ك جناية فعلى لدارة حماية األسرة اإلحالة للى المدعي

العام المتتص إلجراء المقتضى القانوني.

تقوم لدارة حماية اإلسرة بتسوية النزاع في قضايا العن

األسري في الجنح شري موافقة الطرفين أو من

يمالهما قانونا واتباع اإلجراءات التي أوجبها القانون .ويحال مل

التسوية للى المحكمة المتتصة سواء

تمت التسوية أم لم تتم وللمحكمة المصادقة أوعدم المصادقة ويحق ألطراف النزاع استدناف قرار

المحكمة لل محكمة االستدناف التي يكون قرارها قطعيا.

وتصدر المحكمة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأي من أفراد األسرة أمر حماية ثلزم مرتكب العن

األسري ب ي مما ورد في المادة  52من القانون.

ويتصص المجلس القضا ي ل،ايات هذا القانون هيدات قضا ية للفص في قضايا العن
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األسري.

األسري فإنني أود أن أبين ما ثلي:

تعقيبا على موضوع العن

يعرف العن

ب نه ضد الرفق ( أي بمعنى ال دة والقساوة ) Torture

أما العقاب ف يراد به الت دثب وعدم تكرار التط أما العن

فهو االعتداء بدافع االنتقام.

ويعني الت دثب توجيه الطف وتعليمه التصرف ِّ
الجيد والتحكم في انفعاالته وتعلم الفرق بين السلوك
المقبول وغير المقبول ويجب أن يكون سبب الت دثب واضحا ومفهوما من ِقب الطف وأن تكون له عالقة
بالتط الذي ارتكبه.

لن العن

يعتبر ظاهرة عال مية منذ األزل وهو ظاهرة متف ية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء

ما أنه ظاهرة لجتماعية تصيب مافة أفراد المجتمع بال استاناء.فالعن

على الذمور واإلنا

يصيب البال،ين واألطفال مما يقع

ويقع بين األطفال أنفسهم مما يقع من البال،ين على األطفال .ويمارسه الرجال على

النساء والعكس صحيح ومذلك الج ار م الجنسية فال ثنجوا منها الص،ار أو الكبار على حد سواء.
ومما سبق فإن على األطباء أن يميزوا بين العن

وأمــا عــن قــانون العقونــات األردنــي

()31

لت م ضمنا العن

األسري على:

(بمعنى التعذثب  )Tortureوالت دثب.

فقــد نص ـت المــادة  905من ـه فــي بــاب انت ـزاع اإلق ـرار والمعلومــات

 . 5مـن سـام شتـصا أي نـوع مـن أنـواع التعــذثـب بـقـصد الحصول عـلـى لقـرار بجــريمة أو علـى معلومات
ب نها عوقب بالحبس من سنة للى ةال سنوات.

 . 0ل،ايات هذا المادة يقصد بالتعذثب أي عم ثنتا عنه ألـم او عـذاب شـدثــد جسـدثـا مـان أم معـنويـا
ثلحق عـمدا ب ـتص مـا بـقصد الحصول منه أو مــن شـتص آخر علـى معـلومات أو علـى اعتراف
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أو معـاقـبـتـه علـى عـم ارتـكبـه أو ي ـتـبه فــي أنه ارتـكبه هـو أو غـيـرا أو تتويف هـذا ال تص أو
لرغـامه هــو أو غـيـرا أو عــندمـا ثـلحـق بـال ـتص ما هـذا األ لـم أو العـذاب ألي سـبـب يقـوم علـى

التـميــيـز أثــا مــان نـوعــه أو ثـحـر

أي شتص ثتصرف بصفته الرسمية

 . 3واذا أفضى هذا التعذثب للى مر

عــليـه أو ثـوافــق عــليـه أو يســكــت عــنـه موظــ

رســمـي أو

أو جرح بليغ مانت العقونة األش،ال المؤقتة.

 . 4عـلى الرغـم مما ورد فـي المادتـيـن ( )14مكـرر و ( )511مـن هذا القانون ال يجـوز للمحـكمة وقف

تنـفـيـذ العـقـونـة المـحكـوم بهــا فـي الج ار ـم الـواردة فـي هـذا المـادة ممـا ال يجـوز لهـا األخـذ بـاألسبـاب

المتففة.

العجز
الج ار م المتعلقة بالُقصر و ُ

(المواد من  011للى  021من قانون العقونات())31

المادة :011

من قام بفع أدى للى نسب قاصر للى امرأة لم تلدا أو للى غير أبيه عوقب باألش،ال المؤقتة.

المادة :011

من أودع قـاص ار م وى اللقـطاء ومـتم هـويـته وهـو يعـلم ب نه مقـيـد في سج األحوال المدنية مولودا
غير شرعي معترف به أو مولودا شرعيا عوقب بالحبس سنتين على األق .

المادة :012
.3

من ترك قاص ار لم يكم التامسة ع رة من عمرا دون سبب م روع أو معقول ويؤدي

للى تعريض حياته للتطر أو على وجه يحتم أن يسبب ضر ار مستديما لصحته يعاقب من ةالةة

أشهر للى سنة.

 . 9وتكون العقونة من سنة للى ةال
أو مان ذا لعاقة مهما بلغ عمرا.

سنوات لذا مان القاصر لم يكم الاانية ع رة من عمرا

المادة :920

يعاقب بالحبس من ةالةة أشهر للى سنة م من:

صيا لقاصر لم يكم التامسة ع رة من عمرا أو لذي لعاقة مهما بلغ
وليا أو و ّ
-3أ مان والدا أو ّ
عمرا أو مان معهودا لليه شرعا أو قانونا أمر المحافظة عليه أو العناية به ورفض أو أهم
تزويدا بالطعام أو الكساء والفراط والضروريات األخرى مع استطاعته القيام بذلك مسببا بعمله

هذا أإلضرار بصحته.
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ب  .مان والدا أو وليا أو وصيا لقاصر لم يكم التامسة ع رة من عمرا أو لذي لعاقة مهما بلغ
عمرا أو مان معهودا لليه شرعا أو قانونا أمر المحافظة عليه والعناية به وتتلى عنه قصدا أو

بدون سبب م وع أو معقول – مع أنه قادر على لعالته – وترمه دون وسيلة إلعالته.

 . 9وتكون العقونة في أي من الحاالت الواردة في الفقرة  3من هذا المادة الحبس من ستة
أشهر للى سنتين لذا مان القاصر لم يكم الاانية ع رة من عمرا.

مـن مـ مـا ســبـق نـتـبـيـن أن قـانـون العـقـونـات األردنـي جـاء بعـقـونات م ـددة لزاء جـ ار ـم العـنـ
ذوي اإلعـاقـة

باإلضـافـة للـى الحـماثـة الـتي وّفــرهـا قــانــون حـقــوق األشــتـا

()99

 9035المن ور في عدد الجريدة الرسمية رقم  7767بتاريخ .9035/6/3

األسـري

قـانـون رقــم  90لسـنة

 . 2م جريمة أو قضية نزاع أخرى احتاجت الجهات القضا ية
االستعانة بالبينة الطبية فيها

جرميـة (لةبـات
وي م هذا النوع أية حاالت أخرى ال تندرج تحت أي مما تقدم من أنواع أي ليس ل،ايـات
ّ
أو نفي وقوع جريمة) وماال ذلك االستعانة باألطباء ل،ايات:

الـطــالق

 . 5الـتـقـاضـي أمــام الـمحـا ــم ال ــرعـــية مـــن أجــ

فـي حــال لدعــاء الــزوجة بــإصابة زوجهـا

بال ٍعّنة ( )Impotenceأو بإصابة أحد الزوجين بما يمنع المعاشرة الزوجية.

المــوصي أو الـواه ــب
الم ــوِّر أو ُ
 .0بـيــان أهـلــية ُ

وقــت حرمــان الورةــة أو بعضــهم مــن اإلر

أومنح اإلر أو بيعه ل،يرهم وذلك عند طعن المحرومين من حق اإلر باهلية ُمـوِّرةهم أو لصـابته بمـر
الموت.

وقد تم تعريـف مر

الموت

بـالمر

الـي ي،لـب فيـه الهـالك ويـؤدي للـى الوفـاة خـالل سـنة مـن معرفـة

المريض بمرضه .فإذا عاط المريض أل ار من عام ولو بيوم واحد فإن صفة مـر

ويكون م ما قام بـه المـريض سـاريا .ويقصـد بـالمر

الوفاة بسببه ( )Mortality rateعن .%11
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الـذي ي،لـب فيـه الهـالك المـر

مـر

المـوت تنتفـي

الـذي تزيـد نسـبة

الفص الاالف

واجبات األطباء تجاا الحاالت الطبية القضا ية
ثهدف قيام األطباء بهذا الواجبات للى تحقيق أهداف الجهات أو القوانين القضا يـة من االستعانـة بالبـّينة

الطبية .وت م هذا الواجبات:
 . 5اإلسعاف الطبي.

 . 0ضب انةار المادية الجرمية.

 . 3متابة التقارير الطبية القضا ية.
 . 4لبالغ السلطة ذات الصالحية.

 . 5اإلسعاف الطبي

ويعنــي اإلســعاف الطبــي تقــديم الرعايــة الطبيــة الضــرورية إلنقــاذ حيــاة المصــاب ومنــع تفــاقم العالمــات
واإلصابات األولية .أما العالج فيقصد بـه اإلجـراءات الطبيـة التـي تلـي لجـراءات اإلسـعاف .وإضـافة للـى مـا
أوردناا من وجوب اإلسعاف في باب القوانين الطبية وآداب الطب فإن ما تجدر اإلشـارة لليـه هنـا أن علـى

الطبيــب أال ي،فـ عــن القيــام بواجــب اإلســعاف الطبــي ب،ــض النظــر عــن نــوع الفحــص المطلــوبر وأن عليــه
بالتعــاون مــع الجهــة التحقيقيــة (ال ــرطة أو المــدعي العــام) تقــديم واجــب اإلســعاف الطبــي علــى لجـراءات

أولوية لنقاذ حياة المصاب ومنع تفاقم العالمات واإلصابات األولية تسـتحق
التحقيق والتوقيف وغيرها ألن
ّ
تقديمها على تلك اإلجراءات مهما مانت النتا ا المتوخاة منها.
وقد نصت الفقـرة ب مـن المـادة  1مـن قـانون المسـؤولية الطبيـة والصـحية
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علـى أنـه يحظـر علـى مقـدم

التدمة االمتنـاع عـن تقﺪثﻢ الخﺪمة في الحاالت الﻄار ة أو االنقﻄاع عﻦ تقﺪثمﮭا في جمثع األحﻮال لال لذا

خال

متلقي الخﺪمة التعلثمات أو ان االمتناع أو االنقﻄاع ارجعا ألسباب خارجة عﻦ لرادة مقﺪم الخﺪمة.

ق عليهـا مـن
ونما أن لجراءات التحقيـق واالسـتجواب تتـزامن فـي العـادة مـع وقـت اإلسـعاف ونظـ ار لمـا ُيعّلـ ُ
لجراءات مصيرية بالنسبة للمصاب والم تكى عليه وغيرها ول مولية اإلجراءات الت تيصية خـالل عمليـة
اإلسعاف فإن على الطبيب أن ثبين في المل

الطبي للمصاب وفي التقرير الطبي القضا ي المنظم بحقه

مدى أهلية المصاب إلعطاء لفادة لجهة التحقيق أو االستجواب مع ضرورة لبالغهما بـذلك فـي أقـرب وقـت

ممكن.

ما أن ذلك يفر

أيضا على جهات التحقيق واالستجواب الرجوع دا ما للى الطبيب المعالا قبـ التحقيـق

أو اســتجواب المصــابين لبيــان مــدى أهليــتهم لــذلك حتــى ال ُيعطــى مجــال للطعــن مســتقبال فــي مصــداقية
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التحقيق أو االستجوابر سيما وأن األطباء قد ُي،فلون أحيانا ذمر أية معلومة تفيـد فـي مـدى قـدرة المصـاب
على تذمر ُمجريات ما تعرضوا له سواء في ملفه الطبي أو التقرير الطبي القضا ي.
ومن الجدثر بالذمر هنا ب ن عـدم أهليـة المصـاب لالسـتجواب ال تعنـي بالضـرورة أن يكـون المصـاب فاقـدا

لوعيه وإد ار ه أو فاقدا للذا رة مليا عن م مـا ثتعلـق بالحـاد فقـ

وإنمـا قـد يكـون بكامـ وعيـه وإد ار ـه

ويحتفى بذا رته ما عدا ما ثتعلق منها بالحاد موضوع التحقيق واالستجوابر مما قد يكون ال تص فاقدا

للــوعي واإلدراك والــذا رة عنــد لســعافه وإدخالــه المست ــفى ةــم يســتعيدها جميعهــا أو بعضــها الحقــا أةنــاء

لقامتــه فــي المست ــفىر ممــا قــد يكــون العكــس صــحيحا أيضــا لذ قــد يكــون ال ــتص بكامـ وعيــه وإد ار ــه
ويحــتفى بذا رتــه عنــد لســعافه أو لدخالــه المست ــفى ةــم يصــبح فيمــا بعــد فاقــدا للــوعي واإلدراك والــذا رة

جميعها أو بعضها أةناء لقامته في المست ـفى .مـا قـد يفقـد المصـاب الـذا رة عـن الحـاد ومـا تلتـه مـن

أحدا فق  .لال أنه في الوقت نفسه يكون بكام وعيـه وإد ار ـه عـن مـ مـا ثتعلـق بهويتـه ال تصـية ومـا
قب الحاد  .وقد يستمر فقد الذا رة هذا من أسبوع للى أسبوعين على أبعد تقدثر ةم ثبدأ بتذمر مـا يجـري

لــه مــن أحــدا بعــدها ،وتســمى هــذا الحالــة متالزمــة مــا بعــد ارتجــاج الــدماغ ( Post Concussion
.)Syndrome

 . 2ضب انةار واألدلة المادية الجرمية
Forensic Laboratory Investigations
ثهدف ضب انةار واألدلة للى مساعدة جهـات التحقيـق واالسـتجواب والمحـا م وأطـراف النـزاع فـي التوصـ

للى:

 . 5لةبات أو نفي وقوع جريمة.

 . 0رن أطراف الجريمة ببعضهم البعض.

 . 3بـيان دور مـ من الم تـكي والم تـكى عـليه في التسبـب بوقـوع الجـريمـة وتسلس أحـداةها أو بيان

دوافع ارتكاب الجريمة.

طبيـة وأخـرى غيـر طبيـة .أمـا الطبيـة
وتنقسم انةار واألدلة المادية والجرمية للى آةـار وأدلـة ماديـة جرميـة ّ
منها فت م مافة اإلجراءات الت تيصية التي يقوم بها األطباء ل،ايات اإلسعاف والعالج وأما غير الطبيـة
فت م مافة انةار واألدلة المادية الجرمية التي تفيد في التقاضـي ولـيس ل،ايـات اإلسـعاف والعـالج ،ب،ـض

النظر عن الجهة التي قامت بفحص وتحلي أي منها سواء مانت جهة طبية أو غير طبية.

ومع أن أيا منهمـا قـد يكـون دورا فـي ال،الـب مزدوجـا ماـ التحـري متبريـا عـن مبيـد القـوار

مالاـاليوم

ماال .فنتيجة الفحص المتبري عنه تفيد في الت تيص للعالج من جهـة ممـا تفيـد فـي التحقيـق القضـا ي

وما يعقبه من جهة أخرى.
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وعلــى الطبيــب والفريــق الطبــي المســاند لــه أةنــاء لجـراءات اإلســعاف وأةنــاء لجـراءات الت ــتيص والعــالج

االهتمام ال دثد بما يمكن أن يكون علـى مالبـس أو جسـم المصـاب مـن آةـار وأدلـة وعالمـات تسـاعد فـي
تحقيق األهداف المذمورة ب عالا ملها أو بعضها والمحافظة عليها وضبطها وتحريزها دون عبف أو ت،ييـر

في حالهـا ومواصـفاتها ودون لتـالف المالبـس بتمزيقهـا دون مبـرر بحجـة أولويـة اإلسـعاف أو تعريضـها

للتلو ب ر

غرفة اإلسعاف أو الطاولة المجاورة للطاولة التي تتم عليها لجراءات لسعاف المصاب.

ما يجب على الطبيب أن ثهتم شتصـيا بـالتحري عـن أيـة آةـار وأدلـة وعالمـات معينـة ذات دالالت خاصـة

بظــروف قضــية مــا دون غيرهــار وأن يقــوم ب خــذ العينــات الضــرورية المناســبة مــن المصــاب لتحقيــق تلــك

األهداف م ن يعاثن بنفسه محتويات المعدة فيجـد فيهـا العدثـد مـن حبـوب الـدواء او مميـة مبيـرة مـن مبيـد
ح ري مما قد يساعد في ت تيص الحالة على أنها انتحار أو محاولة انتحار.

ما أن من دواعي ضب انةار واألدلة تحدثد مكان العاور عليها مع الدقة في وصفها ومتابة ذلك مفصال

فــي المل ـ

الطبــي والتقريــر الطبــي القضــا ي ونمــوذج طلــب فحصــها مــن قب ـ المتتبــر المعنــي و مــذلك

تحريزها حتى ال تمتد لليها ثد العبف أو الضياع أو التل

ومن ةم تسـليمها حسـب األصـول الرسـمية للـى

ومن الجدثر بالت يد عليه هنا هو لزوم اإلبالغ أو العر

على الطبيب المعني بالمعاثنة أية معلومـات أو

الجهة التحقيقية المتتصة إليصالها للى المتتبر المعني بفحصها دون ت خير.

أةار أو أدلة أو مواد عار عليهـا فـي مكـان الجريمـة أو علـى أداة الجريمـة أو مرتكبهـا ممـا قـد ثلـزم أيضـا
عر

الم تكى عليه على نفس الطبيب التتاذ نفس اإلجراءات التي اتتـذت ب ـ ن المصـاب حتـى تتـوفر

للطبيب مافة البيانات الالزمة لتقديم خبرته عنها جميعا بصورة متكاملة ومفيدة.

وغني عن الذمر هنا في هذا المجال ضرورة استعانة الجهة التحقيقيـة دا مـا بـالفنيين التبـراء فـي البحـف

الجنا ي والمتتبرات ب،ض النظر عـن المؤسسـة التـي ثنتمـون لليهـا ألن الحـق والعـدل يفرضـان بالضـرورة
الوصول للى الحقيقة حيف وجدت ومهما بل،ت تكلفتها المادية.
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*** عند متابة التقارير الطبية القضا ية يجب مراعاة تعليمات رفم ( )3لسنة  – 9035تعليمات لصدار التقارير الطبية

القضا ية المن ورة في صفحة الجريدة الرسمية رقم  7175في العدد رقم  7753الصادر بتاريخ  9035 / 5 / 9صادرة

بمقتضى المادة ( )91من نظام النقارير واللجان الطبية رقم ( )31لسنة  9037المن ور في الجريدة الرسمية عدد رقم

 7967بتاريخ  9037 / 3/ 36وتعدثله بنظام النقارير واللجان الطبية

()6

رقم  300لسنة  9036في العدد رقم 7737

بتاريخ  9036 / 5 / 36وتعليمات رقم  9لسنة  9035تعليمات التقارير الطبية للحاالت اإلنسانية من ور في عدد
الجريدة الرسمية رقم  7773بتاريخ  9035/33/3صفحة  6515والنظام المعدل رقم  71لسنة  9032من ور في عدد

الجريدة الرسمية رقم  7759بتاريخ  9032/7/3صفحة  9776ونماذج التقارير الطبية القضا ية المعتمدة مع وجوب

األخذ بها .وقد قمت بوضعها جميعا في نهاية هذا الموضوع (صفحة .)957

******************

المقدمة:

تابة التقارير الطبية القضا ية مسؤولية مافة األطباء

لن ردة الفعـ التــي أوجبــت لصــدار تلــك التعليمــات لســوء تصــرف بعــض األطبــاء والمست ــفيات فــي لصــدار
تقارير طبية قضا ية أولية أو غيـر قطعيـة (غيـر نها يـة) ُتفيـد بالك ِ
يـد بـانخرين أو لدخـال األشـتا للـى
ُ
المست فيات دون مبرر طبي للحيلولة دون توقيفهم من قب ال رطة أو المحا م أو ل،ايات ابتزاز الطـرف

انخرر يجب أن ال توجب الت كيك فـي ال،البيـة العظمـى مـن األطبـاء والمست ـفيات حيـف باإلمكـان ومـن
السه جدا ا ت اف من أساء التصرف مب ِّك ار وإنزال أشد العقاب بالمسيدين حتى يكونوا عبرة ألماالهم.

لن تعليمات لصدار التقارير الطبية القضا ية المن ورة في الجريدة الرسمية توجب التصدثق على التقـارير

الطبيـــة الصـــادرة عـــن أطبـــاء اإلســـعاف والطـــوارئ (بمـــن فـــيهم االختصاصـــيين) أو طبيـــب مقـــيم مـــن ذوي
االختصا

باإلصابة المتعلقة بتتصصه وذلك من قب ر يس القسـم و /أو الطبيـب المنـاوب .ممـا ثوجـب

نص المادة الاالاة منها التصدثق على التقارير الطبية القضا ية بنوعيها األوليـة والقطعيـة مـن قبـ ر ـيس

القسم أو المناوب اإلداري .أما المادة الرابعة مـن التعليمـات فقـد أوجبـت لرسـال نسـتة مـن التقـارير الطبيـة

القضا ية الى المرمز الوطني للطب ال رعي أو للـى المرمـز أو القسـم التـابع لـه فـي المحافظـات أو األلويـة

للتدقيق وإجراء الالزم.

فه يقصد بالتصدثق الم ار لليـه فـي هـذا التعليمـات هـو المصـادقة علـى صـحة توقيـع الطبيـب أم صـحة

البيانات الواردة في التقرير؟ والسؤال هنـا :هـ يحمـ الطبيـب المكلـ

بالمصـادقة تواقيـع األطبـاء العـاملين

معه لمقارنتهار وه هو المؤه علميا ليصادق على صحة البيانـات الـواردة فيهـا؟ لن الواقـع يجيـب بـالنفي

ونتعذر أي منهما في م من الحالين

195

طلِب للي لبداء الرأي في صـحة
لقد مارست الطب ال رعي منذ عام  3253وال أذمر أنه في ثوم من األيام ُ

ما صدر من تقارير طبية قضا ية أو عن وجوب لدخال أحد أطراف النزاع للمست فى من عدمه .وإنني فـي

الوقت الذي وجدت فيه ما يجانب الصواب في بعض التقارير الطبية القضا ية أو لدخال أحـد أطـراف النـزاع
للمست ـفى أو اإلبقــاء عليــه مقيمــا فيــه دون ســند طبــي فـإنني ال أذمــر أنــه ُات ِتــذ أي لجـراء قضــا ي بحــق
الطبيـب أو المست ـفى المتــال  .لقـد ســبق ومنحـت شتصـا تعطــيال عـن العمـ مدتـه ةالةـة أيــام فـي حــين
انت مدة لقامته في المست فى دون مبرر لةنان وةالةـون ثومـا وآخـر منحتـه تعطـيال عـن العمـ مدتـه ال

شيء في حين امتدت لقامته في المست فى ةمانية ع ر ثوما.
لن بعض أطراف النزاع يطلبون مع األس

من الطبيب المعالا في المست فى أن ثبقيهم فـي المست ـفى

وعدم لصدار أمر خروجهم منه بحجـة انتظـارهم لحضـور الطـرف انخـر لـدفع تكـاليف العـالج أو السـتمرار

شكواهم من أع ار

ليس لها ما ثبررها لجع الطبيب يقوم بإجراء الفحوصات الطبية المتتلفة.

لن واجب الطبيب المعالا أن ثبلغ الطرف المقيم في المست فى أن تاريخ خروجه من المست فى هو اليوم

الذي قرر فيه الطبيب خروجه وليس تاريخ اليوم الذي يحضر فيـه مـن يسـدد فـاتورة عالجـه أو هـو اليـوم

الذي استمر فيه بال كوى لت خير خروجه من المست فى وليس اليوم الـذي ثابـت فيـه بعـد االستقصـاءات
الطبية أن ال سند طبي ل كواا.

وغني عن القول هنا أن ماي ار من األطباء بمن فـيهم أطبـاء شـرعيين ال يصـدرون التقـارير الطبيـة القطعيـة

(النها ية) بحجة استمرار ال تص بال كوى على الرغم من عدم وجود سبب عضوي يفسر شكواا.
أمــا بتصــو

تصــدثق التقريــر ف ـإن تحمي ـ األطبــاء االختصاصــيين فــي الطــب ال ــرعي مســؤولية لصــدار

التقــارير الطبيــة النها ية(القطعيــة) (الفقــرة هـــ مــن المــادة  36مــن النظــام المعــدل رقــم  300لســنة  )9036ال ثنــوب
بحال عن تقرير الطبيب المعالا الذي تابع حالة ال ـتص المصـاب ومنحـه مـدة أو مـددا مـن التعطيـ عـن
العم خاصة وأن المصاب اليحضر لمراجعة الطبيب ال رعي لتلك ال،اية لال بعد شفا ه شفاء تاما.

ومــن االطــالع علــى الواقــع اليــومي فإننــا نجــد أن محتــوى التقــارير الطبيــة القضــا ية الصــادرة عــن األطبــاء

ال ـرعيين تتضـمن مــا ورد فـي تقــارير األطبـاء المعــالجين لعـدم قــدرتهم علـى لةبــات أو نفـي مــا جـاء فيهــا
بسبب مراجعتهم لفطباء ال رعيين بوقت مت خر أو بعد ال فاء التام.
ما يجب التسـليم هنـا بـ ن اختصـا

يجب الرجوع للى ذوي االختصا

الطـب ال ـرعي ال ي،نـي بالضـرورة عـن االختصاصـات األخـرى وأنـه

المعني إلبداء الرأي في ما أوردا االختصاصي المعالا في تقريرا.

لن األطباء المعالجين في بريطانيا وغيرها الكاير من دول العالم هم مـن يكتبـون التقـارير الطبيـة القضـا ية
ولـيس اختصاصــيو الطــب ال ــرعي .ويقتصــر دور اختصاصــيي الطـب ال ــرعي علــى الك ـ

القضا ية وت ريحها.
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علــى الوفيــات

لن عـــدم تحميـــ األطبـــاء المعـــالجين مســـؤولية لصـــدار التقـــارير الطبيـــة القضـــا ية وإعفـــا هم مـــن اإلدالء
ب ـــهادتهم فيهـــا وتحميـــ األطبـــاء ال ـــرعيين مســـؤولية ذلـــك قـــد أدى للـــى عـــدم لعطـــاء أولدـــك األطبـــاء

المعالجين التقارير الطبية حقها وتحمي األطباء ال رعيين ال هادة على ما لم ي ـاهدوا .فطبيـب اإلسـعاف

أو الطبيـب المعــالا للمصـاب هــو مــن يحـدد جــرح مـدخ المقــذوف النــاري وشـكله ومــا يحملـه مــن عالمــات
التماس أو قرب لطالق النار وغيرها وليس الطبيب ال رعي أوغيرا من األطباء وذلك لما اعتراا من تداخ

جراحي وتماةله لل فاء .وهذا ثنطبق على الجرح الطعني .فطبيب اإلسـعاف أو الطبيـب المعـالا همـا األقـدر

على وص

زاويتي الجرح فيما لذا مانت لحداهما زاويـة حـادة واألخـرى غيـر حـادة أو أن الـزاويتين حادتـان

لبيان لن مان سالح الجريمة المستعم ذو حافة حادة واحدة أو ذو حافتين حادتين .مما ال يستطيع طبيـب

غيرهما تبيان وص

ذلك الجرح الطعني بسبب ما ط أر عليه من تداخ جراحي أو تماةله لل فاء.

لن هناك الكاير من األمالة التي يق

فيها أي اختصاصي الطب ال رعي مهما مانـت خبرتـه عـاج از أمـام

مـا أفــاد بــه طبيــب اإلســعاف أو الطبيـب المعــالا .علمــا بـ ن مــا ثتعلمـه طلبــة مليــات الطــب وعمــوم األطبــاء

ضــرورة تجنــب التــداخ الجراحــي للجــروح حتــى ثــتم اتتــاذ مافــة اإلج ـراءات الت تيصــية ب ـ نها أو ل،ايــة
اإلستعانة بطبيب خبير غيرهم الحقا قب ت،يير الصفة األولى التي مانت عليها الجروح بعد ِّ
تلقيها مباشرة.
وهــذا األمــر ثنطبــق علــى بعــض التتصصــات الطبيــة التــي ال ثنــوب عنهــا غيرهــا فــي تتصصــها بحــال.

فاختصاصي الطب ال رعي على سبي الماال ال الحصر ال ثنوب عن اختصاصي أمر
فــي معاثنــة وت ــتيص حــاالت جـ ار م اإلجهــا

النسـاء والتوليـد

وال ثنــوب عــن اختصاصــي جراحــة الــدماغ واألعصــاب فــي

معاثنة وت تيص حاالت الصرع اإلصابي ....للخ.

وأخي ار فال بد من اإلشارة هنا للى أن غالبية األطباء ال رعيين (ممن يمارسـون الطـب ال ـرعي علـى أر

الواقــع) فــي مافــة محافظــات المملكــة هــم مــن األطبــاء العــامين أو مــن األطبــاء المتــدرنين فــي أقســام الطــب

سيمنع هؤالء األطباء من متابـة التقريـر الطبيـة القضـا ية؟ علمـا بـ ن األطبـاء المعـالجين قـد
ال رعي .فه ُ
يكونون أ ار خبرة من هؤالء األطباء ال رعيين.
وختاما فإنني أدعوا للرجوع عن تلك التعليمات والت يد على الاقة باألطباء واعتمـاد مـا يصـدر عـنهم مـن

تقارير طبية قضا ية ومعاقبة المسيدين منهم حسب القانون.

*****************
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ليضاحات خاصة بالتقارير الطبية القضا ية
على الرغم مما ورد في –

تعليمات لصدار التقارير الطبية القضا ية  -ونماذج التقـارير الطبيـة القضـا ية

المعتمدة الم ار لليها بـ عالا فـإنني أدرج ب دنـاا مـا يفيـد بإصـدار التقـارير الطبيـة القضـا ية وإن اختلـ

رأثي فيما ّبينت مع بعض ما ورد في تلك التعليمات والنماذج.
عرف التقارير الطبية القضـا ية ب نهـا التقـارير التـي ثنظمهـا األطبـاء و يكـون الهـدف األساسـي منهـا هـو
ُت ّ
تحقيق أهداف الجهات أو القوانين القضا ية أو أطراف النزاع من االسـتعانة بالطـب واألطبـاء مـن خـالل مـا

نات طبية وآراء حولها.
يقدمونه من ّبي ٍ
وتتميز التقارير الطبية القضا ية عن غيرها من التقارير الطبية األخرى بمحتواها الذي يتدم التقاضي .وال
يمكن اعتبار التقرير الطبي تقري ار طبيا قضا يا ما لم يتـدم أهـداف التقاضـي ب،ـض النظـر عـن اختصـا

الطبيب الذي متبه وحتى لن مان تنظيمه من قبـ اختصاصـي الطـب ال ـرعي بنـاء علـى طلـب ال ـرطة أو

جهة التقاضي وحتى وإن تمت متابته على نموذج تقرير طبي قضا ي.

وقب التو

في محتوى التقارير الطبية القضا ية ومع وجوب األخذ بالتعليمـات الم ـار لليهـا فـي مطلـع

هذا الموضوع فإنه ال بد من الرد على بعض التساؤالت أو الممارسات التي لها في الواقـع العملـي مفـاهيم
ومعتقدات موروةة ال تتفق والقانون روحا ونصا.

أ  .مﻦ لﮫ الﺤﻖ بﻄلﺐ الﺘقﺮيﺮ الﻄﺒي القضاﺋي أو ا طالع ﻋليﮫ ،أو
الﺤاﻮل ﻋلﻰ نسﺨة منﮫ؟

لن المـصاب مـ ي مـريـض له الحـق في طلـب الحـصـول عـلى تـقـريـر طـبي عـن حـالته وتـزويـدا بـه مما أنه

واجـب عـلـى الطبـيـب الذي قام بالمعـاثنـة واإلسعـاف أو العـالج تلبـيـة طلب المصاب وتزويدا لال بنص قانوني
يحدد أو يمنع ذلك الحق أو الواجب.

أما تـزويـد غــيـر المـصاب بالـتـقــريـر أو لطالعـه عــليه فـيجــب أن ثـتم ذلـك بـسبـب م ـروع وإال تـمت مالحـقـة

الطبـيـب جـ از يا وحقوقيا وت دثبيا على لف اء أسرار مرضاا دون سبب م روع .وفي هذا المجال يعتبر السبب
م روعا لذا نصت عليه القوانين الطبية وغيرها صراحة م ن تطلبه الجهة القضا ية المعنية أو بموافقتها.

المتولون
ب  .ه حددت القوانين القضا ية من هم األطباء ُ
دون غيرهم بكتابـة التقارير الطبية القضا ية؟
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من المعروف دوما أنه ي،لب في الحـاالت الطبيـة القضـا ية علـى اخـتالف أنواعهـا مراجعـة أقسـام الطـوارئ أو
عيادات األطباء في القطاعين العام والتا

قبـ مراجعـة الجهـات التحقيقيـة أو الطـب ال ـرعي .وهـذا يفـر

بالضرورة دو ار أساسيا على أطباء أقسام الطوارئ وتلك العيادات ثتعذر معه االست،ناء عن شهادتهم على ما

توصلوا لليه من خالل لجراءاتهم الت تيصية واإلسعاف والعالج ألن معـاثنتهم لهـم تـتم غالبـا فـي وقـت أقـرب
مــن غيــرهم للــى وقــت الجريمــة وقبـ أيــة تــداخالت عالجيــة أو جراحيــة أو ت،يـرات التدــام الجــروح واإلصــابات

وغيرها.

وننــاء عليــه فــإن علــى الجهــات التحقيقيــة الســعي الجــاد والمبكــر فــي طلــب التقــارير الطبيــة القضــا ية مــن

عــامين أو اختصاصــيين ممــن تعــاملوا مــع الحــاالت الطبيــة القضــا ية ل،ايــات
األطبــاء ســواء مــانوا أطبــاء ّ
سيما وأنه ال وجود ألي نص في القوانين
اإلسعاف والعالج وسواء مانوا عاملين في القطاع العام أو التا

القضا ية يحظر على أي منهم ذلك .أما الجهة القضا ية فلها الحق أن تستعين بمن ت اء من األطبـاء حسـب
اختصــا

الحالــة أو فــي ضــوء مــا ألزمهــا بــه القــانون ماالســتعانة باختصاصــيي الطــب النفســي مــن أطبــاء

الحكومة في حاالت االدعاء أو االشتباا بكون مرتكب الجريمة يعاني من مر

نفسي يحـول دون محا متـه

أو أنه مان وقت ارتكابه الجريمة ال ثدرك منه أفعاله أو أنه محظور عليه لتيان ذلك الفع .

وهذا يستوجب أيضا ضرورة توجه الجهات القضا ية مباشرة منذ البدايـة للـى الطبيـب المتـتص فـي موضـوع

ال كوى أو الحالة الطبية القضـا ية واالسـتعانة لن لـزم بتوجيهـات األطبـاء ال ـرعيين أو غيـرهم فـي الحـاالت
التي يصعب عليهم فيها تحدثد االختصا

ج.

ه هناك نموذج خا
الطبية القضا ية؟

الطبي إلجراء المعاثنة الطبية ومتابة التقرير الطبي القضا ي.

يستعم دون غيرا لكتابة التقارير

المعنيـة أن يفـي التقريـر الطبـي القضـا ي أوال وأخيـ ار باحتياجاتهـا دون النظـر للـى
تتوقع الجهات القضـا ية
ّ
شك التقرير ما دام أنه صادر عن طبيب مرخص لمزاولة مهنة الطب وفي مجال اختصاصه.

ولو ُعدنا بالذا رة ونالتحدثد للى ما قب بداية السبعينات من القرن الماضي لوجدنا أنه لم تكن هنـاك أيـة
نماذج خاصة لتكتب عليها التقارير الطبية القضا ية وإنما منـا نكتبهـا فـي مـا تبقـى مـن أسـف ورقـة طلـب
ال رطة أو المدعي العام أو المحكمة من الطبيب لمعاثنة الحالـة الطبيـة القضـا ية وعلـى ظهـر الورقـة لن

لم ثتسع أسف الوجه األول منها لبـاقي محتـوى التقريـر .وعنـدما مانـت تتتصـر متابـة طلـب المعاثنـة علـى

جــزء مـن الورقــة ولــيس علــى مامـ مســاحتها ممــا يعنــي عــدم اتســاع أســفلها لكتابــة التقريــر فكنــا نكتــب
التقرير على ظهرها أو على ورقة وصفة طبية أو على أي ورقة متاحة لنا غيرها.
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ومــان هــذا دافعنــا ألن تضــع وزارة الصــحة نموذجــا خاصــا بكتابــة التقــارير القضــا ية بعــد أن أصــبحت هــذا

التقارير تستهلك أوراق الوصفات الطبيـة وغيرهـا مـن أوراق نمـاذج رسـمية أخـذت ُتسـتعم فـي غيـر الوجـه
الذي وضعت من أجله ومن باب أن تكتب هذا التقارير على ورق ثنسجم والذوق العام.
ولو أننا تصفحنا مافة المراجع العلمية المعتمدة في الطـب والطـب ال ـرعي لمـا وجـدنا فيهـا علـى اإلطـالق

أي نموذج خا

بكتابة أي نوع من التقارير الطبية ومنها التقارير الطبية القضا ية.

وإن قيــام بعــض المؤسســات الطبيــة الرســمية والتاصــة ومــذلك األطبــاء فــي القطــاعين الرســمي والتــا

بوضع نماذج خاصة بالتقارير الطبية المتتلفة ومنها التقارير الطبيـة القضـا ية مـا هـو لال ل،ايـات شـكلية

في ضوء اجتهادات مـ منهـا لتلبـي بالنتيجـة مـا متبـت ألجلـه ولـيس إلصـباغ الصـفة الطبيـة آو القانونيـة

عليها دون غيرها ق .

وننــاء علــى مــا ســبق وناألخــذ بنمــاذج التقــارير الطبيــة الملحقــة بالتعليمــات الم ــار لليهــا فــي مطلــع هــذا
الطبيــب ماتــب التقريــر ومحتــواا لن مــان ثلبــي

الموضــوع فــإن االهتمــام يجــب أن ُثوجــه للــى اختصــا
احتياجات التحقيق واالستجواب أو المحا مة ب،ض النظر عن شك ما متب عليه التقرير.

لقد مـان اإلصـرار علـى قبـول مـا يكتـب مـن تقـارير طبيـة قضـا ية مـن قبـ األطبـاء ال ـرعيين أو مـن يقـوم
مقامهم في متابتها جعلها تصدر عن أطباء ليسوا شهودا على ما ورد فيها وإنما قاموا بنق مـا ورد عـن

غيرهم من األطباء ممن شاهدو البينة الطبية من واقع المعاثنة الفعلية واإلسعاف الطبي.

محتوى التقرير الطبي القضا ي

يجــب علــى األطبــاء التقيــد باإلجابــة علــى البنــود الــواردة فــي نمــاذج التقــارير الطبيــة القضــا ية الملحقــة

بالتعليمات الم ار لليها في مطلع هذا الموضوع

ل،ايــات تنظــيم تقريــر طبــي قضــا ي يســه تنــاول تفاصــي مادتــه والرجــوع للــى مفرداتــه مــن قب ـ األطبــاء
والجهات القضا ية وأطراف النزاع على حد سواء فإنه ال بد من توزيع مادته ومحتواا بال ك الـذي يحقـق

ذلــك مــع األخــذ باالعتبــار مــا تتطلبــه بعــض الحــاالت واألح ـوال مــن خصوصــية تحكــم ذلــك التوزيــع ومــدى

التوسع في مادته.

وقــد جــرى توزيــع أو تقســيم مــادة التقــارير الطبيــة القضــا ية ب ــك متسلسـ للــى أرنعــة أقســام ر يســية فــي

حاالت فحص األشتا

األحياء وإلى خمسة أقسام في حاالت الك

على الوفيات القضا ية وت ريحها.

ويجب الت يد هنا على عـدم ضـرورة لبـراز عنـوان مـ قسـم مـن أقسـام التقريـر فـي متنـه وإنمـا يجـب علـى
األطباء االلتزام بتسلس مادة م قسم منها حسب ترتيبه وأن ال يتل جزء من مادة أحد أقسامه مع مادة

أي قسم آخر.

أقسام التقرير الطبي القضا ي
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ـوزع تفاصــي محتــوى التقــارير الطبيــة القضــا ية للــى األقســام التاليــة والتــي ال تتتلـ
تتـ ّ
وتوزيع محتوى الملفات الطبية وإن اختلفت عنها في الترميز على ذمر ما ثلبـي احتياجـات التقاضـي علـى
مايـ ار عــن أقســام

وجه التصو .

 . 5رأس التقرير.
 . 0اإلشارة.

 . 3المعاثنة أو الك

الطبي.

 . 4الت ريح (وذلك في حاالت الوفيات القضا ية فق

وسوف نتناولـه مسـتقال وناختصـار فـي

آخر هذا الباب).

 . 1النتيجة.

 . 5رأس التقرير

ثتضمن هذا الجزء من التقرير هوية ال تص المطلوب فحصـه وطريقـة لةباتهـا حتـى ال يطعـن الحقـا فـي

شتص من تمت معاثنتـه .وت م هوية ال تص ذمر اسمه من أرنعة مقاطـع وعمرا وجنسـه وعنوانــه

وجنسيتـه ورقم جواز سفرا أو أو بطاقتـه ال تصية  ......الخ وجهة وتاريخ لصدارها أي منها.

مــا ثتضــمن رأس التقريــر أيضــا رقمــا متسلســال وتــاريخ ووقــت متابتــه وتــاريخ ووقــت معاثنــة ال ــتص

ومكانها مع ذمر اسم الجهة التي طلبت المعاثنة ورقم متاب طلب المعاثنة الطبية وتاريته لن وجـد ونـوع

الفحص المطلوب.

 . 0اإلشــارة

تتضمن اإلشارة شكوى المصاب أو ال تص المطلوب معاثنته وظروف الحاد أو االعتداء المبلـغ عنهـا
للطبيب سواء من نفس ال تص أو مرافقيه أو مماله ال رعي لن مان قاص ار أو غير مدرك أو من الجهة

القضا ية التي طلبت المعاثنة أو مـنهم جميعـا باإلضـافة للـى محتـوى الملـ

الطبـي فـي المست ـفى وأيـة

تقارير طبية بنتيجة معاثنة أو معاثنات طبيـة سـابقة ذات عالقـة أو نتـا ا فحوصـات متبريـة أو شـعاعية

لن وجدت.

وعلى الطبيب لذا لم ثتيسر له الوصول للى أي مما سبق بنفسه أن يسعى لـدى الجهـة القضـا ية المعنيـة

أو ال ـتص المعنـي بالمعاثنـة لتزويـدا بهـا حتـى يضـع تصـو ار أوليـا لمـا يجـب أن يقـوم بـه تجـاا موضــوع

الحالة.

ونما أن هذا الجزء مـن التقريـر ال غنـى لفطبـاء عنـه فـي جميـع لجـراءاتهم الت تيصـية علـى اإلطـالق فـي
أي مـا سـمعه

حد سواء ونظ ار ألن ما يحتويه يعتمـد أساسـا علـى النقـ
الحاالت الطبية أو القضا ية على ّ
أو قرأا الطبيب فإن الطبيب ال يعتبر مسؤوال عن صحة ما ثرد فـي هـذا الجـزء مـن التقريـر مـن معلومـات
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لالّ بالقــدر الــذي يســتطيع لةباتــه أو نفيــه مــن خــالل لجراءاتــه الت تيصــية الالحقــة .فــإذا تعـ ّذر عليــه ذلــك
فعليه عدم تجاه ذلك أو السكوت عنه حتى ال يفهم خط من قب الجهة القضا ية أنه يصادق على ّبينـة
من غيرا ال دلي له على لةباتها أو نفيها وإنما ثابت في نتيجة تقريرا تع ّذر لمكانية قيامه بإةبـات أو نفـي
أو بعض ما ورد في بند اإلشارة.

وإزاء ذلك فإن على الطبيب أن يسعى ما أمكن لدى مصـدر تلـك البيانـات السـتجالء غموضـها و اسـتكمال

ومبينــا لهــا الجهــة الطبيــة
نواقصــها أو لحالــة األمــر للــى الجهــة القضــا ية لتتــولى استقصــاءها بنفســها
ّ
المسؤولة عن أداء ال هادة حولها .وإن قيام الطبيب بهذا اإلحالة يفر على الجهة القضا ية وفـي وقـت
مبكر السعي لدى األطباء المعنيين بتلك البيانات الناقصة الستكمالها أو ال،امضـة السـتجال ها ووضـعهم

سلفا على قا مة شهود بينات اإلدعاء العام.

 . 0نتا ا المعاثنة واإلجراءات الت تيصية

يعتبر هذا الجزء من أهم أجزاء التقرير ألنه يما تفصيال دقيقـا للحقا ق المادية التي توصـ لليهـا الطبيـب

بــالفحص الســريري والفحوصــات المتبريــة وال ــعاعية مــع بيــان تـواريخ وأوقــات لجـراء مـ منهــا ونتا جهــا.
ويجب على الطبيب وص

ما ال يعرف له ترجمة لل،ة العرنية أن يضـع لـه اإلسـم العلمـي بالل،ـة األجنبيـة

حتى ُيمكن غيرا من معرفة مقصودا ويضع التسمية المناسية عند اللزوم.
ثتقيـــد الطبيــب بــاإلجراءات الت تيصــية ذات العالقــة بــالفحص المطلــوب فق ـ لال لذا اقتضــى
ويفتــر أن ّ

الهدف من الفحص المطلوب التوسع فيها م ن يكون هنـاك ت ـابه بـين الحالـة موضـوع االستقصـاء الطبـي
وحـاالت أخـرى تعطـى نفـس العالمـات ماـ ت ـابه العالمــات الناتجـة عـن السـكر مـع العالمـات الناتجـة عــن

لصــابة ال ـ أرس أو التســمم ب،ــاز أول أ ســيد الكرنــون أو نونــة الســكري وغيرهــا .ويتحم ـ الطبيــب مســؤولية
متالفــة مــا أوردا فــي هــذا الجــزء مــن التقريــر للحفــا ق الفعليــة وأن ال ثبــدي فيــه رأيــا ال ثرقــى للــى درجــة

الحقيقة.

 . 4النتيجـة
تعتبر نتيجة التقرير الطبي القضا ي من أهم أج از ه ألن ما تتضمنه يما مراجعة شاملة لمـا سـبق وورد

ظم التقرير الطبي القضا ي فيها ت ثيدا أو اختالفا أو عدم تمكنه من ت ثيدها أو
في أج از ه ورأي الطبيب ُمن ّ
متالفتها .ممـا أن عليـه ت،طيـة احتياجـات التقاضـي عـن الحالـة موضـوع التقريـر وصـياغة نتيجـة التقريـر

بال ك الذي ي،ني للى حد مبير عن مراجعة باقي أج از ه لال لمـن ثريـد معرفـة التفاصـي

أو لمطابقـة تلـك

التفاصي مع مضمون النتيجة أو الستقصاء ما يفيد في تفسير بعض المستجدات في القضية.
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وحيف أن مضامين "النتيجة" مرهونة بموضوع أو نـوع الحالـة الطبيـة القضـا ية والتـي سـن تي علـى بيانهـا

في أبوابها التاصة من هذا الكتـاب فسـوف نعـر

اختيار حالة من حاالت اإلثذاء دون تتصيص.

فيمـا ثلـي نموذجـا متتصـ ار لهـا ألبـرز مضـامينها مـع

أ  .وضع ملتـص لما ورد في أجـزاء التقـرير المتـقدم ذمرها

باإلضافة للـى ما ذمر ب عالا مع

بـيان أنـواع الجـروح واإلصـابـات وعـددها واتـجـاهـاتـهـا والـمدة الـتي مـضـت عـلى لثـقـاعـها بـجـسـم المـصاب

(عـمـرهـا) ونـوع ومـواصـفـات األداة أو السـالح أو األســلحـة المسبـبـة لهـا واتـجــاا ومـدى الـقــوة أو ال ـدة
المستـعـملـة في لحـداةـهـا وما للى ذلـك مـن أمـور أخـرى غـيرها مما تـتطلبه حالة بعـينها .مما ثـرد في هذا

الجـزء مـن الـتقـريـر رأي الطـبـيـب في مـا ورد في بـنـد اإلشـارة فـي ضـوء نـتا ا المعـاثـنـة الطبـية السريـرية

وفي مـ مـا ال ثــرقـى للـى درجـة الحـقـيـقـة .مـ ن ثــبـدي رأثـه (عـلى سبـي الماـال ال الحـصر) عـما لذا مـان

السالح المستتـدم بإحـدا الجـرح الطعـني ذو حافة حـادة واحدة أو أ ار وذلك عـندما ال تسمح مواصفات

زواثـا الجـرح الجـزم بـ ي مـنهار وعـما لذا مانـت الجـروح القـطعـية جـنا ـية أو انـتحارية أو مفـتعلة أو ما لذ
ان الجاني أعس ار ماال ...للخ.

ب  .تقييم الحالة الصحية العامة للمصاب

ويقصد بالحالـة الصحيـة العامـة للمصاب بيـان مدى التطر الذي ثتهدد حياته وقت استكمال الطبيب

المعالا لإلجراءات الت تيصية.

ويقوم الطبيب بإةبات الحالـة الصحية العامة للمصاب استنادا للى ما يستقصيه لدى المصاب من أحوال

ميـة ودور م منهـا مستقال أو مع غيرا منها في التسبب بحالة المصاب باإلضافـة
وس ّ
مرضيـة و ّ
ّ
إصابيـة ُ
للى ما ثتوقعه الطبيب مـن تحسن أو تدهور فـي أي من تلك األحوال مستندا في ذلك للى نصو
المراجع الطبية المعتمدة الحدثاة التي تحدد المضاعفات المتوقعـة ونسبـة حدو

الوفاة لتلك الحالـة

الصحية العامة للمصاب
( .)Complications and Prognosisما يجب عدم اقتصار بيان الحالـة
ّ
مسبباتهـا حتى ال يفهم خطـ أن سبب سوء الحالـة هو الحاد أو االعتداء في
مسببهـا أو ّ
دون تحدثد ّ
المرضيـة دون غيرها ماال أو تفاقم الحالة اإلصابية بسبب وجود حالة
حين أن سببها هو حالـة المصاب
ّ
مرضية أو العكس.
وتنقسم الحالة الصحية العامة للمصاب للى درجات ةال :

جيـدة (أو حسنة) ( ،)Good General Conditionويقصد بها الحالـة التـي يسـتبعد فيهـا الطبيـب
ّ .5
وجود أي عالمات تهدد حياة اإلنسان بالموت.
 . 0متوسطـــة ( ،)Moderate General Conditionويقصــد بهــا الحالــة التــي يجــد فيهــا الطبيــب

عالمــات م ــن ش ـ نها أن تهــدد حيــاة اإلنســان بــالموت أحيانــا لال أن نجــاة اإلنســان مــن المــوت منهــا هــو

ال،الب.
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 . 3سيدـة( ،)Poor or Bad General Conditionويقصد بها الحالة التـي ي،لـب فيهـا توقـع الطبيـب
في حينه من موت المصاب ألمور ظاهرة أو يجهلها الطبيبر و برغم ذلك فقد ثنجو المصاب أحيانا.

ثتبين مما سبق أن الحالة الصحية العامة للمصاب مت،يـرة وغيـر مسـتقرة حيـف يحكـم الطبيـب فـي تقـدثر

معينة حـين تقييمهـا ممـا يجعـ أمـر تحولهـا مـن حالـة للـى أخـرى متوقعـا .ويجـب أال
درجتها من معطيات ّ
ثاير ذلك ال ك أو االست،راب سواء للطبيب أو الجهة القضا ية وغيرهما.
وماال ذلك أن ثنق شتص مصاب للى المست فى فاقـدا الـوعي نتيجـة ارتجـاج دمـاغ لصـابي فيـتم تقيـيم

حالته ب نها سيدة ونعدها بفترة يصحوا المصاب وتتتفي م

حالته ليصبح في حالة جيدة.

عالمات التطر التـي مانـت السـبب فـي سـوء

ما أن عكس ذلك ممكن أيضا م ن ُثنقـ المصـاب للـى الست ـفى مصـابا بإصـابة فـي رأسـه مـاال ويكـون
بكام وعيه وإد ار ه لما حوله ويذمر تفاصي الحاد الدقيقـة مـع اسـتقرار فـي العالمـات الحيويـة بصـورة

طبيعية لديهر لال أنه ونعد بعض الوقت يصاب بانتكاسة فيفقـد الـوعي تمامـا وتسـوء حالتـه بسـبب مباشـر

أو غير مباشر لتلك اإلصابة فيموت رغم صحة ت تيص حالته منذ ساعة وصوله المست فى ورغـم عـدم
انقطاع المراقبة والرعاية الطبية واإلجراءات الوقا ية والعالجية المقررة فـي أصـول الطـب لكـ مـا مـن شـ نه

تهدثد لحياته بالموت.

ج  .طبيعة اإلصابة:

ويقصد بطبيعة اإلصابة مدى التطر الذي ثتهدد حياة اإلنسان بسبب مباشر أو غير مباشـر لهـا أي مـن
خالل نتا ا مباشرة عن اإلصابة ذاتها أو عن مضاعفاتها الالحقة فيما بعد.

وقد جرى تصنيف طبيعة اإلصابة للى ةال درجات أيضا وهي:

 . 5بسيطـة( )Simpleوهي اإلصابة التي ال ت ك خط ار على حياة المصاب ويستبعد الطبيب فيها موت

المصاب بسببها.

 . 0خطيـرة ( )Dangerousوهي اإلصابة التي ثتوقع فيهـا الطبيـب مـوت المصـاب أحيانـا لال أنـه ي،لـب
في أ ار األحيان نجاته منها .ويرجع تقـدثر اإلصـابة التطيـرة للـى أسـباب مباشـرة أو غيـر مباشـرة ثتوقعهـا

الطبيــب ســلفا حســب علمــه وخبرتــه فيحتــا لتجنبهــا بك ـ ســب الوقايــة والعــالج في،لــب بنتيجتهــا نجــاة

المصاب من الموت.

 . 3قاتلـــة ( )Fatalوهــي اإلصــابة التــي ي،لــب فيهــا مــوت المصــاب ألســباب مباشــرة أو غيــر مباشــرة

ثتوقعها الطبيب أيضا بعلمه وخبرته استنادا للى المراجع الطبية المعتمدة التي تبينها تحت عنوان م من

المضاعفات ( )Complicationsواإلنذارات المبكرة والمت خرة (.)Prognosis

لن طبيعــة اإلصــابة بعكــس الحالــة الصــحية العامــة للمصــاب .فطبيعــة اإلصــابة ةابتــة ومســتقرة سـواء شــفي

المصاب منها أو مات ألن العبرة في درجتها هي فيما ثتوقعه الطبيب من نتا جها ومضـاعفات ال فـي مـا
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تنتهــي لليــه حالــة المصــاب .فاإلصــابة بكســر الفتــذ لــدى األشــتا

المسـّنين قاتلــة فــي حــين أنهــا تكــون

درجتهــا لــدى البــال،ين خطيــرة لتوقــع اإلصــابة بالسـ ّــدة الدهنيــة أو السـ ّـدة الدمويــة الر ويــة واحتمــال حــدو
الوفاة بينما تكون درجة الكسر نفسه بسيطة لدى األطفال الستبعاد موت الطف المصاب بسببه.

ونناءا على مـا تقـدم فـإن اإلصـابة بكسـر الفتـذ لـدى البـال،ين تعتبـر خطيـرة حتـى وإن مانـت الحالـة العامـة
جيدة مما أنها تبقى خطيرة سواء شـفي المصـاب أو مـات .فهـي ال تتحـول للـى لصـابة قاتلـه بمجـرد مـوت

المصاب ألنه ي،لب والحالة هذا شفاء المصاب ال موته .

د  .التعطي عن العم :

تدر
ويقصد به تعطي المصاب عن القيام باألعمال االعتيادية اليومية التي يمارسها في حياته سواء مانت ّ
عليه مسبا أم ال.
ولتعطي المصاب عن عمله أهمية قضا ية من الناحيتين الج از ية والحقوقيـة .فمـن الناحيـة الج از يـة فهـو

مما ثوجب المالحقـة بإقامـة دعـوى الحـق العـام لذا تجـاوزت مدتــه ع ـرة أيـام أو المالحقـة بإقامـة دعـوى

الحق ال تصي لذا لم تتجـاوز مدتـه الع ـرة أيـام ( انظـر المـادة  334والفقـرة الاالاـة مـن المـادة  344مـن

قانون العقونات( )31الذي جاء النص فيهما على تعليق المالحقة القضـا ية علـى شـكوى المجنـي عليـه وأنـه

يحــق لل ــا ي أن ثتنــازل عــن شــكواا للــى أن يكتســب الحكــم الدرجــة القطعيــة وعند ــذ تســق دعــوى الحــق

العام .مم جـاء فـي الفقـرة الرابعـة مـن المـادة  344الـنص علـى جـواز لسـقا دعـوى الحـق العـام والعقونـات
المحكــوم بهــا فــي جــنح اإلثــذاء غيــر المقصــود بتنــازل ال ــا ي عــن شــكواا حتــى لــو ا تســب الحكــم الدرجــة

القطعيـة )ر ممــا أن مــدة التعطيـ ُتعتمــد فــي تحدثـــد جسامــة الجريمـــة ومــدى العقونــة ( قــارن علــى ســبي
الماال العقونات المنصو

عليها في م من المادتين  333و 334مع العقونـات المنصـو

المادة  344من قانون العقونات

()31

) وما للى ذلك.

عليهـا فـي

أما من الناحية الحقوقية فإن مدة التعطيـ عـن العمـ تفيــد بالمطالبـة بـالتعويض عمـا فـات المصـاب مـن
جر ـه.
سب فعلي من ّا

لقــد عمـــد الم ــرع فــي نصــو

الم ـواد  333و  334و  344مــن قــانون العقونــات

التعطي عن العم في قضايا الجزاء للى ةال فدـات مما ثلي:

()31

للــى تقســيم مــدة

 . 5تعطي عن العم ال تتجاوز مدته ع رة أيام ( فقرة  0من مادة .) 334

 . 0تعطي عن العم ال تتجاوز مدته ع رين ثوما أي من  01 - 55ثوما (فقرة  5من مادة .) 334

 . 3تعطي عن العم تتجاوز مدته ع رين ثومـا ( مـادة  333وفقـرة  5مـن مـادة  .)344لذا ما ـت مـدة

التعطيـ تزيــد عــن  90ثومــا ثــتم تحويـ المصــاب للطــب ال ــرعي ســندا لــنص المــادة /36هـــ
التقارير واللجان الطبية

()6

رقم  31لسنة  9037وتعدثالته]
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مـن نظــام

لن لشـارة الم ــرع للــى مــدة التعطيـ علــى هــذا النحــو ال ي ـتر تحدثــد عــدد األيــام علــى وجــه الدقــة وإنمــا
حسب عدد األيام في لحدى الفدات الاال شريطة أن ال ثتجاوز تقدثرها للى الفدة التي تليها أو دونها.
ويعتمد األطباء في تقدثر مدة التعطي على واحد أو أ ار من العوام األرنعة التالية:

 . 5طبيعة اإلصـابة وهـذا يعنـي أن اإلصـابة بحـد ذاتهـا ُمقعـدة للمصـاب عـن القيـام ب عمالـه االعتياديـة
اليومية ما لصابته بكسر الفتذثن.

وحيف أن من المعروف لمكانية تفاقم لصابة معينة بسبب وجود حالة مرضية ما ونالعكس فإن ذلك ثوجب
ه اشـة العظـام أصـيب بكسـر فـي سـاقه أو فتـذا

أخذا باالعتبار ما لصابة شـتص يعـاني مـن مـر

ممـا يســتوجب تعطيلــه عــن عملــه مــدة أطــول مــن شـتص آخــر أصــيب بــنفس اإلصــابة وال يعــاني مــن ذلــك

المر .

اعت ِبـرت العقونـة م ـددة ب،ـض النظـر عـن مـدة التعطيـ ممـا جـاء فـي نـص المـادة
وفي حاالت خاصة فقد ُ
 334مكررة :م من أقدم قصدا على:
 . 5ضرب شتصا على وجهه أو عـنقه باستتـدام ال فـرات أو الم ار أو األمواس أو ما شـابهها من
أدوات حادة يعاقب باألش،ال المؤقتة مدة ال تزيد على سبع سنوات مهما مانت مدة التعطي .

 . 0القاء مواد حـارقة أو ماوية أو م ـوههة عـلى وجه شتص أو عنقه يعاقب باألش،ال المؤقتة مدة ال
تق عن سبع سنوات.

 . 0طبيعة العالج التي تفرضها طبيعة اإلصابة أو حالة المصاب ما عالج مسر الفتذ بال ّد ب ةقال لدى
األطفال أو جراحيا لدى المسنين أو العالج بالجبس فـي حـاالت معينـة ونالتـداخ الجراحـي فـي غيرهـا ممـا
عن األخرى.

ثترتب على م طريقة منها تعطي عن العم تتتل
 . 3طبيعــة عمـ المصــاب التــي تفــر

بالضــرورة أن تتســبب اإلصــابة بتعطيـ شــتص مــا دون غيــرا أو

حمـاال وقـد
تعطيله لمدة تزيد أو تق عن غيرا ما اختالف مدة تعطي طالـب مدرسـة عـن شـتص يعمـ ّ
أصيب م منهما بكسر عظم الترقوة ( )Clavicleأو وضع ضماد طبي على عـين سـا ق مرمبـة عموميـة

أصيبت فيمنعه قانون السير جب ار من قيادة المرمبة بينمـا ال يمنـع ذلـك شتصـا غيـرا مـن قيـادة مرمبتـه

التصوصية لذا مانت قوة لبصار عينه األخرى .2/2

 . 4اعتماد ال تص المصاب بصورة ر يسية على طرف معين من جسمه أ ار من طـرف أو عضـو غيـرا

أعسر .وهذا يعنـي أن تقـدثر مـدة التعطيـ ال يعتمـد علـى اإلصـابة وحـدها فـي
ا
ن يكون المصاب أيمناٌ أو
أغلب األحيان وإنما قد يعتمد عوام أخرى غير اإلصابة ذاتها دون لسقا لدور اإلصـابة أبـدا لذ لـوال تلـك

اإلصابة لما مان هناك تعطي عن العم ابتداء.

وال بد من الت يد هنا على ضرورة عدم رن مدة التعطي بمدة العالج أو ال فاء لما لك منها خصوصيته

الحمال قـد ي فى خالل ستة للى ةمانية أسابيع لال انه لـن يسـتطيع العـودة لعملـه
وضروراته .فكسر ترقوة ّ
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قب مرور بضـعة أو عـدة اشـهر للـى سـنة علـى ال ـفاء بعكـس طالـب المدرسـة الـذي قــد يسـت،رق شـفاء
سرا نفس تلـك المـدة لال أنـه يسـتطيع العـودة للدراسـة بعـد بضـعة أيـام أو أسـبوع مـن اإلصـابة وقبـ تمـام

ال فاء.

مــا يجــب عــدم االســتهانة بمــدة التعطيـ ولــو ليــوم واحــد لذ أن ذالــك يعنــي وجــود عالمــات لــدى الم ــتكي

نتيجة الحاد أو االعتداء تبرر تعطيله عن العمـ لـذلك اليـوم فـي حـين لـم يجـد الطبيـب أي عالمـات فـي
جسم المصاب تفيد فـي صـحة شـكواا أو أن لصـابته مـن البسـاطة بحيـف ال تسـتوجب تعطيلـه لطالقـا عـن

عمله .مما أن حصول أحـد طرفـي النـزاع علـى تعطيـ عـن العمـ ولـو ليـوم واحـد أ اـر مـن الطـرف انخـر

سيجعله صاحب الحق حتى ثابت عكس ذلك الحقا.

ومن المهم أيضا لةباته هنا أنـه يجـب أن ال يتلـوا أي تقريـر طبـي قضـا ي مـن ذمـر لمـدة التعطيـ

سـواء

ان التقرير أوليا أو تقري ار الحقا غير نها ي أو قطعي ألن ذلك سيساعد بالنتيجة في تقـدثر مـدة التعطيـ

فــي ضــوء الوقــا ع الراهنــة والمت،يــرة ال أن ثــتم تقدثرهاع ـوا يا بعــد ال ــفاء وعنــد تنظــيم التقريــر الطبــي

القضا ي النها ي (القطعي) .مما أن تقدثر مدة التعطيـ أوال بـ ول يسـاعد فـي تحدثـد الجهـة القضـا ية ذات
للنظر في القضية.

االختصا

لن تعويض المصاب عن مدة التعطي عن العم يعتمد على لةبـات مـا فـات المصـاب مـن مسـب فعليـا عـن

تلك المدة لذ ليس بالضرورة أن يتسر المصاب من دخله اليومي خالل مدة تعطيله عن العم .

اإلقامة في المست فى

تعتبر اإلقامة في المست فى من مدة التعطي لذا مانت مبررة طبيا .لال أننا ولفس

نجد أن بعض

المست فيات ال تمانع في لدخال شتص للمست فى دون أي مبرر طبي ال ب بناء على طلبه ال تصير

ما أن بعض األطباء ال يمانعون من لدخال شتص للمست فى بناء على طلبه ال تصي ودون أي مبرر

طبي.

وقد يحد

أيضا أنه عندما يقرر الطبيب لخراج المصاب من المست فى فإنه ال يمانع من االستجابة

ثدعي المصاب دون أن
لطلبه بت جي لخراجه منه لحين حضور الطرف انخر ودفع تكاليف العالج مما ّ
يقوم الطبيب بإبالغ المصاب ب ن مدة لقامته بعد قرار لخراجه ستكون بناء على طلبه ال تصي ولن
تحسب له مدة لقامة.

لن هدف ال تص من طلب دخول المست فى ،أو استمرار بقا ه فيه هو في ال،الب للتهرب من التوقيف
لدى ال رطة أو لإليقاع والكيد بانخرين.

هـ

العاهة الدا مة

ويقصد بالعاهة الدا مة ما ورد في نص المادة  331من قانون العقونات

 . 5قطع أو استدصال عضو أو بتر أحد األطراف أو تعطيلها أو
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لت م :

 . 0تعطي لحدى الحواس عن العم
 . 3ت ويه جسيـم أو

أو

 . 4أية عاهة أخرى دا مة أو لها مظهر العاهة الدا مة.
ومما هو الحال بالنسبة لمدة التعطي عن العم

فإن للعاهة الدا مـة أيضـا أهميـة قضـا ية مـن النـاحيتين

الج از يـة والحقوقيـة .فهي من الناحية الج از ية توجب المالحقة بإقامة دعـوى الحـق العـام وت دثـد العقونـة

لذا نجمـت عن لثـذاء مقصود (المادتان  331و  344من قانون العقونات(.))31

حـق من تتّلفت لدثـه عاهــة دا مـة (عجـز دا ـم) فـي تعويضـه
أما من الناحيـة الحقوقيـة فيتما ذلك في ّ
بموجب قاعدة جبر الضرر المنصو عليها في المواد  012و  022و  021من القـانون المـدني قـانون
رقم  43لسنة 5212م على الوجه التالي:

المادة :012

لضرار بال،ير ثلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

المادة :022

يقدر الضمان في جميع األحوال بقدر ما لحق المضـرور مـن ضـرر ومـا فاتـه مـن مسـب ب ـر أن

يكون ذلك نتيجة طبيعية للفع الضار.

المادة 021:

عد على ال،ير في حريته أو في شرفه أو في
 . 5ثـتـنـاول حـق الضمان الضـرر األدبي مذلك .فك ت ّ
سمعته أو في مرمزا االجتماعي أو في اعتبارا المالي يجع المتعدي مسؤوال عن الضمان.
 . 0ويـجــوز أن ثـقـضى بالضـمان لفزواج ولفقــرنــيــن مـن األـسـرة عـما يصيـبـهـم مـن ضـرر أدبـي
بسبب موت المصاب.

 . 3وال ثـنـتقـ الضمان عـن الضـرر األدبي للى ال،ـير لال لذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم
قضا ي نها ي.

ثتضح مما تقدم وجوب عدم التل بين قيمة التعويض بموجب قاعدة جبـر الضـرر المبينـة بـ عالا ونـين

ما حددتـه القوا م الصادرة بموجب قانون الضمان االجتماعي وقانون العم

وزارة الصحة والقوات المسلحة األردنية.

ونظام اللجان الطبيـة لكـ مـن

فمــن المعــروف بموجــب تلــك القـوانين واألنظمــة أنــه جــرى تصــنيف العاهــات الدا مــة (ويطلــق عليهــا أيضــا
"العجـــز الدا ـــم) للــى عاهـــات دا مـــة مليـــة (عجـــز ملـــي دا ـــم) وعاهـــات دا مـــة جز يــة (عجـــز جز ــي دا ـــم)

ووضعت أنواعها في قوا م خاصة بك منهما مع نسبة العجز المقدرة لك نوع مـن أنواعهـا وذلـك ل،ايـات
تعويض المصابيـن م حسب الجهـة التي ثنتمـي لليهـا .فيطبـق عليـه قانــونها أو نظــامها حسـب معادلـة
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وضعتها تلك القوانين واألنظمة وحددت بموجبها نسبة التعويض لك منها .فالتعويض المحدد فـي قـانون

العم ماال يتتل

تماما عما حددا قانون الضمان االجتماعي أو نظام التدمة المدنية.

ما ثتضح مما ورد في المادة  331مـن قـانون العقونـات

()31

أن نصهــا الصـريح ال غيـر هــو الـذي حــدد

ماهيـــة العاهـــات الدا مــة وأنواعهـــا ولــيس األطبـــاء أو اللجــان الطبيـــة الم ــكلة بموجـــب قــانون الضـــمان

االجتمــاعي أو قــانون العم ـ أو نظــام اللجــان الطبيــة لك ـ مــن وزارة الصــحة والق ـوات المســلحة األردنيــة.
ويتلتص دور الطبيب المعالا في لةبات تتل

وفق ما نصت المادة  331من قانون العقونات

العاهة الدا مة بمجرد مطابقة ما انتهت لليه حالة المصـاب

()31

ال غير.

أما اللجان الطبية ونتاصة اللجنة الطبية اللوا ية في وزارة الصحة فقد ُح ِّمـلت ما هو خارج عـن طاقتهـا
سيما وأن أطباء اللجـان الطبيـة فـي المحافظـات هـم فـي العـادة مـن األطبـاء العـامين وأن مـا تقـوم بـه فـي
العادة هو لةبات ما توص لليه االختصاصي المعـالا وأداء ال ـهادة نيابـة عنـه .ونالنسـبة للجنـة الطبيـة

فــي مؤسســة الضــمان االجتمــاعي فه ـي تنظــر فــي لصــابات العم ـ واألم ـ ار

المهنيــة والعاهــات الدا مــة

للموظفيـــن والعامليـــن التاض ـعين لقــانون الضــمان االجتمــاعي ولــيس غيــرهم .وهــذا مــا ثنطبــق أيضــا علــى

اللجان األخرى التي ال تعتبر قرارتها ملزمة للمحا م.

ولـيس أدل علـى ذلـك مـا تقـوم بــه المحـا م المتتصـة مـن ت ـكي لجنــة أو أ اـر للتا ـد مـن تتلـ

العاهــة

الدا مة وما ت خذ به المحا م أيضا في الدعاوى الحقوقية لذ تلجـ المحـا م عنـد اللـزوم للـى تعيـين لجنـة
خبراء (أو أ ار من لجنة) من غير لجان وزارة الصحة أو غيرها من اللجـان الم ـار لليهـا بـ عالا لتقـدثر
الضرر المادي والمعنوي لجبر الضرر ةم تحكم بالنتيجة بالتعويض حسب قتاعتهـا بمـا ال يمـت بصـلة مـن
قريب أو بعيد للى تقدثرات تلك اللجان الطبية المتتلفة أو ما ثرد في عقود شرمات الت مين للسبارت.

وخالصة األمر وننتيجة ما تقدم فإن الطبيب االختصاصي المعالا هو الطبيب المؤه والتبير واألقدر
على لةبات أو نفي تتل

عاهة دا مة لدى ال تص المصاب وليست اللجنة الطبية اللوا ية أو غيرها من

مسمياتها أو مسمى أعضا ها ما داموا من غير األطباء المتتصين في موضوع
اللجان ب،ض النظر عن
ّ
الحالة .مما وأنه يجب اال تفاء برأي الطبيب االختصاصي المعالا للحالة وأن ال يسمح ل،يرا ممارسة

اختصا

غير اختصاصه أو أن ي هد عن الطبيب المتتص في موضوع العاهـة غيرا من األطباء من

غير المؤهلين لت تيصها .فإذا أرادت المحكمة أن تطمدن أو تزداد اطمدنانا فمن األولى أن تلج للى

ت كي لجنة من ذوي االختصا

والتبرة في موضوع العاهة ال غيرهم (هذا رأثي بتصو

اللجنة الطبية

اللوا ية في وزارة الصحة ب،ض النظر عما ورد في النموذج الذي وضعه وزير الصحة بضرورة اإلحالة

لليها).

ولالطالع على على نسب العجز الجز ي والكلي (الجدول رقم  )3الصادرة بقرار مجلس الوز ارء بتاريخ

 0154/50/05بموجب المادة  51من نظام التقارير واللجان الطبية
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رقم  53لسنة  0154ثتم الرجوع

لعدد الجريدة الرسمية رقم  1300بتاريخ  .0151/5/51وقد أوردت للمهتمين بتلك النسب الواردة في

الجدول رقم  3في نهاية موضوع تعويض موظفي الحكومة ومستتدميها والتاضعين لقانون الضمان

االجتماعي .أما النسب التاصة بتعويض العاملين في القوات المسلحة والتاضعين لقانون العم فإنني
أترك للمهتمين الرجوع للى القوانين التاصة بهم.

ولبيان خصوصية هذا النسب بموظفي الحكومة أدرج ب دناا مواد من نظام التدمة المدنية وقانون

التقاعد المدني ونظام الضمان االجتماعي لموظفي الحكومة ومستتدميها التي تبين حقوقهم وتعويضاتهم
في حاالت المر

والعجز والوفاة.

211

تعويض موظفي الحكومة
وإصابات العم
 . 3نظام التدمة المدنية

()77

رقم ( )59لسنة  9031وتعدثالته حتى تاريخ 9037/5/36

المنشور في هدد الجريدة الرسمية رقم  1929بتاريخ  9152/59/99والنظام رقم  01لسنة  9151المنشور
في عدد الجريدة الرسمية رقم  1212بتاريخ 9151/8/52
 ####الوفاة أةناء التدمة في الوظيفة
***المادة /355ب لذا توفي الموظ

أةناء وجودا في التدمة المدنية فيعطى ورةته ال رعيون

تعويضا يعادل مجموع المبالغ التالية
 - 3راتبه االجمالي عن ال هر الذي توفي فيه
 - 9راتبه االجمالي عن ستة أشهر أخرى– .
 - 1راتبه االجمالي عن مدة اإلجازة السنوية التي مانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها على أن ال
ثزيد المجموع على ستين ثوما .
ج  .ال ثؤةر ما ورد في الفقرة (ب) من ھذا المادة على أي حقوق أخرى يستحقها ورةة الموظ

المتوفى

أو المعالون من أفراد أسرته بما في ذلك حقوقھم التقاعدية أو حقوقهم في أي صندوق للضمان
االجتماعي(.)76

 ####لنهاء التدمة بسبب مر

أو علة مقعدة لم تن

***المادة ( )95من قـانـون الـتـقاعـد الـمـدنـي

()77

عن قيامه بالوظيفة

وتـعـدثـالتـه رقـم ( )17لسـنـة  3272الـمنـ ـور عـلى

الصفحة ( )260من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )3772بتاريخ :3272 /33 /3
لذا أنهـيـت خـدمة الموظـ

لعـلة مقعـدة لم تـنـ ـ عن قيامه بالوظيفة أو لعـلة أو مر

مزمن يجعـله بحكم

المقعـد أو يجعـله عاجـ از عن لعـالة نفسه بنفسه دون معونة غيرا مالجنون والفالا والعمى وتعط األطراف
وغـيرها ولم تكن تلك الحالة ناشـدة عن سبـب من األسـباب الواردة في المادة السابـقة (المادة  )95فـيعـطى
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راتـب تـقاعـد لذا مان مكمال عـ ـر سـنوات خـدمة مقـبـولة للتـقاعـد ويعـطى مكاف ة لذا مانت خـدمته المقـبولة
للتقاعد اق من ع ر سنوات.
المادة ( )92تـؤيـد الحـالـة الصـحــيـة الـم ـار للـيـهـا فــي المادتـيـن السـابـقـتـيـن (المادتـان  95و  95مــن
القانون) بتقرير من اللجنة الطبية العليا أو أية لجنة طبية حكومية أخرى تقوم مقامها.

 ####لصابة الموظ

بمر

المادة  337لذا أصيب الموظ

أو بحاد ناشئ عن طبيعة العم
بمر

أو بحاد ناشئ عن طبيعة عمله أةناء قيامه بواجباته

الوظيفية دون لھمال منه بناء على تقرير من اللجنة الطبية المتتصة فيمنح خالل المدد المحددة في
المادة ( (111الفقرتان (ه) و ( و) من هذا المادة] ونقرار من الوزير راتبه االساسي مامال مع عال واته
( ثتقاضى راتبه األساسي مامال مع العال وات التي يستحقها عن األرنعة أشهر األولى من لصابته وةالةة
أرناع راتبه األساسي مامال مع العال وات التي يستحقها عن األرنعة أشهر التي تليها ونص

مجموع راتبه

األساسي مع العال وات التي يستحقها عن األرنعة أشهر التي تليها.
المادة  333من نظام التدمة المدنية

()77

وتعدث الفقرة ب منها

ب ) -3لذا زادت اإلجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية
المتتصة وال تنزل اإلجازة المرضية في ھذا الحالة من اإلجازة السنوية للموظ

.

 - 9تسري أحكام البند ( ) 3من ھذا الفقرة لعتبا ار من .9037/3/3
هـ -تبدأ مدة اإلجازة المرضية من التاريخ الذي تحددا اللجنة الطبية المتتصة مما هو وارد في الفقرة (ج)
من هذا المادة ويتقاضى الموظ

المجاز لجازة مرضية راتبه األساسي مامال مع العال وات التي يستحقها

عن األشهر األرنعة األولى من لجازته سواء مانت متصلة أو متقطعة وةالةة أرناع راتبه األساسي مامال
مع العال وات التي يستحقها عن المدة التي يقضيها في لجازة مرضية بعد ذلك ل،اية أرنعة أشهر أخرى
سواء مانت متصلة أو متقطعة خالل مدة سنة من تاريخ بدء لجازته المرضية .
الموظ

بعد انتهاء المدة الم ار لليها في الفقرة (هـ) من هذا المادة فيعاد فحصه من

و -لذا لم ي

اللجنة الطبية المتتصة

فإذا وجدت اللجنة بعد فحصه أن مرضه قاب لل فاء ولكنه ال ثزال غير قادر

على القيام بمهام وظيفته فتمدد لجازته المرضية لمدة ال تزيد على أرنعة أشهر أخرى ثتقاضى خاللها
نص

مجموع راتبه األساسي وعال واته المستحقة .
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ز -لذا وجدت اللجنة الطبية لدى لعادة فحصها الموظ

بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (هـ) من

هذا المادة أن مرضه غير قاب لل فاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المتتص بتعيين مايله في الدرجة
والراتب األساسي .
ح -لذا تبين أن الموظ

بعد منحه جميع مدد اإلجازات المرضية المنصو

لم ي

عليها في الفقرتين

(هـ) و (و) من هذا المادة تنهي خدماته حكما من المرجع المتتص .
لعدم لياقته الصحية وإن قررت اللجنة الطبية المتتصة أنه أصبح

 -ال يجوز لنهاء خدمة الموظ

عاج از عن القيام بمهام وظيفته وأنه ال فا دة ترجى من تمدثد لجازته لال بعد أن يكون قد أعطي لجازة
مرضية ال تق مدتها عن أرنعة أشهر براتب مام مع العال وات حدا أدنى ابتداء من التاريخ الذي تحددا
اللجنة الطبية المتتصة .
المادة  337يحرم الموظ
عن العم بسبب مر
منه ويعتبر الموظ

من راتبه االساسي وعال واته بقرار من الوزير عن المدة التي ثت،يب خاللھا

أو لصابة وذلك لذا ن
متطئ أو مقص ار ألغ ار

المر

أو حدةت اإلصابة بسبب خط ارتكبه أو تقصير

ھذا النظام لذا أساء التصرف مع ال،ير أو أقدم على أي

عم ال ثليق ب رف الوظيفة متناول الم رونات الروحية وتعاطي المتدرات والمقامرة وغير ذلك من
األعمال المتلة بال رف وانداب العامة.
المادة /365و مع مراعاة احكام ھذا النظام يستحق الموظ

المستقي التاضع ألحكام قانون التقاعد

المدني راتبا شهريا أساسيا عن م سنة من السنوات الع ر األولى للتدمة وراتب شهر ونص

عن م

سنة خدمة تزيد على السنوات الع ر األولى .
**********************

 . 9قانون التقاعد المدني

()77

وتعدثالته رقم ( )17لسنة  3272المن ور على الصفحة

( )260من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )3772بتاريخ  5919 /33 /3والمعدل بموجب
قانون رقم ( )35لسنة  9006المن ور في عدد الجريدة الرسمية رقم  7573بتاريخ
 9006/1/36والقانون المعدل رقم ( )99لسنة  3257القانون المعدل رقم ( )17لسنة
 3255القانون المعدل رقم ( )23لسنة 5909
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 ####لنهاء خدمة الموظ

بسبب لصابته بمر

أو ِبعلة مقعدة أو بحاد

ناشئ عن

طبيعة عمله:
*** المادة  95لذا أنهيت خدمة الموظ

لعلة مقعدة ن ت بسبب قيامه بالوظيفة أو لذا أنهيت

خدمته لعجزا عن مواصلتها من جراء متاطرته بحياته إلنقاذ حياة غيرا أو بسبب استهدافه لتطر الموت
لمصلحة عامة أو ل،اية لنسانية أو بسبب خطر استهدف له أو اعتداء تعر

له أةناء قيامه بالوظيفة

أو من أج قيامه بوظيفته فيعطى راتب تقاعد لذا مان قد أ م ع ر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد
ويعطى مكاف ة لذا مانت خدمته المقبولة للتقاعد اق من ع ر سنوات وفي
لتا الحالتين يعطى الموظ

باإلضافة للى راتب التقاعد أو المكاف ة راتب اعتالل يعادل:

أ 60/7 -من راتبه ال هري األخير لذا مانت قدرته على لعالة نفسه قد تعطلت تعطيال خفيفا.
ب 60/30 -من راتبه ال هري األخير لذا مانت قدرته على لعالة نفسه قد تعطلت تعطيال جز يا.
ج 60/37 -من راتبه ال هري األخير لذا مانت قدرته على لعالة نفسه قد تعطلت تعطيال جسيما.
د 60/90 -من راتبه ال هري األخير لذا مانت قدرته على لعالة نفسه قد تعطلت تعطيال مليا.
*** المادة  92تؤيد الحالة الصحية الم ار لليها في المادتين السابقتين (المادتان  95و  95من
القانون) بتقرير من اللجنة الطبية العليا أو أية لجنة طبية حكومية أخرى تقوم مقامها.
*** المادة /32ب ما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم ( )35لسنة .9006
أ  .يحسب راتب التقاعد ال هري للموظ

الذي يستحق التقاعد على أساس ضرب مجموع عدد أشهر

خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه ال هري األخير وتقسيم حاص الضرب على ةالةماية وستين و ال يجوز
أن ثتجاوز راتب التقاعد ال هري في أية حال راتب الموظ
ب  .ثتم احنساب الراتب التقاعدي للموظ

ال هري األخير.

الذي يحال على التقاعد بعد نفاذ أحكام هذا القانون بإضافة

سنتين التي قضاها في خدمة العلم.

*** المادة (]37 )17

ما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم ( )99لسنة 3257

مع مراعاة أحكام المادة الاالاة واألرنعين من هذا القانون لذا توفي موظ

متقاعد فيتصص لورةته

من

التقاعدي.

المستحقين

%57

(خمسة

وسبعون

بالما ة)

راتبه

*** المادة  :16توزع رواتب التقاعد أو المكافآت أو التعويضات التي يقرر دفعها بموجب أحكام هذا
القانون على الورةة المستحقين بالتساوي.
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*** المادة (]37 )70
لذا توفي موظ

ما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم ( )99لسنة 3257

أةناء وجودا في التدمة فتعطى عا لته راتبا تقاعديا يعادل ( )%57من الراتب التقاعدي

الذي يستحقه فيما لو بقى على قيد الحياة على أن ال يق عن ةلف راتبه ال هري األخير لذا بل،ت خدمته
المقبولة للتقاعد ع ر سنوات وعلى أن ال يق عن رنع راتبه ال هري األخير لذا نقصت مدة خدمته عن
ذلك.

الموظفون غير المصنفين غير التابعين للتقاعد
*** المادة ( ]32 )75ما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم ( )17لسنة 3255
أ -مع مراعاة أحكام المادة ( )96من هذا القانون لذا أنهيت خدمة الموظ

غير المصن

ب،ير االستقالة

أو فقد الوظيفة ومانت له خدمة خمس سنين أو أ ار يعطى مكاف ة تعادل جزءا من اةني ع ر جزءا من
راتبه ال هري األخير عن م شهر مام من خدمته.
ب -يجـوز للموظـ

غـير المصنـ

الذي أ م خمسا وعـ رين سنة في الوظيفة أن يعـتزل التدمة ويعطى

في هذا الحالة مكاف ة وفقا للفقرة (أ) من هذا المادة.
*** المادة ( ]90 )75ما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم ( )17لسنة 3259
أ -لذا أنهـيت خـدمة الموظ

غـير المصن

لعجـزا عن القـيام ب عباء وظيفته بسبب حالته الصحية

ومانت
تـلـك الحـالة قـد نـ ـ ت عـن قـيامه بـوظيفـته بسبـب خـطـر استهدف له أو اعـتداء تعـر

له أةناء قيامه

بالوظـيفة أو بسبـبها وتـ ثـّد ذلك بتـقـرير من اللجنة الطبية العليا أو أية لجنة طبية حكومية تقوم مقامها
فيعطى باإلضافة للى المكاف ة التي يستحقها بمقتضى أحكام المادة (/75أ) مكاف ة أخرى بالنسبة التالية:
 70دثنا ار لذا مانت قدرته على لعالة نفسه قد تعطلت تعطيال خفيفا.
 57دثنا ار لذا مانت قدرته على لعالة نفسه قد تعطلت تعطيال جز يا.
 370دثنا ار لذا مانت قدرته على لعالة نفسه قد تعطلت تعطيال جسيما.
 900دثنا ار لذا مانت قدرته على لعالة نفسه قد تعطلت تعطيال مليا.
ب -لذا توفي الموظ

غير المصن

أةناء وجودا في التدمة تعطى عا لته مكاف ة عن مام خدمته تعادل

جزءا من اةني ع ر جزءا من راتبه ال هري األخير عن م شهر مام من خدمته.
ج -لذا قت الموظ

غير المصن

فو ار بسبب ناشي عن قيامه بوظيفته وندون لهمال منه أو توفي خالل
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سنة واحدة من تاريخ وقوع األسباب المذمورة في الفقرة (أ) من هذا المادة فتعطى عا لته راتب تقاعد وفق
أحكام المادة (/73أ) من هذا القانون باإلضافة للى تعويض نقدي مقدارا ةالةماية دثنار.
**********************
**********

 . 1نظام الضمان االجتماعي لموظفي الحكومة ومستتدميها

()76

رقم  6لسنة

 3266وتعدثالته حتى سنة  9037نظام رقم  72لسنة  3225ورقم 33لسنة
 9001ونظام رقم  66لسنة .9037
المر

المقعد هو المر

او العلة او ااإلصابة التي تجع الموظ

او المستتدم مقعدا أو عاج از عن

مزولته اي عم مالجنون المطبق وال ل
اعالة نفسه بنفسه دون معونة ال،ير او التي تحول دون ا
والعمى وفقد األط ار ف او احدهما من الجذور واأل ورام التبياة المتقدمة وما شابه ذلك.
المادة ( :)7عدلت بموجب نظام رقم  72لسنة  3225ورقم 33لسنة  9001ورقم  66لسنة .9037
أ  .ثؤسس فـي وزارة المالية صندوق يسمـى ( صندوق الضمان االجتماعـي لموظفـي الحكومة
ومستتدميها ) ويصدر الـوزير التعليمات التاصة بإن اء جهاز لدارة الصندوق وميفية مسك حساباته
ويتحم الصندوق نفقات هذا الجهاز.
ب .ثهدف الصندوق للى تقديم العون المالي للموظ

أوال :في حالة وفاة المـوظ

أو المستتدم وورةة أي منهما على النحو التالي:

أو المستتدم ثدفـع لورةته مبلغ ةالةة آالف دثنار لال لذا مـان مقـدار

التعويض المستحق عـن خدمته بمقتضى أحكـام هذا النظام أ ار مـن ذلك المبلغ فيدفع لهم التعويض

األ ار.

المقعد ثدفـع للموظ

ةانيا :فـي حالة المر

أو المستتدم مبلغ ةالةة آالف دثنار عند لصابته بعجز ملي

دا م أمـا لذا أصيب بعجز جز ي دا م فيدفع لـه مـن ذلك المبلغ بنسبة العجز لال لذا مانت قيمـة

التعويض المستحق عـن خدمته أ ار فيدفع له التعويض األ ار وتحدد حاالت العجز الكلـي أو الجز ي

الدا م ونسبته بموجب تقريـر اللجنة الطبية الحكـومية المتتصة متضمنا لةبات وجـود العجز الـذي
يستوجب لنهاء خدمة الموظ

ةالاا :ثدفع للموظ

أو المستتدم ألسباب صحية.

أو المستتدم مبلغ أل

رابعا  -3-ثدفع للموظ

دثنار عند وفاة الزوج أو الزوجة.

أو المستتدم تعويض عند انتهاء خدمته ب،ير العزل أو االست،ناء عن التدمة

أو االستقالة أو فقد الوظيفة على أساس ضرب مجموع عدد أشهر اشت ار ه في الصندوق فـي
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مجموع راتب اةني ع ر شه ار وتقسيم حاص الضرب على ةالةما ة وستين شريطة أن ال تق

مدة اشت ار ه في الصندوق عن خمس ع رة سنة

-9ال يجوز أن ثتجاوز مجموع ما ثدفع للموظ
راتب اةني ع ر شه ار.

أو المستتدم وفق أحكام البند ( )3من ( رابعا )

 -1بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل تزاد المدة الم ار لليها في البند
( )3مـن (رابعا ) بواقع سنة واحدة ولمدة خمس سنوات للى أن تصبح ع رين سنة.

ج .لذا انتهت خدمة الموظ

أو المستتدم بالعزل أو االست،ناء عن التدمة أو االستقالة أو فقد الوظيفة

ترد له النسبة المبـينة أدناا من المبالغ المحسـومة منه شريـطة أن ال تق مدة اشـتـ ار ه في الصندوق

عن ةال سنوات:

 )%70( . 3لذا زادت مدة اشت ار ه في الصندوق على ةال سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات.
( )%57لذا زادت مدة اشت ار ه في الصندوق على خمس سنوات.

د .ال ثترتب على الصندوق أي التزامات لذا لم يكن للموظ

أو المستتدم أي وريف مستحق للتعويض.

*** المادة ( :)2عدلت بموجب نظام رقم  33لسنة 9001ونظام رقم  66لسنة .9037
أ  .3.لذا استـفـاد الموظـ

أو الـمسـتتـدم الذي انـتـهـت خـدمته ب،ـير العـزل أو االست،ـناء عن التدمة أو

االستـقـالة أو فـقـد الوظـيـفة مـن التعـويض الذي ثــســتحـقه بموجـب أحـكام هـذا النـظـام فال ثـحـق له
االستفادة من هذا التعويض مرة أخرى لذا تمت لعادة تعيينه.
 .9يستـاـنى من أحـكام البـند ( )3من هذا الفـقـرة الموظ

أو المستتـدم الذي أُعـيد تعـيـيـنه واشترك في

الصندوق مجددا مدة خمس ع رة سنة على األق وذلك مع مراعاة البند ( )1من (رابعا) من الفقـرة
(ب) من المادة ( )7من هذا النظام.

ب .لذا أُعـيـد الموظ

أو المستتـدم للى وظـيـفة مـ ـمولة ب حـكام هـذا النظام تـسـتـرد منه المـبالغ التي تــم

دفعـها لليه بموجـب الفـقـرة (ج) مـن المادة ( )7من هذا النظام مضافا لليها فـا دة سنوية بنسبة ()%2
تسعـة بالما ة من تاريخ حصوله عـلى هذا المبالغ وحـتى تاريخ ردها وتحـدد طريقة استـردادها والفـوا د
المترتبة عليها بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذا ال،اية.

*** المادة ( :)5عدلت بموجب نظام رقم  72لسنة  3225ونظام رقم  33لسنة .9001
أ .تـكـون نـسـبة االشــتـراك فـي الصنـدوق ( )%1اةـنـيـن بـالما ة مــن مجـموع راتـب الموظـ

أو المستتـدم

الم مول ب حكام هذا النظام.
او
ب .ثـقـوم محـاسب مـ وزارة أو دا ـرة تسـري عـلى موظـفـيها أحـكـام هذا النظام بحـسـم مبلغ شـهـري مسـ ٍ
لنسبة االشتراك المنصو

عليها في الفقرة (أ) من هذا المادة وتحويله للى الصندوق.
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*** المادة (:)8
تعفى جميع الحسميات من رواتب موظفي ومستتدمي الحكومة المقتطعة بموجب هذا النظام من
ضريبة الدخ وعلى وزير المالية استعمال صالحيته في لعفاء أموال صندوق الضمان باالستناد
الفقرة (و) من المادة ( )5من قانون ضريبة الدخ رقم ( )97لسنة  3267أو ما يح محلها.

الجريدة الرسمية
قرار صادر باالستناد ألحكام
نظام التقارير واللجان الطبية

()6

رقم  31لسنة 9037

عمال ب حكام المادة  35من نظام اللجان الطبية رقم  31لسنة  9037قرر مجلس الوزراء
في جلسته المنعقدة بتاريخ  9037/39/93الموافقة على الجداول التالية ب كلها التالي:
 . 1جدول نسب العجز الجز ي والكلي.
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و  .التقرير الطبي األولي والتقرير الطبي النها ي

ثنظم التقرير الطبي القضا ي األولي لذا مانت البينة الطبيـة فـي جريمـة مـا غيـر مافيـة بالقـدر الـذي يحقـق
أهداف القوانين أو الجهات القضا ية منه .فإذا أمكـن تحقيـق تلـك األهـداف فـإن ذلـك ثوجـب علـى الطبيـب

تنظيم تقرير طبي نها ي عن الحالة دون انتظار تمام ال فاء .فالجهات القضا ية عند النظـر فـي الـدعوى

جريمة لثذاء ماال فإنها تتوقع من الطبيب تحقيق األهداف المبينة سابقار ونتاصة ليجاد بينة طبية على

وجود لثذاء من قب ال،ير يفيد بصحة ادعـاء الم ـتكي ومـا قـد ثترتـب علـى هـذا االدعـاء مـن تعطيـ عـن

العمـ أو تتلـ

عاهـة دا مــة أو خظـر علــى حياتــه .فـإذا اســتطاع هـذا الطبيــب اسـتبعاد مــوت المصــاب أو
قانون العقونات

وقدر مدة التعطي ضمن لحدى الفدات الاال التي حددتها نصو
لصابته بعاهة دا مة ّ
فإن ما على الطبيب لال أن يكتب تقريـ ار طبيـا نها يـا دون انتظـار تمـام ال ـفاء .أمـا لذا تعـ ّذر علـى الطبيـب
استبعاد الموت أو العاهة الدا مة أو تحدثد فدة مدة التعطي

أو اإلثذاء من قب ال،ير فإنه ثتوجـب عليـه

االنتظار حتى زوال السبب الذي تع ّذر لعطاء التقرير الطبي النها ي من أجله.

لن متابة تقرير طبي أولي ب،ير وجه حق من جانب الطبيب سيضيف بال شـك أعبـاء للـى أعبـاء ال ـرطة

سيجر على طرفي النزاع أو أحـدهما متاعـب وهـد ار
أو المدعين العامين أو المحا م هم في غنى عنها مما
ّ
للوقت فيما ال طا وراءا سيما لذا مان التقرير بالنهاية ثتعلق بجريمة ال تالحـق لال بإقامـة دعـوى الحـق

ال تصي.

ويجب أن ندرك أن مما ثترتب على لعطاء الم تكي تقري ار طبيا أوليا األمور التالية:

 . 5تدخ ال رطة وتسجي قضية لدثها وإحالتها الحقا للى الجهة القضا ية المتتصة حتى ولو لم ثرغب

المتضرر بتقديم شكوى.

 . 0توقيف ال رطة للطرف انخر(الم تكى عليه).

 . 3ت جي النظر والبت في القضية من قب الجهة القضا ية لحين تقديم التقرير القطعي النها ي.
 . 4تهرب الم تكي من مراجعة الطبيب  /الطبيب ال رعي خ ية أن يعطيه تقري ار طبيا نها يا.
 . 1افتعال شكاوى متتلفة للحصول على تقرير طبي فضا ي الحق.
 . 2ابتزاز الم تكي للطرف انخر للحصول على م ما ثريدا منه.

ما أن مبررات قيام ال رطة والجهة القضا ية المعنية بإجراءاتها بعد صدور التقرير الطبي القضا ي

األولي هي احتمال أن تنتهي حالة الم تكي للى جريمة تالحق بإقامة دعوى الحق العام في حين أنها
تنتهي في أغلب الحاالت على أنها من الج ار م التي تالحق بإقامة دعوى الحق ال تصي وقيام المتضرر

بإسقا الحق ال تصي سلفا.

311

وأخي ار فإن على الطبيب أن ثتوخى الموضوعية والمبررات الطبية الاابتة عند لعطـاء تقريـر طبـي أولـي أو

نهـا ي ال أن يكتـب تقريـ ار أوليــا لمجـرد تجنـب المواجهــة مـع المصـاب أو بــدافع المحابـاة أو التهـرب مــن

تحم المسؤولية بإحالة الحالة للى طبيب غيرا أو الطبيب ال رعي ليقوم بدورا الذي تتلى عنه.

التقارير الطبية القضا ية المتعلقة بالوفيات
أ  .الك

على الوفيات القضا ية وت ريحها

لن نظرة القوانين في تحدثد أنواع الوفيات القضا ية واإلجراءات المتبعـة ب ـ نها ال تتتلـ

للى أخرى لال بقدر ما تمليه أهداف تلك القوانين من تحدثد وإجراءات.

مايـ ار مـن دولـة

لمس ّماة بالوفيات القضا ية ونين غيرها من الوفيـات التـي تحـال
ويجب التمييز بين هذا النوع من الوفيات ا ُ
للى ما ُيس ّمى في بعض الدول بالمحقق ب سباب الوفاة ( )Coronerونظروفهـا ونهويـة صـاحب الجاـة لذا
تمـت للـى
ان مجهولة الهوية لت م باإلضافة للى الوفيات القضا ية أنواعا أخرى غيرها من الوفيـات ال ّ
الوفيــات القضــا ية بصــلة ما ـ وفيــات الفج ـ ة غيــر المتوقعــة وحــاالت المــوت ب ســباب مجهولــة والمــوت

بسـبب لصــابات العمـ أو األمـ ار

الصـناعية أو أةنــاء ونعــد لجـراء العمليــات الجراحيـة ومــا للــى ذلــك مــن

حاالت بهدف الوصول للـى السـبب الحقيقـي للوفـاة والحصـول علـى لحصـا يات علميـة دقيقـة عـن أسـباب

الوفاة واألم ار

ال ا عة والنادرة مما ي ك رمنا أساسيا في رسم السياسات الصحية المستقبلية.

ولقد تسبب التل بين الوفيات القضا ية وغيرها للى اإلبالغ عن األنـواع األخـرى غيـر الوفيـات القضـا ية

ممــا أدى ويــؤدي للــى تكليــف ال ــرطة والمــدعين العــامين ب عب ـاء هــم فــي غنــى عنهــا وال تقــع فــي دا ــرة

اختصاصهم باإلضافة للى معاناة ذوي المتوفى بإةارة ال ك فيهم بموت قريبهم قتال وت خير لجراءات دفنه

دون سند قانوني.

وعلى أية حال فانه وعند اعتبار الحالة من الوفيات القضا يــة فـإن الجاــة تكـون ملـك السـلطة القضـا ية

لحين لتمام اإلجراءات المقررة ب نها من ليقاع الك ـ
الجاة للى ذويها والسماح بدفنها حسب األصول.

الطبـي عليهـا وت ـريحها وإصـدارها القـرار بتسـليم

وانطالقـا مـن هــذا القاعـدة القانونيــة فـان الجهــة القضـا ية المســؤولة هـي صــاحبة الحـق فقـ فـي اختيــار

الطبيب الذي تراا جدث ار بالمهمة المطلونة لتنظيم تقرير ب سباب الوفاة ونحالة جاة الميت على أن يستبعد
تماما الطبيب المعالا للحالة قب الوفاة وأي طبيب قد تكون له صلة قرنى بالمتوفى.

ب  .لجراءات الك
للك

والت ريح واالستتراج من القبر:

وت ريح الوفيات القضا ية سواء قب الدفن و بعدا لجراءات خاصة وأصول متبعة نوردها

فيما ثلي باإلضافة للى ما أوردناا في باب واجبات األطباء نحو الحاالت الطبية القضا ية:
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 . 5لبالغ الطبيب المكل

والت ـريح للجاـة بمتتلـ

بالك

ظـروف الوفـاة وأيـة معلومـات عـن المتوفــى

لضرورتها للطبيـب ونـنفس األهميـة والضـرورة التـي تجعـ مــن للمامـه بـ حوال المريــض قبـ معاثنتــه
وعالجه شرطا طبيا قررته أصول الطب .وي م ذلك لطـالع الطبيـب علـى السـيرة المرضـية واإلصابيــة
والعالجية بما فيها اإلجراءات الت تيصية الطبية السابقة من فحوصات متبرية وشعاعية وغيرها.

 . 0أن ثـقـوم الطـبـيـب المكـل
ضـرورة بالكـ ـ

وخاصة في حاالت الوفـاة ال،ـامضة وجـ ار ـم القـتـ وملما رأى المدعي العام

عـلـى مكان الوفاة أو مسـرح الجـريـمـة وأن ثـقـوم بالك ـ

تحريكها أو نقلها وذلك لتحقيق عدة أمور أهمها:

األولي عـلى الجـاـة قـب

أ  .ت تيص الوفاة ويقصد بيان ما لذا مان ال تص قد فارق الحياة أم ال.

ب  .تقــدثر المــدة التـــي مضــت علـــى الوفــاة فـــي ضــوء واقــع الحــال واالســتفادة مـــن الت،ي ـرات الرميــة فــي
االشـتباا ب سـباب معينـة للوفــاة ووضـع الجاـة مـــن خـالل مـدى ةبـات موضــع الزرقـة الرميـة واخــتالف

موضعها عن الوضع الذي وجدت عليه الجاة.

ج  .تحدثد نوع اإلصابات لن وجدت وعالقتها بالوفـاة مع بيان عددها ومواقعهـا وعمرها ونوع األداة التي
تسببت بها مع مقارنـة األداة أو السالح لن وجدا مع اإلصابات الموجودة في الجاة.

د .استقصاء وجود ما يمكن أن يستدل به على ظروف الوفـاة وأسبابها فـي الجاـة وما حولها ما التسمم
أو الصدمة الكهرنا ية وغيرها.

هـ ما تحمله الجاة من أةار مادية جرمية ومدى تطابقها مع الجروح واإلصابات في الجاـة والوضـع الـذي
انت عليه المالبس على الجسم وقت تعرضها لل دة التارجية.

و  .تفسيـر تسلس األحدا قب الوفـاة ما الوضع الذي مـان عليـه عند تلقـي اإلصـابات مـع أخـذ طريقـة
انت ــار الــدماء بالحســبان وه ـ أن مكــان وجــود الجاــة هــو مكــان وقــوع الحــاد أو الجريمــة والوفــاة

والتعرف على مدى عالقة اإلصـابات مـع مـا حولهـا مـن المكـان الـذي وقعـت فيـه الوفـاة أو وجـدت فيـه

الجاة ما السقو عن الدرج أو االرتطام باألةا مما يكون قد أدى للى وقوع اإلصابات مليا أو جز يا.

ز  .تحدثد هوية صاحب الجاة لذا تعـذر ذلـك للعيـان بسـبب تعفـن الجاـة وتحللهـا .ويتطلـب ذلـك استقصـاء
عالمات العمر والجنس وطول الجاة وحالة األسنان وما تحمله الجاة أيضا من عالمات فارقة وغيـر

ذلك.

 . 3االســتعانة دومــا بتب ـراء المتتبــر الجنــا ي دون غيــرهم ألخــذ الصــور الالزمــة وضــب األدلــة الماديــة
الجرمية بقرار من الجهة القضا ية المسؤولة.

 . 4أن تحر

الجهة القضا ية والطبية وخبراء المتتبر الجنا ي وأفـراد األمـن العـام ومـ مـن يسـتدعى أو

ثتواجد من المعنيين في مكان الوفاة أو مسرح الجريمة على عدم لضافة أو ل ازلة أو ت،يير أو ت ـويه
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يعـول عليهـا عنـد المعاثنـة األولـى
أي من انةار المادية الجرمية الموجودة أو التي لـم تكت ـ ولـم ّ
وأي من أوضاع الجاة ومكان الوفاة أو مسرح الجريمة وغيرها.

 . 1يجب أن تستكم لجراءات الك

والت ريح للجاة من قب الطبيب المكل

الذي قام بمعاثنة الجاة

فــي مكــان الوفــاة أو مســرح الجريمــة وأن تــتم تلــك االج ـراءات فــي األمــا ن المتصصــة لهــذا ال،ايــة

(الم ــرحة) حيــف تتـوافر جميــع األجهــزة واألدوات واإلمكانــات الالزمــة ممــا يســاعد الطبيــب علــى القيــام

بعمله ب ك مناسب.

 . 2في حـاالت اسـتـتـراج الجـاـة مـن القـبـر يجب التحـضيـر مسبـقـا للتعـريف عـلى القـبـر واأل ـفان والجاـة
وطريقة وضع الجاة في القبر وأية أشياء وضعت أو تم ترمها عليها أو معها في القبر.

 . 1ثـ ـارك الطـبـيـب بـتـنـظيـم تـقـريـر لجـراءات الكـ ـ

األولي عـلـى الجـاـة وغـــيـرهـا مع الجـهـة القـضا ـيـة

المسـؤولـة عــن القـضية وضبـ العـيـنات واألدلة المادية الجـرمـية وتـسليـمها للى ذوي العـالقـة إلجـراء

الفحوصات التاصة والالزمة ب نها.

 . 1ال تـسـلـم الجـاـة للــى ذويـهــا والسـماح بـدفـنها ومـواراتهـا التـراب لالّ بـقـرار مــن الـمـدعـي العـام بـعـد
استكمال جميع اإلجراءات المتعلقة بها.
 . 2ال ثـسـمح بـتـزويـد أحـد بـنسـتـة مــن تـقـريـر الكـ

بالقضية وال يجوز لطالع أحد عليه لال بموافقته.

عـلـى الجـاـة وتـ ـريحها لال للمدعـي المتـتص

الجريدة الرسمية

تعـليـمات رقـم ( )3لسـنة  – 9035تعليمات لصدار التـقـارير الطبـية القضا ية

ن رت في

صفحة الجريدة الرسمية رقم  7175في العدد رقم  7753الصادر بتاريخ 9035 / 5 / 9

صـادرة بمقـتـضى المادة ( )91مــن نـظام التقارير واللجـان الطـبـيـة

()6

رقـم ( )31لسـنة  9037المنـ ــور

في الجـريـدة الرسمية عدد رقم  7967بتاريخ  9037 / 3/ 36وتعدثله بنظام النقارير واللجان الطبية

()6

رقم  300لسنة  9036في العدد رقم  7737بتاريخ .9036 / 5 / 36

المادة ()3

تسمى ھذا التعليمات تعليمات اصدار التقارير الطبية القضا ية لسنة  9035ويعم بها من تاريخ ن رها
في الجريدة الرسمية.

المادة ()9

ثتم متابة التقرير من قب طبيب االسعاف والطوارئ واختصاصي و /أو مقيم من ذوي االختصا

باالصابة المتعلقة بتتصصه ومصادقة ر يس القسم و /أوالطبيب المناوب.
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المادة ()1

ال يجوز اصدار التقارير الطبية القضا ية بنوعيها األولية والقطعية لال لذا نظمت على النحو التالي:

أ .يجـب حـضور المصاب للى الطبـيـب في المستـ ـفى لمعـاثنته وذلـك ليتـضع للمعـاثـنة واتتـاذ االجراءات
الالزمة.

ب ٠يجب التابت من المصاب وهويته وتدوين البيانات الواردة فيها من خالل وةيقة لةبات ال تصية.

ج .يجب اةبات الم اھﺪة الحسية من قب طبيب المست فى على ضوء المعاثنة الفعلية.

د .اإلشـارة في التـقـريـر القـضـا ي للجهة الـتي أرسـلـت المـصاب أو لن ان المصاب قـد قـام بالمراجـعـة مـن
تلقاء نفسه.

هـ بيان االجراءات الطبية التي تمت عند الفحص والت تيص وتدوينها.

و .تعبدة جميع البنود الواردة في التقرير الطبي القضا ي وناللفة العرنية.

ز .ثلـتـزم الطبـيب بوص

االصابات وتحدثد مواقعھا بالجسم واألع ار

التقرير الطبي القضا ي.

التي صاحبت االصابة وتدوينها في

ح .توقـيع التـقـريـر الطبي وخـتـمه من قـب منظميه وخـتـم ومصادقـة ر ـيس القسم او المناوب االداري عليه
وختم المست فى.

المادة ()7

نسبت الفحص ونستة ترس الى المرمز
ثنظم التقرير على أرنع نسخ :نستة للمصاب ونستة للجهة التي ّ
الوطـني للطب ال رعي أو للى المرمز أو القـسم التابع له في المحـافـظات أو األلـويـة للتدقـيق وإجراء الالزم
ونستة تحفى في المل .

المادة ()7

يجـب عـلى مـ المستـ ـفـيات لعـداد سجـ خا
فيه.

المادة ( )6ثتم طلب الطبيب ال رعي للك

بالتـقارير القضا ـية بنوعـيها وتدوين افة بيانات التقارير
على المصابين وتقييم حاالتھم الصحية بناء على طلب من

المدعي العام المناوب على مدار الساعة في الحاالت التالية:

أ .االصابة باألعيرة النارية.
ب .االعتداءات الجنسية.

ج .االصابات الطعنية .

د .اإلصابات الرضية التي تكون الحالة العامة للمصاب متوسطة او خطيرة.
هـ لصابات الوجه الناجمة عن أدوات حادة .

و .حاالت التسمم الناجمة عن شبهة جنا ية.
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ز .الحروق التي تزيد مساحتھا على  %90من مساحة سطح الجسم.
ح .اإلصابات التي ي تبه بانها مفتعلة.

.اي حاالت اخرى تستدعي است ارة الطبيب ال رعي من قب المرجع المتتص وا أوالحاالت التي يقررها

وزير الصحة.
المادة ()5

تعتمد النماذج التاصة بالتقارير الطبية القضا ية بنوعيها المعتمدة من وزير الصحة فق .

المادة ()5

يجب االلتزام ب حكام المادتين( 30و  )37من الدستور الطبي عند تنظيم التقرير الطبي القضا ي.

المادة ()2

على م مست فى يقوم بإصدار تقرير طبي قضا ي ارسال نستة منه الى المرمز الوطني للطب ال رعي

لجميع حاالت الدخول الى المست فى مباشرة بعد تنظيمها.

المادة ()30

تـقـوم الجهة المتــتـصة بـوزارة الصحة بالتـ ـد من صحة التـقارير القـضا ية ب ي وسيـلة متـاحة لها حـال
وصول أي معلومات ت ير بعدم دقة ما ورد بالتقرير القضا ي.

المادة ( )33في حـال تبـين أن التـقـاريـر القـضا ـية أعـطيـت دون اتـباع االجـراءات الم ار لليها في ھـذا

التعـليمات أو بـتـ ـتـيـص طبي يتال

حالة المصاب فـيـتـم لحـالة مـن أصـدر التـقـريـر وصادق عـليه للى

الجهات القـضا ـية المتـتصة وال يمنع ذلك من اتتاذ أي لجـراء ت دثـبي بحـق من ثـاـبـت متالفته لما ورد
ب حكام ھذا التعليمات.

المادة ()39

للوزير قبول االعت ار

على ما ورد بالتقارير الطبية القضا ية وإحالتها ألي لجنة متتصة بموجب أحكام

نظام التقارير واللجان الطبية المعمول به.

المادة ( )31ثـتـم دفع الرسـوم المقـررة إلصـدار التـقاريـر الطبـية القـضا ـية من قـب ال تـص الذي يصدر

التقـرير الطبي بحـقه مع تحمله جميع النفـقات التي تـترتب على مافة اإلج ارءات الطبية والت تيصية التي
تعم له

المادة ()37

على م مست فى يصدر تـقاريـر قـضا ـية ان ثبـرز التعـليمات التاصة بالتـقارير الطبـية القضا ـية ب نواعها

على لوحة ظاھرة في قسم االسعاف والطوارئ.

وزير الصحة
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نماذج التقارير الطبية القضا ية الصادرة عن وزير الصحة بموجب

التعليمات ب عالا

** بموجب الفقرة أ من المادة  36من النظام المعدل لنظام التقارير واللجان الطبية

()6

من الوزير لجـنة من الجهات ذات العالقـة إلعداد نـماذج التـقـاريـر الطبـية بمتتل

يجب لثرادها فيها.

رقم  300لسنة  9036ت ك بقرار

أنواعها وتحدثد البيانات والمعلومات التي

** ونموجب الفقرة ب من نفس المادة يصدر الوزير قرارا باعتماد النماذج الطبية بناء على تنسيب اللجنة الم ار لليها في

الفقرةأ من هذا المادة.

** ونـموجـب الفـقـرة ج مـن نـفـس المادة يعـمم الوزيـر النـمـوذج الطـبي الـمعـتـمـد عـلى المسـتــ ـفـيات والم ار ـز الصـحـية فـي

القطاعين العام والتا

لاللتزام به.

** ونموجب الفقرة د من نفس المادة ثلتزم الطبيب الذي يستقب الحالة الطبية القضا ية بتعبدة النموذج المعتمد للتقرير
الطبي القضا ي والت د من دقة المعلومات بعد الك

والت تيص الالزمين للمريض وتحت طا لة المسؤولية القانونية.

** ونموجب الفقرة هـ من نفس المادة ال يصدر التقرير الطبي القضا ي القطعي الذي تزيد فيه مدة العطي عن ع رين
ثوما لال من طبيب شرعي بناء على تقرير أولي من طبيب متتص.

** مما نصت المادة  99من النظام المعدل للجان الطبية رقم  300لسنة  9036على :مع عدم اإلخالل ب ي عقونة أشد
ورد النص عليها في أي ت ريع آخر يعاقب م من يتال

المنصو

عليها في قانون الصحة العامة.

أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاا بالعقونات
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تقرير طيى قضا ى أولى صادر عن مستشفى
ﻋنﻮان المسﺘﺸﻔﻰ:
تاريخ ﺪوره:

ھات

اﺳﻢ المسﺘﺸﻔﻰ :
رﻗﻢ الﻮ ﻞ المالي :
(ظﺮوف الﺤادث (مﺸا ﺮة /ﺣادث ﺳيﺮا قيﺮ ذلﻚ اذكﺮه:

المست فى

.الرقم المتسلس

ساعة صدورا:

بناء على طلب :رقم : .. .. ... . . . . . . . . . . . . . .

اسم المساب من ارنع مقاطع:

تاريخ.. .. .. .. .. ..........

رقم الھوية /جواز السفر : ... .. .. . .. .. .. .. .. .العمر٠٠٠٠٠٠٠: ... .الجنس .. .. ....

الجنسية........................ :

عنوان المصاب:
مكان الحاد :

تاريخ الك
مﻜان الك

:

:

:

ساعة الك

انا الموقع ادناا الدمتور  /التتصص:
قمت بالك

على المذمور اعالا وقد وجدت ما ثلى ;

ال كوى حسب ادعاء المصاب:

الفحص الجسدى حسب المعاثنة (ي ار فيه اذا مان ھناك اصابات قديمة يعانى منھا المذمور):
نتا ا الفحوصات واالجراءات الت تيصية:

االجراءات العالجية المتتذة :

الحالة العامة للمصاب:

حسنة

سيدة

متوسطة

قرار الطبيب (ي ار فیھ الى طلب االدخال للمعالجة او للمراقبة او طلب رأي اختصاصات طبية زيادة

للت تيص).

اسم الطبيب منظم التقرير من ارنع مقاطع :

التوقيع :

ختم الطبيب:

اسم الطبيب االختصاصي او المقيم من ارنع مقاطع: .. ... .. .. . .. ..التتصص . .. .. ..التوقيع : ..
.. .. .. .. ..ختم الطبيب:

تاريخ وساعة اصدار التقرير:

تصدثق مدثر المست فى او ر يس القسم او المناوب اإلدارى

اإلسم

الوظيفة

الهات

التوقيع
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التاريخ

التتم

تعليمات هامة

 . 3يجب التا د من ھوية المصاب .

 . 9يجب ان ثتم الت د من االصابة التي تعر
وظروف الحاد

لها المصاب لها عالقة من الناحية الطبية وتتناسب

 . 1يجب تحدثد االصابة بوضوح .

 . 7يجب االشارة الي مبررات طبية واضحة الدخال المصاب للمست فى للمعالجة او للمراقبة .

 . 7ثنظم التقرير علي ارنع نسخ ترس نستة منها للمرمز الوطني للطب ال رعي أو احد فروعه
 . 6ثتم تدوين مافة اإلجراءات المعتمد عليها في لعداد التقرير في سج خا

ثتم لن اؤا لهذا ال،اية.

 . 5ثتحم المسؤولية الج از ية م من يقوم بإعطاء تقرير طبي ماذب معد لكي يقدم رلي السلطات العامة

او مﻦ ش نه أن يجر لنفسه أو للى غيرا منفعة غير م روعة أو ثلحق الضرر بمصالح أحد الناس أو

يقوم باستعماله وذلك سندا للمادة ( )966من قانون العقونات الساري المفعول باإلضافة للى االجراءات

الت دثبية حسب الت ريعات الناظمة.

تقرير طبى قضا ى قطعى صادر عن مست فى

لمدة تعطي أق من  90ثوما صادر بمقتضى الفقرة هـ من المادة  36من نظام التقارير واللجان
الطبية

الرقم المتسلس
إسم المستشفى

()6

رقم  31لسنة  9037وتعدثالته

عنوان المستشفى

رقم الوصل المالي

ساعة صدوره

تاريخ صدوره

ظروف الحاد (م اجرة /حاد سي ار غير ذلك اذمرا
بناء على طلب

رقم

اسم المصاب من ارنع مقاطع:

العمر :

عنوان المصاب:
مكان الحاد :

تاريح الك

أنا الموقع أدناا الدمتور
قمت بالك

الجنس:

تاريخ

الجنسية:

ساعة الك

التتصص

ع )المذمور اعالا وقد وجدت ما ثلى :

ما تضمنه التقرير الطبى القصانى األولى:

التوقيع:

اسم الطبيب منظم التقرير من ارنع مقاطع:
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ختم الطبيب:

نتا ا االجراءات الت تيصية والعالجية:

االست ارات:
نوع التقرير

قطعي /مدة التعطي

لذا ما ت مدة التعطي تزيد عن  90ثوما ثتم تحوي المصاب للطب ال رعي سندا لنص المادة /36هـ
من نظام التقارير واللجان الطبية رقم  31لسنة  9037وتعدثالته:

لذا نجم عن االصابة عجز ثتم تحوي المصاب للجان الطبية المتتصة مع ذمر األسباب الموجبة:

اسم الطبيب منظم التقرير من ارنع مقاطع
التوقيع

الوظيفة

ختم الطبيب:

التتصص

تاريخ وساعة اصدار التقرير:

تصدثق المسؤول االدارى المناوب
تعليمات ھامة :

 . 3يجب التا د من ھوية المصاب.

 . 9يجـب ان ثـتم الت ـد مـن اإلصابة التي تعـّر
وظروف الحاد

لها المصاب لها عـالقـة مـن الناحـية الطبـية وتـتـناسـب

 . 1يجب تحدثد االصابة بوضوح.

 . 7يجب االشارة الى مبررات طبية واضحة الدخال المصاب للمست فى للمعالجة او للمراقبة .

 . 7ثنظم التقرير علي أرنع نسخ ترس نستة منھا للمرمز الوطني للطب ال رعي أو أحد فروعه.
 . 6ثتم تدوين مافة اإلجراءات المعتمد عليها في لعداد التقرير في سج خا

ثتم لن اؤا لهذا ال،اية.

 . 5ثـتحـم المسـؤولية الج از ية م من يقوم بإعطاء تقرير طبي ماذب معد لكي يقدم للى السلطات العامة
أو من ش نه أن يجر لنفسه أو للى غيرا منفعة غير م روعة أو ثلحق الضرر بمصالح أحد الناس أو

ثـقـوم باســتـعــماله وذلـك ســنـدا للمادة ) )966مـن قـانـون العـقـونـات السـاري المفـعــول باإلضـافـة للـى

اإلجراءات الت دثبية حسب الت ريعات الناظمة.
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 . 4لبالغ السلطة ذات الصالحية
المادة ( )15من قانون البينات رقم  10لسنة  3279ن ر في عدد الجريدة الرسمية رقم

 3305بتاريخ : 3279-7-35

من علم من المحامين او الومالء او االطباء عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات ال يجوز له

أن يف يها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذمرها له مقصودا به ارتكاب جناية او جنحة

ويجب عليهم أن ثؤدوا ال هادة عن تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم من اسرها اليهم على اال

يت ذلك باحكام القوانين التاصة بهم.

المادة 12

ال هادة بالسماع غير مقبولة اال في الحاالت التالية:

 . 3الوفاة.

 . 9النسب.

 . 1الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة.

يقصـــد بـــاإلبالغ (اإلبـــالغ عـــن الجـــ ار م)ر ويقصـــد بالســـلطة ذا ت الصـــالحية (المـــدعي العـــام أو ال ـــرطة

المتتصين فق بمالحقة الجريمة).

لقــد فرضــت المــادة  011مــن قــانون العقونــات

()03

فــي بــاب مت ــم الجنايــات والجــنح وجــوب اإلبــالغ عــن

الجنايات والجنح للى السلطة ذات الصالحية على ةال فدات من المجتمع أفردت لك منها فقرة من هـذا
المادة مما وضعت لذلك شرطا للتبليغ مان محله الفقرة الرابعة منها وذلك على الوجه التالي:

مادة :5 / 011

ـ موظ ـ

مكل ـ

بالبحــف عــن الج ـ ار م أو مالحقتهــا أهم ـ أو أرج ـ اإلخبــار عــن جريمــة اتصــلت

بعلمه عوقب بالحبس من أسبوع للى سنه أو بال،رامة من خمسة دنانير للى 01دثنارا.

مادة :0 / 011

موظ

أهم أو أرج لعالم السلطة ذات الصالحية عن جناية أو جنحة عرف بها أةنـاء قيامـه

بالوظيفــة أو فــي معــر

قيامــه بهــا عوقــب بــالحبس مــن أســبوع للــى ةالةــة اشــهر أو ب،رامــه مــن

خمسة دنانير للى  01دثنارا.

مادة :3 / 011

من قـام حـال مزاولتـه لحـدى المهـن الصـحية بإسـعاف شـتص ثبـدو أنـه وقعـت عليـه جنايـة أو

جنحة ولم يتبر بها السلطة ذات الصالحية عوقب بالعقونة المنصو
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عليها بالفقرة الاانية.

مادة :4 / 011

تستانى من م ذلك الج ار م التي تتوقف مالحقتها على ال كوى.

ثتبين مما تقدم أن فدات ةال تم تكليفها بإبالغ السلطة ذات الصالحية عن الجنايات والجنح التي

تتم المالحقة القضا ية فيها بإقامة دعوى الحق العام فق

وليس بإقامة دعـوى الحـق ال تصـي.

ما ميزت م فقـرة مـن الفقـرات األولـى الـاال ال ـتص أو الجهـة محـ التكليـف واألسـاس الـذي

تبني عليه قرارها بوجوب التبليغ بما ثلي:

 . 5حـددت الفـقـرة األولى موظـفـي الحـكـومة المكلفـيـن بالبحف عــن الجـ ار ـم أو مالحـقـتـها .وتـقـرر تكليفهـم
بــالتبليغ عمهــا بمجــرد أن اتصـ بعلمهــم وقــوع جريمــة تالحــق بإقامــة دعــوى الحــق العــام فقـ

أقيمت دعوى الحق ال تصي أم لم ُتقم.

 . 0مما حـددت الفـقـرة الاـانـيـة أي مـوظـ

سـواء

مـن غــيـر الفـدـة المحـددة فـي الفـقـرة األولى ومـلفـتـه بالتـبـليغ

بمجرد أن عرف بوقوع جناية أو جنحة شريطة أن تكون المعرفة بوقوع الجريمة أةناء قيامه بوظيفته

أو في معر

قيامه بها وأن تكون من الج ار م التي تالحق بإقامة دعـوى الحـق العـام سـواء أقيمـت

دعوى الحق ال تصي أم لم تقم.

 .3أما الـفـدـة مـوضـوع الفـقـرة الاـالاـة فهم ممارسـو المهـن الصحـية وقـد تـم تـكـليـ

الواحـد منهم بـإبـالغ

السلطـة ذات الصالحية عندما ثبدوا له من خالل قيامـه بواجـب اإلسـعاف ل ـتص مـا أنـه وقعـت عليـه
جناية أو جنحة تالحق بإقامة دعوى الحق العام.

فالطبيب لذا ُيكّلـ

متالزمة:

بالقيـام بواجـب التبليـغ لذا تـوافرت لديـه شتصـيا ال ـرو الـاال التاليـة فقـ ونصـورة

أ  .أنه قام بواجب اإلسعاف ل تص ما

ب  .أنـه بـدا له مـن خالل قـيـامه بـواجـب اإلسـعـاف وجـود عالمات (بـّيـنـة طبـيـة مادية) لـدى هذا ال تص
يستدل منها على وقوع جريمة عليه
ج  .لذا مانت تلك الجـريـمـة مـن الجـ ار ـم المنصو

عـلى المالحـقة فـيها بـإقـامة دعـوى الحـق العـام فـق

سواء أقيمت دعوى الحق ال تصي أم لم ُتقم .وماال ذلك أي من األحوال التالية:

 . 5لذا أةبت الطبيب وجود لثذاء من قب ال،ير نجم عنه مر

أو تعطي عـن العمـ مدتـه تتجـاوز ع ـرة

أيام و /أو تتلفت عاهة دا مة أو خطر على الحياة.
 . 0لذا وجد الطبيب عالمات (بيـِّنة طبية مادية) تفيد بوقوع جريمة اغتصاب أوهتك العر .
 . 3السفاح ( لذا لم تتم األناى الاامنة ع را من عمرها أو دون رضاها).
 . 4لذا وجد الطبيب عالمات (بيـِّنة طبية مادية) تفيد بوجود حم غير شـرعي نتيجـة اغتصـاب أو نتيجـة
سفاح مع أناى لم تتم الاامنة ع رة من عمرها أو دون رضاها.
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 . 1لذا وجد الطبيب عالمات (بيـِّنة طبية ماديـة) تايـر لـدى الطبيـب بوقـوع جريمـة لجهـا
بعد ةبوته من قب اختصاصي أم ار النساء والتوليد.

غيـر م ـروع

 . 2الوفيات القضا ية وت م :
أ  .الموت قتال ( بفع ال،ير)

ب  .أو الموت ب سباب مجهولة باعاـة علـى ال ـبهة أي مقترنـة بوجـود عالمـات (بيــِّنة طبيـة ماديـة) فـي
الجاة تاير لدى الطبيب شبهة الموت قتال.
ثتضح مما تقدم أن على الطبيب أال يسارع للـى لبـالغ السـلطة ذات الصـالحية لال لذا ةبـت لديـه بالمعاثنـة

الطبية ال غيرها وجود ّبينة طبية مادية تفيد بصحة االدعاء بوقوع جريمة أو تاير شبهة وقوعهـا (أي أن
الحالة حالة طبية قضا ية) أوال وأنها من الج ار م التي تالحق بإقامة دعوى الحق العام ةانيا.
فه على الطبيب لبالغ السلطة ذات الصالحية لذا لم ثابت لديه حم ُ فتاة قاصر غير متزوجة بنـاء علـى
اشتباا والـدتها بحملِهـار أو لذا انتفـى وجـود الحمـ ابتـداء فـي حـال ادعـاء امـرأة بإجهاضـها نتيجـة اعتـداء
تدعي بوقوعه عليها؟
ّ

وقياسا على ذلك فه يجوز للطبيب لبالغ السلطة ذات الصالحية لذا لم ثابت لديـه بعـد قيامـه بالمعاثنـة

الطبية ّبينة طبية مادية فـي الجاـة تايـر لديـه شـبهة المـوت قـاتال فـي حـاالت المـوت ب سـباب مجهولـة أو
ليس لها تاريخ مرضي سابق مهما مان عمر المتوفى أو مانت الوفاة فج ة ونصورة غير متوقعة؟
وفــي ضــوء جميــع مــا تقــدم فــإن األطبــاء يقومــون بــإبالغ الســلطة ذات الصــالحية لذا وجــدوا بعــد المعاثنــة
الطبية عالمات تفيد بوقوع جريمة أو عالمات تاير شبهة وقوع جريمة تالحق بالحق العام فق .

لن على األطباء التمسك بما نصت عليه الفقرتـان الاالاة والرابعة من فقرات المادة ( 011المذمورة
ب عالا) ونالمادة  10من قانون العقونات

()03

(لن صفح المجني عليه يسق دعوى الحق العام والعقونات

المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحاالت التالية:

 . 5لذا مانت لقامة الدعوى تتوقف على اتتاذ صفة االدعاء بالحق ال تصي أو تقديم شكوى)،
 . 0لذا مان موضوع الدعوى هو لحدى الجنح المنصو

عليها في المواد ( )005و ( )001و ( )333و

( )342و  )311و ( )314و ( )310و ( )411و ( )412و ( )5/451و (5/450و )0و ( )444و

( )442و ( )441و ( )441و ( )442و ( )411و ( )415و ( )410و ( )413و ( )421من هذا القانون
ما لم تتحقق لحدى حاالت التكرار ونالمادة  13من قانون العقونات

على شر

()03

( . 5الصفح ال ثنقض وال يعلق

 . 0الصفح عن أحد المحكوم عليهم ي م انخرين  . 3ال يعتبر الصفح لذا تعدد المدعون

بالحقوق ال تصية أو الم تكون ما لم يصدر عنهم جميعهم) وأالّ ثرضتوا لمن ثريد أن ثرغمهم على
متالفة نص قانوني واضح وصريح وأال ثتمادوا ب كوك ليس لها من القانون أو الطب أص أو أساس.
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أداء ال هادة لدى المحا م

على األطباء أن ثتوقعوا استدعاءهم ألداء ال ـهادة لـدى المحـا م عـن مـ مـا ثتعلـق بملفـات مرضـاهم ومـا

يصدر لهم عنهم من تقارير طبية أو تقارير طبية قضا ية .ويجب على الطبيـب االلتـزام باالسـتجابة لطلبهـا

دون ت ـ خير عــن الموعــد المحــدد مــن قبلهــا .وعلــى الطبيــب لن تعــذر عليــه ذلــك ألســباب قــاهرة التنســيق

المسبق مع المدعي العام أو المحكمة لالتفاق على الموعد المناسب لجميع أطراف القضية.

لن على الطبيب أن ثلتزم دا ما بال هادة عن نتا ا لجراءاته الت تيصية التي قام بها بنفسه فق

تارما

ال هادة عن نتا ا اإلجراءات التي قام بها غيرا من األطباء لهم لال بالقدر الذي تتفق نتا ا لجراءاتهم

مع نتا ا لجراءاته.

وعلى الطبيب مراعاة نص المادة  051من قانون العقونات :يعفى من العقونة ال اهد الذي أدى ال هادا

أةناء تحقيق ج از ي لذا رجع عن اإلفادة الكاذبة قب اختتام التحقيق ومراعاة نص المواد  051و 052
و 001و  005و  000و:022

()34

التبرة أمام المحا م النظامية

يحكم تقديم التـبرة أمام المحا م النـظامـية نـظام التـبـرة أمام المحا م النـظامـية

()34

نـظام رقـم  31لسـنة

 0151المن ور في عدد الجريدة الرسمية رقم  1111بتاريخ  0151/3/1صادر بمقتضى الفقرة  4من

المادة  13من قانون أصول المحا مات المدنية رقم  04لسنة  5211والنظام المعدل له رقم  20لسنة
 0152من ور في الجريدة الرسمي رقم  1111بتاريخ .0152/2/0

بموجب الفقرة ج من المادة  55من النظام:

أ -تتقيد المحا م ما أمكن عند تعيين التبير ب ن يكون من بين التبراء المعينين في دا رة اختصا

محكمة االستدناف التي تتبع لها المحكمة المعنية وللمحكمة وفق تقدثرها تعيين خبير من الجدول من

دا رة اختصا

محكمة استدناف أخرى.

ب -عند عدم توافر نوع التبرة أو تعذر تعيين التبير تتولى المحكمة تعيينه من خارج الجدول وتعلم

المدثر بذلك( .المدثر :مدثر مدثرية شؤون التبرة في وزارة العدل)

ج -لذا تعلقت التبرة بالطب ال رعي تلتزم المحا م بتعيين التبير اما من األطباء ال رعيين المعينين في
وزارة الصحة أو التدمات الطبية الملكية أو مست فيات الجامعات الرسمية أو من المتقاعدثن منهم.

المادة /051عقونات:

 . 5لن التبـير الذي تعـينه السلطة القـضا ـية في دعوى حقوقية أو ج از ية ويجزم ب مر مناف

للحقيقة أو ثـؤوله تـ ويال غـيـر صحيح عـلى عـلمه بحـقـيـقـته يعـاقـب بالحـبـس مـن ةالةـة أشـهـر للـى
ةال سنوات ويمنع من ان يكون خبي ار فيما بعد.

 . 0ويحكم باالش،ال ال اقة المؤقتة لذا مانت مهمة التبير تتعلق بقضية جنا ية.
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المادة  /052عقونات:
ثتعر

لعـقـونات المادة السابقـة بما اشتملت عليه مـن فـوارق المترجم الذي ثترجم قصدا ترجـمة

غير صحيحة في قضية حقوقية أو ج از ية.

المادة  /001عقونات:

تطبق على التبير والترجمان أحكام المادة (.)052

المادة  /005عقونات:
 .5من حل

 -بصفة مونه مدعيا أم مدعى عليه  -اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب

بالحبس من ستة أشهر الى ةال سنوات ونال،رامة من خمسة دنانير الى خمسين دثنا ار.

 .0ويعفى من العقونة لذا رجع الى الحقيقة قب أن ثبت في الدعوى التي مانت موضوع اليمين بحكم
ولو لم يكن مبرما.

المادة  /000عقونات:
.5

من أخفى أو أتل

قصدا وةيقة أو مستندا أو أي شيء آخر مهما مان نوعه أو شوهه لدرجة

تجعله غير مقروء أو تجع معرفة حقيقته غير ممكنة وهو يعلم أنه ضروري في أية لجراءات

قضا ية قاصدا بعمله هذا أن يحول دون استعماله في معر

واحدة أو بال،رامة حتى خمسين دثنار أو بكلتا العقونتين .

البينة يعاقب بالحبس حتى سنة

 .0وتكون العقونه الحبس مدة ال تق عن ستة اشهر و ال،رامه من ةالةين دثنا ار الى ما تي دثنار لذا
انت الوةيقه أو المستند أو ال يء في حوزة النيابة العامة او المحكمة أو أي دا رة حكومية أو

مؤسسة رسمية أو عامة.

المادة ( / )022عقونات:

 .5مـن أقـدم حـال ممارستـه وظيفة عامة أو خدمة عامة او مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى

على لعطاء مصدقة ماذبة معدة لكي تقدم للى السلطات العامة أو من ش نها أن تجر لنفسه أو

للى غيرا منفعة غير م روعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس ومن اختلق بانتحاله اسم

أحد األشتا

المذمورين آنفا أو زور تلك المصدقة أو استعملها يعاقب بالحبس من ستة

أشهر للى سنتين.

 .0وإذا مـانت المصدقــة الكـاذبـة قـد أعـدت لتبـرر اإلعفـاء مـن خدمة عـامة أو لتبـرز أمام القضاء فال
ثنقص الحبس عن ةالةة أشهر.

 .3وإذا ارتكب هذا الجريمة أحد الناس خالف من ذمر فيما سبق فيعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن
ستة أشهر.
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الباب الاالف
الفص األول

الجروح واإلصابات
Wounds and Injuries
تمهيد

الجروح واإلصابات من أنواع اإلثذاء وتعتبر اإلصابة ب ي منهما من الج ار م لذا نجمت عن فع ال،ير

بقصد أو من غير قصد .أما الوسيلة المؤدية للى هذا النوع مـن اإلثذاء هي الضرب أو الجرح (للتمييز
بين الضرب والجرح ونين الجروح واإلصابات وتعريف الجرح انظر موضوع لثذاء ال،ير قصدا أو من
غير قصد)ر وتتم مالحقة الفاع لذا نجم عنها ( أي الجروح واإلصابات ) مر

مدته عن ع رة أيام أو تتلفت عنها عاهة دا مة أو وفاة.

أو تعطي عن العم تزيد

وللتذمير فق

نورد التعريف القانوني للجرح مما جاء في نص المادة الاانية من قانون العقونات(:)31

وإيفاء لل،ر

من هذا التفسير يعتبر ال ،اء خارجيا لذا مان في اإلمكان لمسه بدون شطر أي غ اء

ويراد بلفظة (الجرح) م شر أو وقطع ي ر أو يقطع أو ي ق غ اء من أغ ية الجسم التارجية.

آخر أو شقه.

واجبات األطباء
تجاه الجروح واإلصابات
يعتمـد الطبـيـب فــي مـا يقـدمـه مــن بـينـة للجهـات القضـا يـة وأطـراف النـزاع عــن الجـروح واإلصـابـات

المتبريــة
علميـة تماـ نتـا ا استقصـاءاتــه الحسـّيــة ( )Physical signsو
علـى مــا ثـدونه مــن حقـا ـق
ّ
ّ
عاعية ( Radiological
( )Medical and non Medical Laboratory Investigationsوال
ّ
 .)Investigationsوتتلتص نتا ا هذا االستقصاءات ببيان ما ثلي:

 . 3وص

المالبس وما أصابها

 . 0وص

الجروح

ومـا علق بها مـن آةار ومدى مطابقة الجروح بما أصاب

المالبس ووضع المالبس على الجسم عند التعر

لل دة التارجية.

وي م ذلك ما ثلي:

أ  .شكلها وموقعها وأبعادها واألنسجة المصابة (العمق) واتجاا القطع فيها ووضعها الذي مانت عليه
عند اإلصابة.
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ب  .ت،يرات االلتدام ()Healing and repair

ومدى حيوية الجروح واإلصابات (  ) Vital or non vital wounds and injuriesوعمرها.

ج  .عدد الجروح حسب م نوع من أنواعها وماذا علق بها من آةار وأدلة مادية.

 . 3أنواع الجروح واإلصابات

وت م م مما ثلي:

أ  -السحجات أو التدوط
Abrasions; Scratches; Grazes; Impressions or Friction marks
ب  -الجروح القطعية (.)Incised wounds; Cuts
ج  -الجروح النافذة والطعنية والوخزية

(.)Penetrating wounds, Stab wounds and Punctures

د  -الجروح الرضية  /المتهتكة  /السحقية

(.)Lacerated wounds, Crushing; Splits; or Stretches

هـ جروح األسلحة النارية ( .) Firearms wounds
و  -الكدمات أو الرضو
ز – الحروق

( .) Contusions; Bruises

ح ـــــ اإلصابات األخرى.

 - 4مواصفات األداة أو السالح وأبعادا.

وتصن

األدوات واألسلحة للى م مما ثلي:

أ  -جسم صلب ( )Hard objectوقد يكون هذا الجسم جسما صلبا راضا أو جسما صلبا غير ار
ب  -جسم صلب ار

(.)Blunt instrument

.

ج  -جسم صلب حاد ( )Sharp edged object or weaponوقد يكون:

ــــــ ذو حافة واحدة أو أ ار ( .)Single or double edged sharp instrument
ــــــ ذو رأس مدبب ( )Pointed end object or weaponأو غير مدبب.

ـــــــ وقد يكون الجسم الصلب الحاد جسما صلبٍا حادا وراضا بنفس الوقت.
Heavy sharp edged Object or weapon
د  -األسلحة النارية ( )Firearmsوت م :

ــــــ األسلحة المتفجرة ( )Explosivesما القناب ( )Hand Grenadesواألل،ام (.)Mines
ــــــ األسلحة ذات المقذوف أو المقذوفات النارية ما البنادق والمسدسات

)Rifled and Shotgun Weapons(.
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آلية الجرح (.)Mechanism of wounding
ّ .1

أ  -االحتكاك (.)Friction

ب  -االرتطام (.)Blow or impact
ج  -االحتكاك مع ارتطام.

د  -وقوع بين قوتين متعا ستين (.)Crushing between two hard objects
هـ ض ،باق الجسم الصلب (.)Grinding compression by weight
و ـ السحب أو ال د ال از د عن قدرة تحم الجلد واألنسجة

(.)Overstretching or pressure and pull

 . 2اتجاا القوة التارجية المستعملة (.)Direction of force used

ثبين الطبيب دا ما اتجاا القوة التارجية المستعملة على موقع اإلصابة في الجسم في وضعه القا م العادي

الت ريحي والذي على أساسه يمكن أن يجيب الطبيب على األوضاع الممكنة وغير الممكنة لك من
الجاني والمجني عليه وأداة الجريمة (اتجاا ماسورة السالح الناري على موقع جرح المدخ ماال) .وعليه

فإنه يجب عدم االستدالل من مقصود الطبيب بتحدثد االتجاا على أنه يحدد وضع الجاني من المجني

عليه ألن تحدثد اتجاا القوة التارجية المستعملة على موقع اإلصابة في الجسم في وضعه القا م العادي

الت ريحي ( )Anatomical positionةابت ال ةاني له بينما ثتعـذر دا ما حصر عـدد األوضاع
التـي من الممكن أن يكون عليها وضـع م من الجاني والمجني عليه وقت تلقي اإلصابة .فاألمام والتل

واليمين واليسار مما األعلى واألسف ال تت،ير تسمية أي منها بت،ير وضع الجسم .وللتوضيح نورد ماال

شتص أصيب بمقذوف ناري دخ ب ك عمودي في الجبهة من الرأسر فعندما نقول ب ن اتجاا لطالق

المقذوف الناري مان عموديا على الجبهة فإننا نقصد بذلك أن امتداد ماسورة البندقية أو المسدس مان

عموديا عليهار أما وضع المصاب فلن يكون بالضرورة مقابال لمطلق النار وجها لوجه وإنما قد يكون

المصاب يق

على مرتفع مسطح بناية ماال ومان ثنظر للى األسف من األر

التي يق

عليها مطلق

تلقيه اإلصابةر ما قد يكون العكس صحيحا أو أن يكون المصاب مستلقيا على ظهرا ويعلوا
النار وقت ّ
مطلق العيار الناري وغير ذلك من األوضاع األخرى التي يمكن التسليم بصواب تصورها .لال أن ذلك ال
يمنع استبعاد أوضاع معينة لهذا اإلصابة م ن يكون مطلق النار خل

المصاب ماال.

ما يستفاد دا ما من تحدثد اتجاا الطبقات التارجية المنزوعة من الجلد في السحجات ومذلك السحجات

الميطة بالجروح والمرافقة لإلصابات واتجاا الجلد المقلوب أو الجلد المقلوب وما تحته من أنسجة في

الجروح قي تحدثد اتجاا القوة التارجية المستعملة في لحداةها
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 . 1مدى ال دة أو القوة التارجية المستعملة

( .)Amount of Force Required To produce Wound or Injuryويعتمد تقدثر ال ّدة أو
القوة التارجية المستعملة على:
ــــــ تلة األداة ( )Weightوماافتها (.)Density
فقد يكون الت ةير بسبب وزن الجسم الصلب فق

مما أن شدة اإلصابة بقطعة من الحدثد بوزن ميلوغرام

واحد تكون أ بر بكاير من اإلصابة بقطعة من اإلسفنا بنفس الوزن.

ـــــــ السرعة والتسارع (.)Velocity, acceleration or deceleration

فكلما زادت سرعة الجسم الصلب المستعم أو استمر في زيادة تسارعه بعد االرتطام بالمصاب ملما مانت

اإلصابة أشد .مما أن تباطؤ التسارع أو توقف السيارة المفاجئ ثزيد من شدة أصابة السا ق وال تص

ال ار ب بجانبه وهو ما يسمىDeceleration Injury :

ـــــــ طبيعة األنسجة المصابة (.)Physical Properties of Body Tissues
لن لصابة األنسجة الرخوة في جسم اإلنسان بجسم صلب ار

تكون أشد بكاير من األنسجة الصلبة.

فالرياضيون ذوي العضالت القوية يكونون أق عرضة لإلصابة بالكدمات من غيرهم من ذوي العضالت

الضعيفة .ويجب األخذ باالعتبار أنه ال ي تر أن تكون جميع مناطق الجسم ذات أنسجة صلبة أو رخوة.
فقد نجد بعض المواقع أنسجتها صلبة ومواقع أخرى من الجسم ذات أنسجة رخوة.

ـــــــ اتجاا حرمة المصاب واألداة ( ةبات أحدهما أو حرمتهما معا باتجاا واحد أو اتجاهين متعا سين).
Moving instrument or object towards a body in the state of (rest
or
motion, or movement of the body itself against a stationary object, or
combination of both, etc.).
لن اإلصابات الناتجـة عن اصطدام سيارة بسرعـة  21مم/ساعة بسيارة أمامها بسرعة  41مم/ساعة تكون
أق شدة مما لو زادت السرعـة للى  511مم/ساعة بدال من  21مم/ساعة .مما أن شدة اإلصابات الناتجـة

عن اصطدام سيارة متحرمـة بسيارة متوقفـة تكون أق شدة مما لو مانت السيارتان تسيران باتجاهين
متعا سين عند اصطدامهما.

 . 1طبيعة وشدة اإلصابة بالجروح

أ  -بسيطة (.)Simple
ج ـ قاتلة (.)Fatal

(.)Nature and extent of wounds

ب  -خطيرة (.)Dangerous

 . 2الحالة الصحية العامة للمصاب.

أ  -حسنة (.)Good General Condition

ب  -متوسطة (.)Moderate General Condition

ج  -سيدة (.)Poor or Bad General Condition
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 . 51المدة المقدرة للتعطي عن العم (.)Sick Leave
 . 55لمكانية تتل

عاهة دا مة (.)Permanent Disability

 . 50في حاالت الوفاة:

ـــــــ تقدثر وقت اإلصابة بالجرح أو اإلصابة ( Age of Wound or Injuryأي ه تمت اإلصابة

بالجروح واإلصابات قب الوفاة أم عند الوفاة أو بعد الوفاة) وهذا يعني تقدثر وقت وقوع الجريمة بعد

لضافة المدة التي مضت على الجروح واإلصابات قب الوفاة للى المدة التي مضت على الوفاة.

ـــــــ دور الجروح أو اإلصابات فـي التسبب بالوفاة(.ه تسببت بذاتهـا أو ساعدت مع غيرها على التسبب
بالوفاة أم ال؟).

قد تكون الوفاة نتيجة مباشرة للجروح أو اإلصابات دون غيرها من أسباب مما قد تكون الوفاة نتيجة

تفاقمها بوجود حالة مرضية سابقة لها والتي بدونها (أي الحالة المرضية) لن تحد

الوفاة وقد تكون

الوفاة بسبب مرضي وليس بسبب الجروح واإلصابات وأنه ال دور لهذا الجروح واإلصابات بالتسبب أو

المساعدة على الوفاة.

ــــــ تقدثر المدة بين وقت اإلصابة الجروح واإلصابات ووقت الوفاة

وذلك مـن خالل

تقدثر عمر الجروح واإلصابات.

ـــــــ البقاء على قيد الحياة ومدى قدرة المصاب بالجروح على الحرمة أو لتيان أية أفعال أخرى لرادية أو ال
لرادية بعد اإلصابة بالجروح ))Survival and Activity After Wounding
عند التو

في هذا الموضوع فإن على الطبيب أال ثبدو جازما بالمدة التي بقي فيها المصاب على قيد

الحياة أو بمدى قدرته على الحرمة أو لتيان أي من األفعال بعد اإلصابة مهما بل،ت شدتها لال في بعض

األحوال التاصة ما القطع الكام لل ريان األبهر .مما أن هناك حاالت مابتة ألشتا

أصيبوا ب ذى

شدثد في مادة الدماغ ال ثتوقع معها بقاؤهم في حالة وعي أو على قيد الحياةر أو أصيبوا بجرح طعني

قات في القلب قاموا برغم ذلك بمقاومة الجاني أو بالعدو أو الرمض طلبا لإلسعاف مما أن البعض نجوا

من الموت.

 . 53ظروف اإلصابة بالجروح واإلصابات

عند التعام مع حالة طبية قضا ية فإنه يجب أال ي،يب عن بال األطباء البحف في لمكانية تحدثد
ظروف اإلصابة بالجروح واإلصابات مما يساعد في سير التحقيقات وخدمة العدالة وأن يحاول أةناء
قيامه بالمعاثنة الطبية للمصاب حيا مان أم ميتا أو معاثنة المتسبب بها الوصول للى رأي حول ظروف

الحالة فيما لذا مانت جنا ية ( )Homicidalأم عرضية ( )Accidentalأم انتحارية ()Suicidal

أم مفتعلة ( )Fabricatedلذ أن لغفال الطبيب البحف في تحدثد ذلك أةناء مباشرته المعاثنة الطبية
ثؤةر ماي ار في سير التحقيقات باالتجاا الصحيح منذ البداية وقد ثتعذر عليه وعلى غيرا تحدثدها فيما
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بعد بسبب ت،ير مالمح الجروح واإلصابات بمرور الوقت أو العالج الجراحي أو بسبب تعذر لعادة معاثنة

الحالة ةانية وغير ذلك.

 . 54وأخي ار وليس آخ ار ............

فان علينا أن ندرك بالضرورة أهمية دور الطبيب الذي قام باإلسعاف والعالج ب،ض النظر عن ترتيبه في

سني اإلقامة أو اختصاصه الطبي وعدم لغفال أو تجاه دورا في جميع ما ذمر ب عالا وغيرا ألن
ّ
اختصاصي الطب ال رعي لن يقوم مقام طبيب مانت معاثنته للمصاب هي األقرب للى وقت وقوع الجريمة
وقب أية تداخالت عالجية أو جراحية أو ت،يرات التدام.

تصنيف (أنواع) الجروح واإلصابات
Classification of Wounds and Injuries

 . 5السحجات (التدوط)
Abrasions; Scratches; Grazes; Impressions or Friction marks.
عرف السحجات ب نها نزع الطبقات التارجية من الجلد فق
ت ﱠ
واالحتكاك معا بجسم صلب .وهي غالبا ما تحد

والسقو من علو.

نتيجة االرتطام أو االحتكاك أو االرتطام

عرضية ( )Accidentalما حواد
بصورة
ّ

المرمبات

وتسمى السحجات الناتجة عن االرتطام عموديا بالجسم الصلب على الجلد بالسحجات المطبوعة

( .)Imprint or impression abrasionsأما السحجات الناتجة عن االحتكـاك بجسـم صلـب خ ـن

أو حـاد فتسمى بالسحجات االحتكا ية (.)Friction abrasions

ونظ ار ألن السحجات ال ت م لال الطبقات التارجية من الجلد فإنها تعتبر بسيطة وال ت ك خط ار على

الحياة.

وفي ال،الب فإننا نجد أن وجود السحجات ثترافق مع باقي أنواع الجروح واإلصابات وهو مما يعطيها

أهمية خاصة .وعليه فإنه يستفاد من وجود السحجات في التعرف على م مما ثلي:

أ  .شكـ ومواصفـات األداة والسالح المستعـم

مـاـ شـكـ السطح التـارجـي إلطـار سيارة المطبوع على

شك سحجات على سطح الجلد في حواد السياراتر وما شك جدثلة ( )Braidالحب في حـالة تـقـيـيـد

( )Tying or bindingالمجـنـي عـليـه أو التـنـق بـواسطـة شــد رنـا حـول العــنـقر ومـاـ آةــار العــض

باألسـنان ( .)Bite marksمما نجـد أنه عـلق بها آةـار من األداة التي تسبـبت بها ما اللعاب في حاالت

العــض باألســنـان مـمـا ثــسـتــوجــب أخــذ مــسـحـة قــطــنــيـة خـالــيـة مـــن أثــة لضــافــات مـصــلــية وغــيــرهـا

العض للتعرف غلى نوع دم المتسبب بها.
( )Plain swabمن موضع ّ
ب  .اتـجــاا الـقــوة أو ال ــدة التـارجـيــة المستعـملــة وذلـك مـــن خـالل تـحـدثــد مـنـطـقــة بـدء نـزع الطبقـات
321

التـارجـيـة مــن الـجـلـد والتـي تـماـ مـنطـقـة بــدء استعـمـال القـوة التـارجـيـة المستـعـملــةر أي أن الطـبـقـات
التـارجـيـة المـنـزوعــة مــن الجـلـد تـكـون مـرفـوعــة ومقـلـونـة مع اتجـاا الـقـوة .ونـظــ ار لوجـود السـحـجات في

العـادة مع بـاقـي أنـواع الجـروح واإلصـابـات فـإنها تـسـاعـد أثـضا فــي تحـدثـد اتجـاا الـقـوة المسـتـعـمـلـة فـي
لحـداةها .فـوجـودها ماـالّ عـند لحـدى زاويـتي الجـرح الطعـني العـمودي ال ك فـي مقـدمـة الصـدر أو البطن
ثـفـيـد في تحـدثـد ما لذا مان الطعـن مـن األعـلى للى األسفـ أو العـكس .مما أن وجـودها حـول حـافة جـرح

مدخـ مقـذوف نـاري ثـفـيـد بـبـيـان مـا لذا مـان اتجـاا اإلطالق عـلـى موقع اإلصابـة من الجسم عمودثـا أو
ما ال بزاوية معينة.

ج  .وجــودهــــا فـــــي بـعـــض الــمـواقـــع مــــن الـجســــم ثــايــــر االشـتـبــــاا بــ ســبـــاب معـــينـــة للــوفــــاة ماـــ

وجـــود سـحـجــات هـالليــة ال ـكــ تـماـــ أظــافر اليــد أو اليـدثـــن حــول األنــ

والـفــم أو فــي مـقـدمـة

الـعنــق مـمـا ثـايــر شـبهـــة الـمــوت نـتـيـجـــة مـتـــم النـفـــس اليـــدوي ( )Suffocationوالـتـنــق اليــدوي

()Throttling or Manual Strangulationر أو عـالمــات مقاومــة ( )Defenseماــ وجـودهــا
علـى امتداد الفك السفلي في محاولة منع الجاني من شد رنا حول العنقر أو تقييد المجني عليه

(.)Tying or Binding

د  .ونظ ار لقصر مدة شفاء السحجات فإن تقدثر عمرها يساعد في تقـدثـر عمر الجـروح واإلصابات األخـرى

الـمرافـقة لهـا مع األخــذ بـعــيـن االعــتـبار ب ن تـلـو السحـجـات والجـروح بالجـراةـيـم وإصـابـتها بالتـما

( )Infectionيجع من الصعب جدا تقدثر عمرها .ويجب أن ال ي،يب عن بال الطبيب دا ما تقدثر عمر
السحجات لما في ذلك من أهمية في تقدثر عمر الجروح واإلصابات وتمييز القديم من الحدثف منها في

حال تكرار التعر

لل دة التارجية.

هـ حيوية أو عدم حيوية السحجات

)Ante-mortem or Post-mortem Abrasion(.

ويـقـصـد بـذلـك ما لذا تمت اإلصابة بالسحـجـات قـبـ الـوفـاة أو بعـدها .وهـذا ثـمكن التـوص للـيه مـن خالل

عــالمــات تــ،ـــيــرات االلــتــدــام الـظــاهــرة لـلـعـــيــن الــمـجــردة أو مـجـهـــريــا مـــن خـالل الـتـ،ـــيــرات الـتــلــويـة

( )Cellular reactionفــي مـواجــهـــة هــــذا الــضــرر الــذي لـحــق بــالــجــلــد وغـــيــرا مــــن أنــســجــة فـــي

الجـسـمر أو بواسطة الكيمياء الُن ُسجّيـة ( .)Histochemistryويفـض في حاالت الوفاة اللجوء دا ما للى
الفحص المجهري باإلضافة للفحص بالعين المجردة.
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Abrasion in Both Lower Limbs سحجات في الطرفين السفليين
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سحجات رضية في الوجنة واألن

نتيجة العض باألسنان ()Bruised Abrasions Due Bite Marks
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 . 0الجروح الرضية (المتهتكة أو السحقية)
Lacerated wounds, Crushing; Splits; or Stretches
تعـرف الجروح المتهتكـة ب نهـا عبـارة عـن تمـزق الجلـد أو الجلد واألنسجـة التي تحتـه نتيجـة االرتطـام أو

االرتطام واالحتكاك بجسـم صلـب ار

 Blow or impactأو وقوع الجسم بين قوتيـن متعا ستيـن

( )Crushing between two hard objectsما وقوعها بين العظـام والجسـم الصلـب ال ار

المسبـب لهـا أو وقوعهـا بيـن أي جسميـن صلبين راضين أو وقوعـه تحـت ض،ـ ِ ةقـ الجسـم الصلب
ال ار

الز د عن قدرة أو طاقة
( )Grinding compression by weightأو نتيجة السحب أو ال د ا

تحم الجلد واألنسجة على التمدد الممكن لها  .and Pull Overstretching or Pressureوقد
يعلق بالجرح آةار من األداة المستعملة أو األر

المعنية بفحصها متبريا ل،ايات المطابقة والمقارنة.

مما يجب التقاطه وضبطه وتحريزا وإرسالها للى الجهة

وتتميز هذا الجروح ب ن حوافها غير منتظمة مع وجود جسور من الجلد أو أي من األنسجة المتتلفة

فـي عمق الجرح تحته ما ألياف العضالت واألوعيـة الدمويـة واألعصاب تص بين حافتي الجرح

()Bridging of skin or tissue or Bothر مما تكون الحواف متسحجة واألنسجة تحتها متكدمةر
وال عر في منطقة اإلصابة مهروسار مما يكون الجلد واألنسجة تحت لحدى حافتيه مرفوعة أو مقلونة
باتجاا القوة المستعملة .أما لذا لم تكن مذلك فهذا يعني أن القوة مانت عمودية على موقع اإلصابة.
وقد تبدوا حواف الجرح الرضي ب ك حواف الجرح القطعي لذا مان الجسم الصلب ال ار

منتظما وفي

موقع يكون الجلد مع األنسجة تحته ملتصقة ب دة بالعظم تحتها ما فروة الرأس .لال أن ما يميز الجرح

الرضي عن الجرح القطعي دا ما هو وجود تلك الجسور من األنسجة الم ار لليها سابقا تص بين
حواف الجرح الرضي.

وقد يحم الجرح مواصفات وشك األداة المستعملة لذا مانت تتص

السيارات عندما تترك بصمتها على الجسم على شك جروح رضية.

ب ك هندسي مميز ما لطارات

أما تقدثر مدى القوة المستعملة فيعتمد على طبيعة األنسجة المصابة وطبيعة األداة المستعملة وسرعة

انطالقها ومون المصاب ةابتا بمكانه أو متحرما باتجاا القوة المستعملة أو بعكس اتجاهها .وتحد
الجروح الرضية في ال،الب بصورة عرضية مما في حواد السيارات والسقو من علو

 Falling down from A Heightممـا أنهــا قــد تحـد

بالـدرجــة الاانية بعدها بصورة جنا ية.

ويتوقع حدوةها في حاالت االنتحار نتيجة للقاء ال تص بنفسه من مكان مرتفع أو أن يحدةها بنفسه

شتص متت القوى العقلية  Mentally Disorderedب ن يقوم بضرب نفسه بجسم صلب ار
المطرقة ( )Hammerماال أو أن يضرب برأسه بالحا
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ماال.

وفي العادة يكون النزيف الدموي الناتا عن هذا النوع من الجروح بسيطا قياسا بنزف الجروح القطعية

لال أنه يكون شدثدا لذا أصاب الجرح موقع غنيا باألوعية الدموية ما فروة الرأس.

وتكمن خطورة اإلصابة بالجروح الرضية بإمكانية لصابة ال تص المصاب بها بمر الك ّزاز (التيتانوس:
 )Tetanusنتيجة تلو الجرح بالجراةيم المسببة له لال انه يمكن تجنب هذا اإلصابة باستدصال
األنسجـة الميتـة فـي الجرح وإعطاء المصاب جرعـة من طـة من اللقاح لن مان قد سبق لعطاؤا الجرعات

الواقية من هذا اللقاح وإال فإنه يجب لعطاء المصاب المصـ الواقـي ()Anti-Tetanic Serum

التا

مـن هـذا المر

الذي قلمـا ثنجوا منـه مصاب.

جروح رضية (مع جسور من األنسجة بين حافتي م من الجروح) في الجبهة ومدمات متوازنة في

الجبهة والوجنة اليسرى ب داة راضة ذات شك هندسي مميز
Lacrated Wounds (With Bridging of Tissues) in the Forehead With Bruises in
the Forehead and left Cheek Caused by the same Blunt Object
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جرح رضي في مروة الرأس م رشر الحافة
Lacerated stellate shaped wound caused by blunt obgect
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 . 3الجروح القطعية

Incised or Clean Wounds

وهي عبارة عن قطع حاد في جميع طبقات الجلد أو الجلد واألنسجة الواقعة تحته بجسم صلب حاد.

ويتميز هذا النوع من الجروح بانتظام حوافها ونزفها ال دثد وقطع ال عر فيها قطعا حادا باإلضافة للى أن

طولها في الجلد أ بر من عمقها في األنسجة تحته مما تكون عميقة في بداثتها أي عند بداية استعمال
القوة وسطحية في نهاثتها ( .)Tailing endأما عر

الجرح فيعتمد على اتجاا القطع في العضالت

في مسار الجرح تحت الجلد فيكون واسعا لذا مان القطع عموديا على امتداد ألياف العضالت وأف

عرضا لذا مان القطع ممتدا مع اتجاا ألياف العضالت .وقد يكون للسالح المستعم حافة حادة واحدة أو
أ ار لال أنه من غير الممكن معرفة عدد حوافه أو أبعادا من خالل معاثنة أو أخذ قياسات أبعاد الجرح

القطعي .ويتلوا هذا النوع من الجروح من أي وجود لجسور من الجلد وغيرا من أنسجة تص بين حافتيه
ما في الجروح الرضية.

وتعتمد خطورة الجرح القطعي على موقعه من الجسم وعمقه .فهو أ ار خطورة في مقدمة العنق وفي

منطقة التقاء منطقة العانة ( )Groinبالفتذ ومذلك في مقدمة المعصم ( )Wristوالمرفق ))Elbow

ألن األوعية الدموية الكبيرة تقع قريبا بمحاذاة الجلد.
وأهــم مضـاعفــات هـــذا الجــروح النـزيــ

الدمــوي ( )Hemorrhageأو الســـدة الهوا يـــة

) )Air Embolismأو االختناق نتيجة قطع الحنجرة أو الرغامي وانسدادها بالدم أو ب نسجة العنق

المصابـة .و ت فـى الجروح القطعيـة غالبا خالل سبعـة للـى ع رة أيام وهي فـي ال،ـالب مـن الجروح
العرضيـة ( )Accidentalلال أنهـا قد تكون جنا يـة ( )Criminalأو دفاعيـة (جروح مقاومة
 )Defense Woundsمما أنها قد تكون مفتعلة (.)Fabricated

وال بد هنا من التوضيح بعض ال يء عن الجروح القطعية االنتحارية .فاإلصابة في العادة تكون في

مكان حيوي من الجسم تؤدي لصابته بمعرفة المنتحر للى الوفاة السريعة ما مقدم العنق والرسغ.
ويتوقف اختيار مكان اإلصابة على مدى المعرفة ب هميته بالنسبة للحياة والموت .وقد ثلج المنتحر في

حالة ف له للى لصابة ا ار من مكان واحد في جسمه أو استعمال طريقة أخرى لالنتحار .وتكون الجروح
القطعية االنتحارية في العادة في متناول اليد من الجسم وفي ما هذا الحالة فإن األمر ثتضح بسهولة

ا ار لذا تم الك

على مكان الوفاة قب أن يعبف به أحد.

مـا تتميز الجروح االنتحاريـة فـي العـادة عـن غيرهـا بوجود الجروح الترددثـة()Hesitation wounds

وهي عبارة عن جروح قطعية سطحية عدثدة متوازية عند بداية الجرح القات

أي عند بداية اتجاا القوة

المستعملة فنجدها في أعلى الجانب األيسر من العنق لذا مان المنتحر أيمنا  Right- Handedوفي
الجهة المقابلة لن مان أعس ار  Left-Handedوهذا يفيد في معرفة اليد التي استعملها المنتحر (اليمنى

أو اليسرى) .مما أنه وفي بعض حاالت االنتحار قد نجد المنتحر ال ثزال يمسك ب دة على السالح
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المستعم بقبضته في حالة تسمى بالتوتر الرمي  .Cadaveric Spasmوال بد من الت يد هنا أن

وجود ظاهرة التوتر الرمي ال تعني بالضرورة أن الحالة انتحارية مما أن عدم وجودها ال ثنفي االنتحار.
وعلى أية حال فإنه ال بد من اعتبار حاالت ذبح العنق جنا ية حت ثابت العكس ب نها لنتحارية أو
عرضية (ما ارتطام عنق سا ق دراجة نارية مسرعا بسلك معدني في طريقه أو السقو من مكان مرتفع

وارتطام مقدمة العنق بجسم صلب له حافة حادة) .مما يجب االنتباا للى الجروح القطعية المفتعلة والتي
تتميز بكونها عدثدة وسطحية ومتوازية في متناول ثد مفتعلها وال ت ك خط ار على الحياة .ونجد في

ال،الب سالمة المالبس التي ت،طيها .وقد نجد عالمات م ابهة لها شافية في نفس المنطقة أو مناطق

أخرى من الجسم ما مقدم الرسغ والبطن والصدر وغيرها.

جروح قطعية انتحارية في رسغ اليد مع وجود جروح ترددية
Suicidal cut wrist wounds with hesitation marks
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جروح قطعية دفاعية ( )Defense Incised Woundsيالحظ اتساع وتباعد

حافتي الجرح

جروح قطعية دفاعية ()Defense Incised Wounds
يالحظ اتساع وتباعد حافتي الجرح
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جريمة ذبح العنق وجروح قطعية دفاعية في الوجنتين واألذنين والعنق
()Cut Throat and Defence Incised Wounds
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Homicidal Cut Throat ذبح عنق جنا ي

Single Sharp edged weapon سالح ذو حافة حادة واحدة
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جرح قطعي بزاويتين حادتين مع اتساع وتباعد حافتي الجرح
Incised Wound With Acute Angles, Showing Both Edges Apart

 . 4الجروح الطعنية (النافذة والوخزية)

Penetrating Wounds, Stab Wounds and Punctures.

وهي عبارة عن جروح نافذة في أعماق الجسم نتيجة جسم صلب حاد ذو رأس مدبب أو غير مدبب أو

جسم صلب دا ري أو مضّلع مدبب أو غير مدبب.

ويتميز هذا النوع من الجروح ب ن عمق الجرح داخ الجسم أ بر من طول مدخ الجرح الموجود في
ّ
الجلد .وغالبا ما تنزف الجروح الطعنية في داخ الجسم بعكس الجروح القطعية التي يكون نزفها للى

خارج الجسم .مما ي،لب عليها أن تكون جنا ية لال أنها قد تحد بصورة عرضية أو انتحارية.

ونعكس الجروح القطعية فإنه يمكن التعرف على مواصفات السالح المستعم في حالة اإلصابة بالجروح

الطعنية فيما لذا مان السالح ماال ذو حافة واحدة أو أ ار وذلك من خالل تحدثد نوع زاويتي أو زوايا

الجرح .فإذا مانت زاويتا الجرح حادتين فإن السالح المستعم يكون ذا حافتين حادتين .أما لذا مانت لحدى
هاتين الزاويتين حادة واألخرى غير حادة فإن السالح المستعم يكون ذا حافة واحدة .لال أنه ال يمكن

الجزم ب ي منهما غالبا .أما عمق الجرح فإنه قد يكون أق من طول السالح المستعم أو أطول منه

وهذا يعتمد للى حد مبير على المسافة التي ثنفذها نص السالح داخ الجسم ووضع الجزء المصاب من

الجسم وقت اإلصابة ومدى قابلية الجزء المصاب لالنض،ا
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وطبيعة األنسجة المصابة.

ويمكن معرفة نفاذ السالح بكامله داخ الجسم بوجود سحجات حول حافتي الجرح نتيجة لصابتها بجزء

مقبض السالح المتص بالنص ( .)Hilt-Guardأما ما ثتعلق بمعرفة اتجاا القوة المستعملة والوضع
الجسمي الذي مان عليه المصاب وموقع المعتدي بالنسبة له عند وقوع االعتداء عليه

السابق ذمرها يساعد ماي ار في معرفة ذلك.

فإن العوام

وتعتبر أ ار المواقع خطورة في الجسم هي الصدر ةم ثليها العنق والبطن .وتتلتص مضاعفات هذا النوع

من الجروح بالنزيف الدموي والسدة الهوا ية وما ثترتب على لصابة األح اء داخ الجسم من مضاعفات.

جرح طعني بسالح ذو حافة حادة واحدة .الزاوية اليمنى حادة واليسرى غير حادة
Stab wound caused by Single Sharp edged weapon
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جرحان طعنيان بزاويتين حادتين لك منهما ناتجين عن سالح ذو حافتين حادتين
Stab Wounds Caused By Double Sharp Edged Weapon
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حروح طعنية بسالح ذو حافة حادة واحدة
Multiple stab wounds by single sharp edge

جروح طعنية متعددة بسالح ذو حافتين حادتين
Multiple Stab Wounds by Double Sharp edged Weapon
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سالح ذو حافتين حادتين ِ
(شب ِرّيِة)
Double Sharp Edged Weapon
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ِ سالح ذو حافتين حادتين
)(شب ِرّيِة
Double Sharp Edged Weapon

سالح ذو حافة حادة واحدة
Single Sharp Edged Weapon
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الحافة غير الحادة لسالح ذو حافة حادة واحدة
Blunt Edge of A single Sharp Edge Weapon

الحافة غير الحادة لسالح ذو حافة حادة واحدة
Blunt Edge of A single Sharp Edge Weapon
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 . 1جروح األسلحة النارية

Firearm Wounds

تنقسم األسلحة النارية للى نوعين ر يسيـنر أولهمـا وي مـ األسلحـة المتفجرة ( )Explosivesمالقناب

اليدوية ( )Hand Grenadesواألل،ام ( )Minesوغيرهـار وةانيهمـا ي ـم األسلحـة ذات األعيـرة أو
المقذوفـات الناريـة ( )Bulletsم عيرة أو مقذوفات البنادق والمسدسات ذات الماسـورة المت تنــة

( )Rifled Gunsوالبنادق ذات المـاسورة الملساء ( )Smooth Barrelما بنادق الصيد ( Shot

.)Guns

ونظ ار لتنوع األسلحة النارية وتنوع نتا ا انفجار المتفجرات المتتلفة وإطالق األعيرة النارية ب نواعها فإن

العالمات الناتجة عن م منها ال بد وأن تتتل

من واحدة ألخرى تبعا لذلك.

 . 5جروح األسلحة المتفجرة:

لن الجروح واإلصابات التي تلحق باإلنسان نتيجة انفجار هذا األسلحة والعالمات التي تترمها عليه مباشرة
نتا ا االنفجار تعتمد بصورة ر يسية على مدى قرنه أو بعدا عنها أو بصورة غير مباشرة بسبب حجم

ال،ازات المنبعاة والدوي ) (Blastالناتا عن االنفجار وما ثنتا عنها من ردم وانهيارات أو ح ار ق تن ب
أو سقو من مكان مرتفع وما للى ذلك من نتا ا.

وتقع الجروح واإلصابات بفع نتا ا االنفجار المباشرة في المنطقة المحاذية والمقابلة للسالح المتفجر من
الجسم وهذا بالنتيجة يفيد في تحدثد مدى عالقة المصاب بالسالح المتفجر من حيف أنه مان يعبف به أو
يقوم بإعدادا للتفجير أو مان جالسا عليه وغير ذلك مما يمكن استنتاجه أو االستدالل عليه من دراسة

توزيع تلك الجروح واإلصابات في الجسم.

وتتلتص الجروح واإلصابات والعالمات الناتجة عن النتا ا المباشرة لنتا ا االنفجار بما ثلي:

أ  .جروح وإصابات متتلفة نافذة وغير نافذة بفع شظايا ) )Shrapnelsالسالح نفسه أو شظايا أية
مواد متطاثرة من منطقة االنفجار ومحيطه.

ب  .حروق نتيجة اللهب ) (Flameوال،ازات ) (Gasesذات درجات الحرارة العالية المنبعاة من اشتعال
المفجرة.
المادة
ّ

ج  .وشم أو نمش بارودي  Tattooingنـاتا عن جزيدات متطاثرة من ملح البارود الم تع أو غير
مكتم االحتراق.

د  .التسمم ب،از أول أ سيد الكرنون ) )Carbon monoxide poisoningالذي يستن ق مع ال،ازات

المفجرة .مما نجد أن هذا ال،از ثتحد مع خضاب الدم  Hemoglobinفي
الناتجة عن اشتعال المادة
ّ
الجروح التي يصلها ال،از.
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هـ أنزفة دموية في األح اء المتتلفة نتيجة تمزق األوعية الدموية فيها بفع تتلتـ الهواء الناتا عن
االنفجار ( .)Blast Injuryمما أن هذا الهواء ثبلغ مـن القوة لدرجة قذف اإلنسان مسافة بعيدة عن
موقع االنفجار.

 . 0جروح األعيرة أو المقذوفات النارية:

تنقسم األسلحـة ذات األعيرة أو المقذوفـات الناريـة للى نوعين ر يسيين وذلك حسب صفة ماسورة السالح
من حيف مونها ملساء  Smooth Barrelما بنادق الصيد  Shot Gunsأو غير ملساء أي

مت تنـة  Rifledما البنادق العسكريـة والمسدسـات  .Rifles, Pistols and Revolversمما
يتتل

نوع العتاد المستعم في مال النوعين ونالتالي فإن العالمات التي تترمها نتا ا م منهما تتتل

في لحداها عن األخرى.

أ  .جروح بنادق الصيد أو بنادق الترطوط (:)Shot Guns

عند لطالق العيار الناري من بنادق الصيد فإن ما ثنطلق من فوهة ماسورة السالح على التوالي ي تم

على ما يسمى بنتا ا اإلطالق التالية:
ِ
الحـ ـار التـارجي ( )External Wadويـُصـنع مــن الورق
المقوى أو البالستيك .وهذا الح ار
أ5-
ّ
يحافى على بقاء حبات الرط داخ العيار الناري.
أ0-

حبات الرط ( )Palletsونصنع من سبيكة معدنية.

أ 3-الح ار الداخلي ( )Internal Wadوهو من الورق
اللباد أو البالستيك .ويعم هذا
المقوى أو ّ
ّ
الح ار على منع اختال جزيدات ملح البارود بحبات الرط.
بحجمها الكبير وحرارتها العالية واحتوا ها على أول أ سيد الكرنون

أ4-

ال،ازات ( )Gasesوتتص

أ1-

اللهب  ) Flameوهو ثؤدي بحرارته العالية للى حرق في جرح المدخ وحوله.

أ1-

جـزيـدـات محـتـرقة وأخـرى غـير مكتملة االحـتـراق من ملح البارود ( )Tattooingوهـي تـؤدي للى

أ2-

مما يجع ت ةيراتها في جرح مدخ العيار الناري تبعا لك منها.

الدخان (  (Smokeوهو ثؤدي للى تلو الجرح أو ما حوله على شك اسوداد.
تلو في الجرح أو ما حوله بما يسمى بالوشم أو النمش البارودي.

فإذا مان اإلطالق بتماس بين فوهة ماسورة السالح المستعم والجسم فإننا نجد نتا ا اإلطالق تدخ

جميعها من خالل جرح واحد وهو ما يسمى بجرح مدخ العيار أو المقذوف الناري وتكون جميع عالماتها
موجودة في العمق في مسار الجرح داخ الجسم .وغالبا ما تستقر جميع هذا النتا ا منت رة في الجسم.

وعند لبعاد فوهة ماسورة السالح تدريجيا عن الجسم نجد أن الجرح في الجلد ثبقى جرحا واحدا لمسافة
محدودة ةم تبدأ بعدها تتعدد جروح المدخ نتيجة انت ار حبات الرط قب وصولها للى جسم المصاب مما
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تعجز نتا ا اإلطالق األخرى تدريجيا عن الوصول للى جرح المدخ أو حوله للى أن تعجز عن الوصول

نها يا ما عدا حبات الرط وجزيدات ملح البـارود .أمـا فـي حالـة بنادق الصيـد ذات الماسورتيـن ( Double

 )Barrelفإنـه تـم تضييـق (  ) Chokingقطـر لحداهـا تدريجيـا لتصبـح أضيـق ما تكون عليه في
نهاثتها البعيدة ( .)Choked muzzle, or chokeboreو يقصد من تضييق لحدى ماسورتي السالح

اصة.
استعمالها عند الحاجة إليصال نتا ا اإلطالق لمسافة أبعد وهي مجتمعة في متلة واحدة متر ّ

ويستفاد من تسلس تراجع وصول نتا ا لطالق العيار الناري للى جسم المصاب بتوالي لبعاد فوهة
ماسورة السالح المستعم تدريجيا عنه في تقسيم مسافات اإلطالق على أساس عالمات نتا ا لطالق

العيار الناري الموجودة في الجرح وما حوله ال غير للى أرنع مسافات مما ثلي:

 . 5اإلطـالق بــتـماس ( :)Contact dischargeلـقـد أسلفـنا سـابـقـا بـيان ذلـك مما ي،ــني عـن اإلعــادة
والتكرار.

 . 0اإلطالق القـريـب من التماس ( :)Near contact dischargeونجد في هذا الحالة نتا ا اإلطالق
وعالماتها في مسار الجرح وحوله.

 . 3اإلطالق الـقـريـب ( :)Near dischargeوال ثـظهـر هـنا أي مـن نـتـا ا اإلطالق وعـالماتها في مسار
الجرح وإنما تظهر ملها أو بعضها في السطح التارجي لجرح المدخ وحول حوافه من التارج.

ونـقـولـنا ظهـور العالمات مـلها أو بـعـضها فإنـنا نعـني بذلك تـراجع وصول نـتـا ا اإلطالق للى الجـسم
تدريجيا ونالتالي عدم ظهور عالماتها حتى يكون آخر ما يص ويظهر منها حبات الرط وجروحها.

 . 4اإلطالق البعيد (ُ :)Distant dischargeويطلق ذلك عندما ال تص أي من نتا ا اإلطالق أو تظهر
أي من عالماته في جرح المدخ وما حوله من جسم المصاب.
بالمسميات األرنعة ومدلوالتها المذمورة ب عالا
ومن المهم جدا أن ن ير في هذا المجال للى عدم األخذ
ّ
المسميات ذاتها.
على لطالقها وإنما اإلشارة للى وجود العالمات الدالة على تلك المسميات وليست
ّ

المسميات األرنعة ما ثلي:
مسمى من
فنقول لزاء م
ّ
ّ
ـ وجدت عالمات اإلطالق بتماس.
ـ وجدت عالمات اإلطالق القريب من التماس.
ـ وجدت عالمات اإلطالق القريب.

ـ لم نجد عالمات اإلطالق بتماس أو اإلطالق القريب وال نقول أن اإلطالق تم من مسافة بعيدة.

ومبرر قولنا هذا أن عدم وصول نتا ا اإلطالق أو عدم ظهور عالماتها محكوم أحيانا بوجود حاجز أو

حا

مالمالبس أو اإلطالق من خالل وسادة تحت الرأس أو غير ذلك من الحواجز المعترضة بين فوهة

ماسورة السالح وموقع اإلصابة من الجسمر أو أن اإلطالق تم باتجاا األر
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فارتد المقذوف ليصيب

شتصا بجانب مطلق النار على مسافة قريبة منه يفتر

النار لو مان اإلطالق باتجاهه مباشرة.

معها بالضرورة ظهور عالمات قرب لطالق

ونالنتيجة ونسبب ما أوضحناا فإن عدم وجود نتا ا اإلطالق أو عدم ظهور عالماتها في مسار جرح

المدخ في الجسم أو في الجرح وما حوله ال ثنفي مون اإلطالق قريبا أو بتماس .وهذا بطبيعة الحال
ثوجب على الجهة التحقيقية والطبيب أن ثتعاونا للبت ب مر ذلك بالك

على الموقع الذي جرى فيه

المسميات األرنعة.
اإلطالق وضب المالبس أو الوسادة أو غيرها قب تحدثد مسافة اإلطالق ب ي من
ّ
فإذا تقرر نها يا بنتيجة البحف عدم وجود عالمات التماس أو قرب لطالق النار فإن ذلك يعني اإلطالق

البعيد أي أن اإلطالق تم من مسافة تتجاوز مسافة اإلطالق القريب.

ويمكن تقدثر مسافة اإلطالق بصورة تقريبية وغير دقيقة بقياس قطر انت ار جروح مداخ حبات الرط

على الجسم واستتدام القاعدة التي تقول ب ن قطر انت ار جروح مداخ

حبات الرط بالبوصات

(اإلن ات) يساوي مسافة اإلطالق بالياردات .لال أن األقرب للى الدقة والصواب لتقدثر مسافة اإلطالق

يستوجب لجراء لطالق تجريبي من قب خبير األسلحة على نفس السالح ونفس نوع العتاد المستعم مع
ضرورة أخذ سرعة الريح واتجاهها وغير ذلك من عوام باالعتبار ومقارنة نتا ا ذلك بما أةبته الطبيب

الذي قام باإلسعاف أو الطبيب الذي قام بالك

على الجاة وت ريحها مدعوما بالصور الفوتوغرافية

من عالمات لنتا ا اإلطالق ومواضعها في الجرح وما حوله مع قياس أبعادها.

ب  .جروح البنادق العسكرية والمسدسات (:)Rifles, Pistols and Revolvers

عند لطالق العيار الناري من هذا النوع من األسلحة فإن ما ثنطلق من فوهة ماسورة السالح على
التوالي ي تم على ما ثلي مما يسمى بنتا ا اإلطالق وعالماتها:

ب 5-المقذوف الناري أو الرصاصـة ( )Bulletوهو ُيحد جرح المدخـ ( (Entry Woundوقد
ُيحد جرحا آخر لذا خرج من الجسم يسمى بجرح المترج (.)Exit Wound

ب 0-ال،ـازات ( )Gasesوهي التي تدفع المقذوف بعيدا باتجاا الهدف وتكون بدرجـة حـرارة عـالـيـة تلـفح
(تحرق) ما يحـيـ بجـرح المدخـ مـن الجـلـد وتحـتوي عـلـى غـاز أو أ سيـد الكـرنون الـذي ثــتحـد مع

خضاب الدم ( )Hemoglobinفي جرح المدخ

فتبدوا األنسجة في مسار الجرح ونالذات في

العضالت الواقعة تحت حواف جرح المدخ بلون وردي .)(Pink, or Cherry Red

ب 3-اللهب ( )Flameالناتا عن اشتعال ملح البارود وهو ُيحد حرقا في الجرح أو حوله.
ب 4-الدخان ( )Smokeالناتا عن اللهب وهو ُيحد اسودادا ( )Blackeningفي الجرح وحوله.
ب 1-جـزيـدـات محـترقة أو غـير مكـتملة االحـتـراق من ملح البارود تترج من فوهة السالح بفع االنفجار
الذي ُيحدةه اشتعالها وتلتصق بالجلد واألنسجة في الجرح وما حوله وتسمى بالوشم أو النمش
البارودي (.)Tattooing
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عالمات نتا ا لطالق العيار الناري

 . 5الجرح الناتا عن المقذوف أو الرصاصة:

يسمى الجرح الذي تدخل منه المقذوف الناري بجرح المدخل ( .)Entry Woundويتصف هذا الجرح دا ما

بوجود فقد أو ضياع في الجلد ثتناسب قطرا أو شكله مع قطر المقذوف الناري واتجاا دخوله .فإذا مان

اتجاا دخول المقذوف الناري عموديا على موقع جرح المدخ

فإنه يكون دا ريا ويتوقع أن يكون قطرا

أق من قطر المقذوف بسبب تمدد الجلد أوال عند دخوله ةم عودته للى وضعه الطبيعي بعد ا تمال نفاذا.

أما لذا مان اتجاا دخوله ما ال فإنه ثتتذ شكال أقرب ما يكون للى ال ك البيضو ّي ( )Ovalوتتتل
أبعادا باختالف زاوية اإلطالق .فإذا مان اتجاا دخول المقذوف موازيـا أو أقرب مـن ذلك فإن الجرح ثتتذ

مماسيـا (.)Tangential
شكال ميزابيـّا أو
ّ
لن حافة جرح المدخ تكون في ال،الب مقلونة للى الداخ باتجاا عمق الجرح لذا مان الجلد وما تحته من

أنسجة رخوا ونسبب ما تل

و’فقد من أنسجة تحتها .أما لذا مان الجلد في موقع الجرح م دودا ومدفوعا

للى التارج ب ّدة بما تحته من أنسجة مإصابة ةدي أناى ماال فإننا نتوقع والحالة هذا أن تكون حافة
جرح المدخ مقلونة للى التارج.
تسحجا في حافة الجرح على
ونتيجة احتكاك المقذوف بدرجة حرارته العالية بحافة الجرح فإنه ’يحد
ّ
شك حلقي أو هاللي حسب زاوية اإلطالق .وهذا العالمة ليست حص ار على جرح المدخ فق لذ قد

نجدها في حافة جرح المترج لذا مان موقعه مستندا للى الحا

التي ت،طيه.

أو األر

أو مان م دودا بالمالبس

زيتية ونما حمله من السطح الداخلي لماسورة السالح أةناء
تلو سطح المقذوف بمادة دهنية أو ّ
لن ّ
مرورا منها ما الدخان ونقايا من جزيدات ملح البارود فإنه ثترك أةرا في حافة فتحة دخوله من المالبس

أو فــي حـافـة جــرح المدخــ فــي الجلـد علـى شكــ حلقــة أو هـالل بمــا يسمـى بالمسحــة الرصاصيــة

( .)Soiling Ringولهذا العالمة أهمية بال،ة في ت تيص اإلصابة بمقذوف ناري عندما ال نجد دليال
سواها في حافة ةقب أو أ ار في مالبس بقايا آدمي.

ما أن وجود عالمات اإلطالق بتماس أو اإلطالق القريب في الجرح أو ما حوله أو المالبس مقابله ثؤمد

أيضا مونه مدخال لمقذوف ناري.

وإلصابة العظام بالمقذوف الناري أهمية خاصة فلك من فتحة دخول المقذوف الناري وخروجه منها

صفة ت تيصية تعطي دليال قاطعا على ت تيص أي منهما .فإذا أخذنا مدخال للمقذوف النـاري فـي عظـم

الناحيـة الجداريـة اليمنى ( )Right Parietal Boneمن الجمجمة ماال نجد أن الفتحة (الفقـد العظمـي)
فـي الصفيحـة الداخليـة منـه ( (Inner Plate or Tableأوسـع مـن الفتحـة فـي الصفيحـة التارجيـة
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) )Outer Plate or Tableفي نفس الجانب مما يطلق عليه اسم ال ط

الداخلي بينما يكون

العكــس صحيحــا بالنسبــة لفتحــة متــرج المقـذوف النــاري فــي الناحيــة الجداريـــة اليســرى

 Left Parietal Boneحيف تكون الفتحة في الصفيحة التارجية من عظم الجمجمة أوسع مـن

الفتحـة فـي الصفيحـة الداخليـة وهـو مـا يطلـق عليـه اسـم ال طـ
وإن سبب اتساع م من ال ط

التارجي .External Beveling

الداخلي والتارجي الم ار لليه في هذا الماال هو انت ار ض،

المقذوف على مساحة أوسع في الصفيحة الداخلية بعد ارتطامه ونفاذا من الصفيحة التارجية في حالة

ال ط

الداخلي وهو مذلك أوسع في الصفيحة التارجية بعد ارتطامه ونفاذا من الصفيحة الداخلية في

حالة ال ط

التارجي.

شرخية من حافة فتحة دخول أو خروج المقذوف الناري في
وناإلضافة للى ما تقدم فقد تت عب مسور
ّ
الجمجمة باتجاا ُقمتها وقاعدتها ماال.
لن المقذوف الناري قـد يستقر أو ثنفذ مـن الجسم مـن خالل جرح يسمـى بجـرح المتـرج ( Exit

 .)Woundوتتتل

مواصفات هذا الجرح مليا عن مواصفات جرح المدخ  .فال يعدو أن يكون جرح

المترج سوى مجرد تمزق في الجلد ودون أي فقد أو ضياع منه مما أننا ال نجد أيا من المسحة

الرصاصية أو عالمات نتا ا اإلطالق األخرى التي سن تي عليها تاليا.

 . 0عالمات أةر ال،ازات ):(Gases

عند اإلطالق بتماس فإن جميع ال،ازات المتحررة عن اشتعال ملح البارود تدخ في جرح المدخ للى

أعماق الجسم .أما في حالة الجلد الملتصق ب دة بالعظم تحته مالجبهة ماال فإن حجم ال،ازات

المتزاثد الذي ال يستوعبه الجرح ومسارا في العمق ولفقدان الجلد لمكانية التمدد بسبب التصاقه
بالعظم تحته ب دة ولعدم وجود مهرب لهذا الحجم المتعاظم من ال،ازات فإن ذلك سيؤدي بالضرورة

للى انفجار ثتسبب بت قق حافة جرح المدخ بحيف يظهر الجرح في صورته النها ية ب ك نجمي
ّ
( .)Star or Stellate Shapeونظ ار الرتفاع الجلد بفع حجم ال،ازات المتزاثد فإنها تدفعه وتض،طه
ب دة ليرتطم بفوهة ماسورة السالح مؤديا للى مدم حلقي أو هاللي حسب زاوية التماس يما قطر
فوهة ماسورة السالح .أما لذا مانت األنسجة رخوة فإنه ال ثتوقع حدو ما هذا الت قق أو التكدم في

حافة الجرح.

وال بد مـن اإلشارة هنا للى أنه ليس بالضرورة أن يحـد الت قق في الجلد في حاالت اإلطالق بـتماس مع

جـلـد ملتـصق بـ ـدة بالعـظـم تحـته فـقـ

فالتـ ـقـق قـد يحـد أيضا نـتـيجـة تباعـد حـواف الكسور ال رخية

المـمـتــدة من حـافـة جـرح المدخـ نـتـيـجـة االرتـفـاع ال ـدثـد فـي الض،ـ داخ الجـمجـمة ال سـيـما لذا مـان

المقـذوف صاد ار عـن البنادق السريعـةر مما قـد ثـنـتا ال ك النجمي للجرح أيضا عن الضرب بمطرقـة على

الجبهة ماال.
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والحــتــواء هــذا ال،ـازات عـلـى غــاز أول أ ـسـيـد الكـرنـون فـإنه ثــ ّتحـد بـتـضاب الـدم والعـضالت مـؤدثـا للـى

ا ـتـسـابها اللون الـوردي ) (Pink or Cherry Red Discolorationمما يحد في حاالت اإلطالق
بتماس أو القريب من التماس.

ولكون هذا ال،ازات ذات درجة حرارة عالية فإننا سنرى أةر ذلك في حاالت اإلطالق القريب من التماس أو

اإلطالق القريب على شك حرق سطحي في الجلد حول حافة جرح المدخ .

 . 3عالمات أةر اللهب ):)Flame

لن اللهب الناتا عن اشتعال ملح البارود يترج من فوهة ماسورة السالح والى مدى قريب منها ويؤدي في

حاالت التماس واإلطالق القريب من التماس للى حرق في الجرح وحافته ويتالشى أةر هذا اللهب تدريجيا
للى أن يتتفي أةرا نها يا بازدياد بعد فوهة ماسورة السالح عن جرح المدخ .

 . 4عالمات أةر الدخان ):)Smoke

لن هذا األةر ثنتا أيضا عن اشتعال ملح البارود وهو ثرافق اللهب المذمور ب عالا ويؤدي للى اسوداد

في الجرح وما حوله في حاالت اإلطالق بتماس واإلطالق القريب من التماس فق  .ويمكن تمييزا عن

الوشم البارودي من خالل لمكانية لزالته بقطعة من القطن أو القماط.

 , 1عالمات جزيدات ملح البارود ):(Powder

لن العالمات التي تترمها جزيدات ملح البارود تسمى بالوشم والنمش البارودي .وقد سميت بذلك لعدم

لمكانية لزالتها عن الجلد لال باستدصال الجلد جراحيا .ويعتبر الوشم أو النمش البارودي من آخر عالمات

قرب لطالق النار ظهو ار ويمكن ا ت افه متبريا عن طريق التحري عن مكونات ملح البارود ميماويا وعن

طريق فحص الجلد تحت المجهر حيف ن اهد جزيدات الكرنون وملح البارود .ول ك انت ار الوشم

البارودي داللة في تحدثد زاوية اإلطالق فيكون انت ارا منتظما حول حافة جرح المدخ لذا مان اإلطالق
عموديا على موقع اإلصابة من الجسم أو أن يكون انت ارا أوسع في أحد جوانبه حسب زاوية مي
ماسورة السالح على موقع اإلصابة عند اإلطالق.

تحدثد اتجاا اإلطالق:

ثتم أوال تحدثد اتجاا دخول المقذوف الناري في الجسم في الوضع القا م العادي وذلك من خالل

السحجات في حافة جرح المدخ وشك انت ار عالمات نتا ا اإلطالق لن وجدت ما لفح ال،ازات للجلد

والحرق واالسوداد والوشم البارودي .ونتحدثد اتجاا دخول المقذوف فإن ذلك يحدد زاوية ماسورة السالح
المستعم مع موقع اإلصابة فيما لذا مانت الزاوية قا مة أو حادة .ومن خالل تحدثد ذلك ثتم تصور

اتجاا لطالق النار ووضع الجاني من المجني عليه وقت اإلطالق .ويجب أن ال يعتد دا ما بمسار المقذوف

الناري في الجسم أي الت الواص بين جرح المدخ ومستقر المقذوف أو جرح المترج ألن اتجاا
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المقذوف الناري داخ الجسم ثت،ير حسب طبيعة األنسجة التي يصادفها في طريقه بحيف يصعب تحدثد
موضع استقرارا سلفا في الجسم لال بالتصوير ال عاعي.

مدخ مقذوف ناري في القميص أطلق من مسافة قريبة من التماس
Near contact Discharge Entry Hole

تسلس انت ار نتا ا لطالق العيار الناري في طبقات المالبس وعدم وصولها لجرح المدخ
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مدخ مقذوف ناري في األذن التارجية أطلق بتماس مع موقع الجرح

مدخ مقذوف ناري أطلق بتماس .جميع نتا ا اإلطالق في مسار الجرح مع وجود مدم هاللي على حافة الجرح نتيجة ارتطام

فوهة ماسورة السالح التي مانت بتماس غير مام مع جرح مدخ المقذوف الناري .ثالحى انت ار الوشم البارودي في األنسجة
السفلى المحيطة بالجرح مما يساعد في تحدثد اتجاا اإلطالق ومالحظة وجود الدم واألنسجة حول جرح المدخ بلون زهري

نتيجة اتحاد الدم مع غاز أول أ سيد الكرنون المنبعف مع ال،ازات نتيجة احتراق ملح البارود.
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داخلي ملو باالسوداد والوشم البارودي في عظم الجمجمة من جهة

مدخ مقذوف ناري أطلق بتماس (يمين الصورة) ومترجه في يسارها وشط

Contact discharge entry wound (Right) and exit wound (left) and soiled internal bevling of skull bone
with blackening and tattooing.

ةالةة جروح في العضد والصدر نتيجة اإلصابة بمقذوف ناري واحد
Three wounds in the upper arm and chest caused by a single bullet
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. المدخ

جرح مدخ مقذوف ناري أطلق بتماس مع م اهدة فقد نسيا الجلد
والتسحا واالسوداد والوشم البرودي
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الصورة على الجانب األيسر :جرح مدخ مقذوف ناري أطلق من مسافة قريبة من التماس مع فقد نسيا الجلد

الصــورة عـلى الجانـب األثــمـن جــرح مترج المقـذوف الناري عـلى شك تـمزق دون فـقد نـسيا الجلد حيف
تم رفع الحواف الممزقة للى جوانب الجرح

مدخ لمقذوف ناري من بندقية نتيجة لطالق قريب من التماس في أعلى العضد األيسر وقد استقر

مرتدا بعد ارتطامه بالعمود الفقري الصدري.
المقذوف في أعلى عظم الترقوة اليمنى ّ
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تقدثر مسافة اإلطالق

لن نتا ا لطالق المقذوف الناري تترج من فوهة ماسورة السالح بنفس الترتيب الذي سبق وعرضناا

سابقا وإن تقدثرنا لمسافة اإلطالق باستعمال البنادق العسكرية والمسدسات ال يتتل

من حيف المبدأ عن

تقدثرها في حالة استعمال بنادق الصيد .مما أنه ال بد من لجراء لطالق تجريبي من قب خبير األسلحة

على نفس السالح ونفس نوع العتاد المستعم مع ضرورة أخذ سرعة الريح واتجاهها وغير ذلك من
عوام باالعتبار ومقارنة نتا ا ذلك بما أةبته الطبيب الذي قام باإلسعاف أو الطبيب الذي قام بالك

على الجاة وت ريحها مدعوما بالصور الفوتوغرافية من عالمات لنتا ا اإلطالق ومواضعها في الجرح

وما حوله مع قياس أبعادها.

وال بد من اإلشارة هنا للى أن تقدثر المسافات الواردة في مراجع الطب ال رعي المعتمدة ما هي لال نتيجة

أبحا إلطالق تجريبي على أسلحة وأعتدة محددة أجريت في غرف خاصة تتلوا من المؤةرات التارجية
ما التيارات الهوا ية سواء مانت هذا التيارات باتجاا اإلطالق أو بعكسه أو باتجاا عمودي عليه أو

ب ك ما  .ونناء عليه فإنه عند األخذ ب رقام تلك المسافات الواردة في تلك المراجع أن ثؤخذ نوع

السالح والعتاد المستعملين في تلك األبحا

وما تم تحييدا من عوام عند لج ار ها.

انةار واألدلة المادية في حاالت اإلصابة باألسلحة النارية

ت م هذا انةار واألدلة السالح المستعم ونتا ا لطالقه التي أشرنا لليها سابقا .ونظ ار لفهمية المعلقة

على هذا انةار واألدلة فإنه ال بد من توجيه العناية لليها بالبحف ابتداء من مكان الحاد

الجريمة وانتهاء بجسم اإلنسان.

أو مسرح

وللتحري عن هذا انةار واألدلة فإنه ال بد من االستعانة ب صحاب االختصا
ّ
حصرها وتصويرها ورفعها بطريقة علمية وسليمة وتحفى مع ما تحمله من عالمات فارقة دون ت ويه أو
من خبراء األسلحة في

لزالة ودون لضافة أية آةار جدثدة عليها ألن ما ثتم التحري عنه خبير األسلحة من آةار وعالمات عليها

ما هي لال آةار وعالمات مجهرية .ونناء عليه فإنه ال يجوز ماال للتبير أو الطبيب أن ثلتق الظرف

الفارغ أو المقذوف الناري بملق معدني وأن ثتجنبوا سقوطه على األر ...الخ أو استدصال المقذوف

الناري في األنسجة بملق معدني أو خدشه ب فرة السكين عند محاولة الوصول لليه داخ الجسم ومنع

سقوطه أو احتكا ه بجسم قد يضيف عليه أو ُي ّوا ما يحمله من عالمات وآةار .وع الطبيب عند
استتراج المقذوف الناري القيام بوصفه من حيف أبعادا وما يحمله من ت ققات وغير ذلك.
ومما أسلفنا سابقا فإنه ال بد للطبيب من متابة وص

دقيق لما يجد من عالمات ونتا ا مستعينا بالرسم

أو التصوير الفوتوغرافير وأن يحتفى بكام المالبس ونجميع األنسجة المست صلة جراحيا مع العناية

بفحصها عيانيا ودقة وصفها وإرسالها رسميا بعد تحريزها للى الجهة المتبرية المتتصة بفحصها

مجهريا أو ميماويا.
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 -2الكدمات أو الرضو
تعرف الكدمات أو الرضو

(:)Contusions; Bruises

ب نها عبارة عن نزيف دموي في األنسجة الواقعة تحت الجلد نتيجة تمزق

األوعية الدموية فيها بفع االرتطام بجسم صلب ار

أو وقوع األنسجة بين قوتين متعا ستين.

وتعتمد شدة الكدمات على شدة القوة المستعملة وطبيعة األنسجة المصابة والحالة الصحية لفوعية

الدموية والدم .وتكون اإلصابة أق شدة ملما ازدادت األنسجة صالبة مع سالمـة األوعيـة الدمويـة والـدم
مـن األم ار

 .لن األشتـا

المصابيــن بسرطـان الـدم ( )Leukemiaوداء اإلسقرنـو )(Scurvy

الفرفرية ( )Purpuraقد ثنزفون تلقا يـا ( )Spontaneouslyويكون النزف لدثهم أشد ماي ار من
و
ّ
غيرهم لمجرد تلقي لصابة بسيطة جدا.
وقد تحم الكدمات شك ومواصفات األداة المسببة لها لذا مانت ذات شك هندسي مميز ما لطار

السيارة مما قد ثت خر ظهور الكدمات بسبب عمق األنسجة المصابة فهي تحتاج للى فترة أطول لتتجمع
مية مافية من الدم النازف أو لينتق الدم النازف من األوعية الدموية بفع الجاذبية األرضية للى

األنسجة القريبة من السطح تحت الجلد مما يجعلها تظهر أحيانا في غير موقع اإلصابة األولية .وقد
تتعذر م اهدة الكدم ملما مان لون الجلد دا نا.

لن الدم النازف في األ نسجة تحت الجلد تط أر عليه ت،يرات ميماوية تؤةر في لونه .ف ول ما يظهر الكدم

يكون بلون أحمر ثتحول بعد فترة وجيزة للى اللون البنفسجي ةم للى اللون األزرق بعد ثومين للى ةالةة

أيام فاللون األخضر بعد ةالةة أو أرنعة أيام ةم للى اللون األصفر بعد ذلك ويتتفي نها يا بعد ستة للى

سبعة أيام .وتعتمد سرعة ت،ير اللون على ممية الدم النازف في األنسجة وعلى ممية األوعية الدموية

التي ت،ذثها وقد تطول تلك الت،يرات الكيماوية التي تؤةر في لون الكدم من أسبوع للى أرنعـة أسابيع.

ويجب مالحظـة أن لون الكدم قد ثت ابه مع لون الزرقـة الرميـة ()Hypostasis

الرضية .ونظ ار
وفي ال،الب فإن السحجات ترافق اإلصابة بالكدمات وتسمى في هذا الحالة بالسحجات
ّ
لسرعة الت،يرات في السحجات وقصر مدة شفا ها فإن تقدثر عمر هذا السحجات يساعد في تقدثر أ ار

دقة لعمر الكدمات.
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Bruises on the Face looking Like the دمات على شك السطح التارجي إلطار (عج ) سيارة
External Surface of A car Tire Mark

دمات متعددة متفرقة في أنحاء الجسم ناتجة عن جسم صلب ار
Multiple Bruises Covering Different Areas of the Body Caused by Blunt Obgect
354

(الرس،ين)
دمات متعددة متفرقة في أنحاء الجسم مع عالمات تقييد المعصمين ُ
Multiple Bruises Covering Different Areas of the Body

 . 1اإلصابات األخرى:

ونعني بذلك لصابات الرأس والعمود الفقري والصدر والبطن والحو
واألعصاب والعظام .وتتعر

وأح ا ها واألوعية الدموية

هذا األجزاء واألنسجة جميعها أو بعضها للى اإلصابة مباشرة من خالل

أنواع الجروح واإلصابات المتتلفة أو بصورة غير مباشرةر ما الض ،ال دثد على البطن بفع مرور

لطار سيارة عليه قد ثؤدي للى تمزق ال راثين واألوردة الر يسية في الصدر وحتى انفجار القلب أحيانا.
وماال آخر هو سقو شتص على راحة ثدا من مرتفع للى األر

لذلك بالكسر.

فتصاب عظام الساعد أو العضد تبعا

وسوف نتناول فيما ثلي ب ك عام لصابات بعض المواضع من الجسم ودون تكرار لما سبق تفصيله
عنها تارما التفاصي الطبية الدقيقة للمراجع المتتصصة في م منها لمن أراد المزيد أو لفطباء

االختصاصيين في موضوعاتها.
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إصابات الرأس
Head Injuries

تكتسب لصابات الرأس أهمية خاصة من الناحية الطبية القضا ية لما تستدعيه من عناية طبية فا قة

تلقي بالمسؤولية على األطباء لما ت كله من خطورة بال،ة على الحياة في أ ار األحيان ومن ضرورة

تمييز بعضها عن حاالت مرضية معينة أو عن السكر وتمييز ما هو جنا ي أو عرضي أو انتحاري منها.
تنتا لصابات الرأس عن تعرضه لالرتطام بجسم صلب ار

نافذ أو غير نافذ في الجمجمة .وتتراوح نتا ا

اإلرتطام ابتداء من السحجات والكدمات والجروح في فروة الرأس للى مسور الجمجمة والنزيف بداخلها

وتكدم وتمزق الدماغ .وعند عرضنا لهذا الموضوع ال بد من اإلشارة للى مضاعفاتها وضرورة تمييز

بعضها عن األسباب المرضية المسببة لمالها.
لن انلية إلحدا

لصابات الرأس تنتا في ال،الب عن االرتطام بجسم صلب ار

ب ن ثرتطم الجسم الصلب ال ار

بالرأس أو أن ثرتطم الرأس بهر أو نتيجة تعر

()Blunt Impact

الرأس لتسارع الحرمة أو

التسارع العكسي (التباطؤ) ( )Acceleration or Deceleration Injuriesأو مالهما معا (أي

االرتطام والتسارع).
وقــد ثــحــد

االرتــطــام والــرأس لمــا ةــابــت مــ ن ثــكـون مستـنـدا للى األر

ماال أو أن يكون ُحــر

الحرمة ( .)Free to moveوتنتا اإلصابة عن التسارع بحرمة مفاجدة للرأس ثنتا عنها قوى شد وجذب
للدماغ داخ الجمجمة.

وت م المضاعفات المباشرة إلصابات الرأس لحت اء الدماغر واعتالل الدماغ الناتا عن نقص األ سجين

نتيجة نقص تروية الدم ()Hypoxic- Ischemic Encephalopathyر للتهاب السحايا اإلصابي

الصرعر ال ل النصفير وعدم القدرة على التعبير بالكالم أو بالكتابة أو باإليماء أو فهم الكالم المنطوق

أو المكتوب ()Aphasiaر والت،يرات النفسية .وت م المضاعفات الالحقة لإلصابة اإللتهاب القصبي
الر وير و ِ
انصمام ُخااري في ال ريان الر وي ()pulmonary Artery Thrombo – Embolismsر
وتقرحات جلدية نتيجة اإلستلقاء ()Decubitus Ulcersر وإنتان الدم (.)Sepsis

لن على األطباء عدم التسًّرع في لخراج المريض من المست فى مباشرة في حاالت لصابات الرأس لال بعد
مرور  42ساعة على األق من وقت التعر

لإلصابة في المصابين من ص،ار السن وال باب ومرور

ةالةة أيام على األق في حاالت مبار السن ( 24سنة ف ار) ب ر عدم معانات المصاب من أية أع ار

أوعالمات ناتجة عن لصابات الرأس .أما في حال المعاناة من أع ار

وعالمات نتيجتها فيكون أمر

لخراج المصاب أو لعطاؤا تقري ار طبي نها يا مرهونا بك منها ونما ثتوقع من ظهور مضاعفات الحقة لها.
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جروح وإصابات فروة الرأس

تصاب فروة الرأس بالسحجات والجروح القطعية والرضية والكدماتر وقلع ( )Avulsionفروة الرأسر

والنزيف الدموي والتما (.)Infection
المس ِعفين االحتفاظ ب ية مواد غريبة عالقة في فروة الرأس لن وجدت ل،ايات
ويجب على األطباء ونتاصة ُ
المقارنة بمصدرها .مما يجب عليهم التعام مع الجرح الرضي جراحيا مع لجراءات الوقاية من مر الك ّزاز
طيا ( )Linearأو نجميا ( )Stellateأو
( .)Tetanusوفيما ثتعلق ب ك الجرح الرضي فيكون لما خ ِّ

على شك حرف .Y

مالحظة:

تن

(تراجع الجروح واإلصابات في فروة الرأس م،يرها في باب الجروح واإلصابات).

سور عظام الجمجمة

عظام الجمجمة من غ اء في المرحلة الج ِن ِ
ينية .ونناء عليه فإن مسورها تلتدم بالتليف وال تلتدم

بالتكلس .ويبدأ اليافوخ األمامي ( )Anterior Fontanelleباالن،الق بعد الوالدة بـ  42 – 9أسبوع

ويصبح اإلغالق محكما حتى ال هر الاامن ع ر .أما اليافوخ التلفي ()Posterior Fontanelle
ِ
ق خالل األسابيع الامانية األولى بعد الوالدة .وتن،لق خطو الدرزات ( )Suture likesفي مرحلة
فين،ل ُ
الطفولة وتلتحم بالتكلس في مرحلة ما من البلوغ الكهولة ( .])Adult lifeوتكون عظام الجمجمة
رقيقة ( )Thinفي م من الناحية ِ
الجدارية الصدغية ( )Parietotemporalوالناحية الوح ية للعظم
الجبهي ( )Lateral Frontalوالناحية الوح ية للعظم القذالِي الناحية الوح ية لمؤخرة الجمجمة

الرضع ()Infants
( .])Lateral Occipitalوقد ال تصاب عظام الجمجمة الرقيقة لدى األطفال ُ
عن مسور الجمجمة ال بد أيضا من نزع األم الجافية للتمكن من
بالكسور بسبب ُمُرون ِتها .وللك
م اهدتها.

تعتمد اإلصابة بكسور الجمجمة على قوة ال دة التارجية (قوة االرتطام) ووزن األداة الراضة وشكلها

وماافتها ( )Consistencyوسما ة فروة الرأس وماافة ال عر في موقع اإلصابة ومرونة العظم
( )Elasticityأومدى قابلِي ِته للكسر (.)Brittleness
ما ال ي تر أن ثترافق مع الكسر ال رخي وجود لصابة في الدماغ أو فقد للوعير وعلى العكس من ذلك

فقد تحد الوفاة نتيجة لصابة شدثدة في الدماغ دون لصابة عظام الجمجمة بالكسر.
تحد

مسور الجمجمة نتيجة شدة ارتطام بسيطة أو متوسطة أو شدثدة .لن ال دة التارجية باستعمال

أداة راضة مسطحة ( )Flatتؤدي للى زيادة في تحدب ( )Outbendingعظام الجمجمة فتصاب بكسر
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ًّ
التحدب) ويمتد الكسر لينتهي في موقع
شرخي ( )Linearبعيدا عن موقع اإلرتطام (أي ابتداء من منطقة

اإلرتطام.

أما االرتطام السريع بالجسم الصلب ال ار

داخ الجمجمة (.)Penetrating
وقد يحد

فإنه ثؤدي للى مسر منتس

( )Depressedأو نافذ للى

مسر حلقي حول الاقبة العظمى ( )Foramen Magnumنتيجة تعر

قمة الرأس ل دة

خارجية راضة مالسقو من علو على قمة الرأس مما ثؤدي الندفاع هذا المنطقة باتجاا العمود الفقرير أو
نتيجة تعر

اإللية ( )Buttockفي حالة السقو عليها من مرتفع مما ثدفع العمود الفقري لفعلى

باتجاهها أو التعر

لضرنة على الذقن .Impacts to the Tip of the Chin

وتؤدي مسور قاعدة المجمجمة متباعدة الحواف بحيف يقسمها للى نصفين ( )Hinge Fracturesللى
نزيف من لحدى األذنين أو األذنين معار مما ثتسبب تل

في الجسر والنتاع المستطي

( )Pontomedullary Tearsأو جذع الدماغ ( .)Brainstemأما النزف الناتا عن مسر الصفيحة

الح ِ
جاجية ( )Orbital Plateفيؤدي للى انتقال الدم للى جفون العين ( .)Orbital Ecchymosesونستطيع

تمييز التجمع الدموي في األنسجة المحيطة بالعين نتيجة مسر الصفيحة الحجاجية عن النزف في تلك

األنسجة الناتا عن االرتطام المباشر للعين أو األنسجة المحيطة بها ” “Black Eyeمن خالل وجود
لصابة في الجمجمة مع نزيف بداخلها .لن مسر الصفيحة الحجاجية يحد

أحيانا نتيجة رجع الضرنة

( )Contrecoup Traumaوذلك عند تلقي شدة خارجية على مؤخرة الرأسر أو نتيجة انتقال موجات

اهتزازية ضاغطة ( )Pressure Waveناتجة عن ارتفاع مفاجئ للض ،داخ الجمجمة ( Sudden
 )Increase in Intracranial Pressureمما في حالة اختراق الجمجمة بمقذوف ناري.

وت م المضاعفات التطرة لكسور الجمجمة النزيف خارج األم الجافية وتكدم أو تمزق مادة الدماغ بفع
المنت ِسفة .ومن مضاعفة الكسور أيضا حدو التما من خالل الكسور المضاعفة
شظايا مسور العظام ُ
ونتاصة في حال تلو فروة الرأس فينتا عنها للتهاب السحايا وتكون خّراج في الدماغ وخما سحايا

في حال مسر

متقيح الحقا ( .)Purulent Meningitisوقد يحد التم ُا أيضا من خالل األن
الصفيحة ال،رنالية ( )Cribriform Plateالذي ثرافقه مسر في الحفرة األمامية أو من خالل مسرها

بجسم غريب دخ من خالل طاقة األن  .مما يحد التم ُا من خالل مسور في الجيوب الجانبية األنفية
( )Paranasal sinusesمالجيوب الجبهية أو ال،رنالية ( )Frontal or Ethmoid sinusesأو من

األذن الوسطى أو التاليا الهوا ية ال ُت ا ية ( )Mastoid Air Cellsباإلضافة للى مسر قاعدة
الجمجمة.
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سور متعددة (منتسفة وشرخية) في عظام الجمجمة
)Multiple Skull Fractures (Depressed and Fissure Fractures

ارتجاج الدماغ ()Brain Concussion

ويقصـد بارتجـاج الدمـاغ فقـد الوعـي لفتـرة قصيـرة ويتبعها فقد الذا رة منذ لحظة وقوع لصابة الرأس

وسرعـان ما يستعيـدا المصـاب فـو ار أو تدريجيـا نتيجـة تعـريـض الدمـاغ الهتـ اززات عنيفـة (Shaking of

 )the Brainأو حرمـة دوران  Rotational Shear Strainsداخـ الجمجمـة بفعـ االرتطــام بجســم
صلـب ار

والـرأس حـر الحرمـة ( .)Free to Moveوملما طالت مدة فقد الوعـي فإنـه ي،لـب وجـود

لصابـات أخرى في الدماغ مالتكـدم والتمزق ومضاعفاتهما مالنزيف ماال مما أته يجب االحتيا دا ما
باعتبار اإلصابة بارتجاج الدماغ مؤش ار الحتمال وجود لصابة خطيرة في الدماغ غيرها.

ونظ ار لما قـد يعانيـه ال تـص المصاب بارتجـاج الدمـاغ من ت ّوط في تفكيـرا ( )Confusionومن عدم
لد ار ه لما حوله باإلضافة للى العالمات العامة للتسمم الحاد بالكحول فإنه يمكن ت تيصه خط على أنه
في حالة سكر .وعند حدو أي التباس بإصابته ب ي من هاتين الحالتين فإنه يجب العم على استقصاء

أسباب ت تيصهما وأن ثوضع المصاب تحت الرقابة الطبية المباشرة للى المدة التي ثتوقع خاللها اختفاء
عالمات التسمم الحاد بالكحول ونعكس ذلك فإنه يجب التعام مع هذا ال تص على أنه يعاني من

لصابة في الرأس.
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مـا ثنتا عن ارتجاج الدمـاغ ت ّوط فـي التفكير  Mental Confusionوفقـد الذا ـرة عـن األحـدا
التـي سبقـت الحـاد مباشرة باإلضافـة للحـاد نفسه ( )Retrograde Amnesiaمما ثؤةر في

مصداقية لفادة المصاب واستجوابه .وقد يص فقد الذا رة حدا يعجز معه المصاب عن لعطاء أية

معلومات عن هويته ال تصية .ونناء عليه فإن على المحقق أن ثؤج التحقيق للى وقت يصبح فيه
المصاب قاد ار على اإلدالء بإفادته وأن ثتجنب توجيه أسدلة تفيد باإليحاء لليه بإجابة معينة أو أن يقترح
عليه لجابات معينة مما ثؤدي مع حالة الت وط التي لديه للى أن تنطبع في ذا رته أحدا لم ي هدها

( .)False memoryمما قد يصاب ال تص بفقد الذا رة عـن الحاد

وما ثليه مـن أحـدا

لمـدة ال

تتجـاوز أسبـوع للـى أسبوعيـن علـى األ اـر .وتسمـى هذا الحالـة بـ .Post-Concussion Syndrome

وقد يكون ارتجاج الدماغ قاتال أحيانا بسبب شل مرمزي القلب والتنفس ومع ذلك فإننا لن نجد بت ريح

الجاة أي عالمات لصابية ظاهرة للعيان أو مجهرية لكون ارتجاج الدماغ ما هو لال اضطراب في وظا

المخ ( )Disorder of Cerebral Functionفق .

النزيف داخ الجمحمة
 . 5النزيف خارج األم الجافية ()Extradural Hemorrhage

لن الضرر الذي يصيب اإلنسان من جراء النزيف داخ الجمجمة يعود للى ض،طه المباشر على الدماغ
( )Compression of the Brainوليس للى حجم الدم الذي فقدا الجسم.

ويرجع سبب النزيف خارج األم الجافيـة للى تمزق ال ريان السحا ي األوس أو أحد فروعه ( Middle

 )Meningeal Arteryنتيجة مسر في الناحية الصدغية ( )Temporalأو الجدارية ()Parietal
من عظم الجمجمة .ويتجمع الدم النازف بين األم الجافية ( )Duraوعظم الجمجمة ( Extradural

.)Space

ويعتبر النزف ال رياني أشد خطورة على حياة المصاب من النزف الوريدي .وإن  %1-%3من لصابات

الرأس يكون النزف خارج األم الجافية فيها مبي ار بحيف يستوجب للتداخ الجراحي .وإن الت تيص المبكر
لهذا النزيف من ش نه أن ثنقذ حياة المصاب.
لن هذا النزيف يحد

المستعر

أيضا بدرجة أق نتيجة تمزق في جيوب األم الجافية

(.] )Sagittal or Transverse Sinuses

الجيب السهمي والجيب

وتكمن خطورة هذا اإلصابة بمرور فترة من الوقت بين اإلصابة وظهور عالماتها يكون المصاب خاللها

اننية مما قد ثدفع بالطبيب المعالا للى عدم لدخاله
طبيعيا مما قد يكون تعافى من حالة ارتجاج الدماغ ّ
المست فى ليعود المصاب ةانية بعد عدة ساعات من تلّقي اإلصابة للى المست فى يكون عندها قد
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تعر

الدماغ للى ض ،شدثد مع تل

في مادته بفع التجمع الدموي .وت تي أهمية الت تيص المبكر

للنزيف خارج األم الجافية من لمكانية العالج ورفع التطر عن حياته وضمان نجاته.

ويؤدي هذا التجمع الدموي للى انض،ا الدماغ تحته مما تظهر أع ار

هذا النزيف بعد  2للى  8ساعات

من اإلصابة لال أنه وفي حدود ما يقارب ةلف هذا الحاالت فقد تظهر هذا األع ار

الوعي .وتظهر أع ار

مباشرة على شك فقد

هذا النزف عندما ثبلغ حجم التجمع دموي  54سم 5من الدم .وتحد الوفاة نتيجة

تجمع 011سم 5من الدم على األق

وذلك بسبب أزاحة الدماغ وما ثليه من انزالق ( )Herniationالمتيخ

( )Cerebellumوالنتاع المستطي ( )Medulla Oblongataباتجاا القناة ال ومية (.)Spinal Canal
ويعتمد ظهور أع ار

التجمع الدموي على سرعة النزف وحجمه .وفي العادة يعقب تعر

الرأس ل دة

خارجية فترة يكون فيها المريض بكام وعيه ( )Lucid Intervalألن النزف محكوم ب دة التصاق األم
الجافية بعظم الجمجمة مما ثؤخر تكون تجمع دموي مبير بينهما من جهة ويؤخر ظهور األع ار

(فقد

الوعي) من جهة أخرى والتي قد ت خذ عدة ساعات من الوقت لظهورها .وإذا مان النزف سريعا فإن الوفاة
قد تحد
لنص

خالل  51دقيقة من اإلصابة األولية .أما مرحلة الوعي الكام فقد تستمر في ةلف الحاالت

ساعة أو أ ار .لن العالمات السريرية قد تظهر بعد ساعتين للى سبعة أيام .ويجب على طبيب

الطوارئ عدم اإلستعجال بإخراج المريض من المست فى لمجرد استعادة المصاب لوعيه لذ قد يعود ويفقد

وعيه الحقا .أما التجمع الدموي المزمن وهو الذي يظهر بعد مرور  24-28ساعة وأحيانا بعد عدة أيام
من اإلصابة األولية فيكون سببه تمزق األوردة.

ويجب التعام مع النزيف خارج األم الجافية محالة طار ة ومستعجلة إل زالة التجمع الدموي فور ت تيصه
لمنع تهدثد حياة المصاب والذي قد ال يمنعه حتى العالج بإجراء التداخ الجراحي الحقا حيف تبلغ نسبة

الوفاة مع لجراء التداخ الجراحي  %00لمن هم دون الع رين عاما من العمر لترتفع للى - %08

 %21لمن هم فوق هذا العمر.

ويجب التمييز بين التجمع الدموي اإلصابي ( )Traumatic Hematomaوالناتا عن التعر

للحروق النارية ال دثدة ( )Heat Hematomaلذ تكون نسبة أول أ سيد الكرنون في هذا التجمع
الدموي اإلصابي مساوية لنسبته في الدم مما يكون التجمع الناتا عن التعر

للحرارة ال دثدة بلون بني

مع قابليته للتفتت ( )Friableمع ت،ير لون سطح الدماغ تحته بسبب الحرارة العالية .أما لذا تعر
ال تص ل دة خارجية قب التعر

الكرنون في التجمع الدموي الحراري.

للنيران والوفاة مب رة بعدها فقد نجد نسبة ضديلة من أول أ سيد
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تحوالت التارة الدموية خارج األم الجافية

Organization of Extradural Clot

تبدأ عملية تحول خارة الدم خارج األم الجافية باالنحالل الذاتي للدم ( )Autolysisوارِت افها (امتصاصها)

نحقا ( .)Resorbedوفي المراح

األولى تظهر التاليا البالعة ( )Macrophagesوقد أطبقت ()Engulf

على مريات الدم الحمراء .وتستمر التحوالت في التارة للى أن تنتهي للى تكون غ اء ليفي ( Fibrous

 )Membraneملتصق بالسطح التارجي لفم الجافية التي ت ك مصدر ن ة هذا ال ،اء.

 . 0النزيف تحت األم الجافية ()Subdural Hemorrhage
وهو عبارة عـن نزيـ

دموي ثتجمـع بيـن األم الجافيـة ( )Duraوغ ـاء العنكبوتيـة (Arachnoid

 )Membraneفي سطح الدماغ وينتا في العادة عن تمزق األوردة الدموية الق رية ( Cortical

 )Veinsوهـي أوردة ص،يـرة أو أوردة ص،يـرة جـدا تص بين ق رة الدماغ ( )Cortexوالجيـوب

الوعا يـة ( )Bridging or Communicating Veinsبفعـ حرمـة دوران للدماغ

 )Shearing Force( Movementوذلك بسبب التعر

Rotational

إلصابات التسارع أو التسارع العكسي

( .)Acceleration or Deceleration Injuriesمما ثنتـا أحيانـا عـن تمزق الجيوب الوعا يـة فـي
األم الجافيـة ( )Dural Venous Sinusesب جزاء عظمية مكسورة .وينتا في أحيان أخرى عن انفجار

أم الدم  .Aneurysmوينتا عن أي من ذلك تجمع دموي بين الدماغ واألم الجافية حول أحد نصفي
الدماغ أو مليهما .وال ي تر لحدوةه مسر في عظم المجمجمة.

ويكون النزف من األوردة الص،يرة بطيدا تتم السيطرة عليه تلقا يا لدرجة أن ال تظهر له أية عالمات على

تكون تجمع دموي مؤةر على وظا
المصاب أو أن يستمر النزف منها مما يجع ّ
ماال وهو بحاجة لعدة ساعات أو فترة أطول من ذلك.

الدماغ ممرمز التنفس

وقد يصبح النزف مزمنا ( )Chronic Subdural Hemorrhageوخاصة في األطفال والمسنين.
وتكت

ما هذا الحاالت بالصدفة عند الت ريح دون أن يكون لها في حياة هذا ال تص أية أع ار

عالمات سابقة.

أو

وتجــدر اإلشــارة هنا للــى أن التجمــع الدمــوي تحـت األم الجـافيـة ( )Subarachnoid Hematomaقد
يكون ةانويا لنزيف تحت العنكبوتية أو في مادة الدماغ سواء مان هذا النزيف فيهما مرضيا أو لصابيا
ما أنه ال ي تر أن ثترافق وجود مسر في عظم الجمجمة في هذا النوع من اإلصابات.

وفي حال حدو

مسر فإن النزف يكون مباشرة تحت الكسر( )Coupأو في الجهة التي تقابله

( .)Contrecoupوأ ار األشتا

عرضة لهذا النزف هم مبار السن ومدمني الكحول (.)Alcoholics

وهذا النزيف أ ار حدوةا من النزيف خارج األم الجافية ويعتبر األ ار خطورة على الحياة نتيجة رضخ

الرأس (.)Head Trauma
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وتظهر األع ار

نتيجة النزف الحاد  Acuteخالل  59ساعة من اإلصابة وي ك النزف خط ار على

الحياة لدى البال،ين لذا بلغ حجمه  70سم( 1بين  17سم 1للى 300سم .)1مما قد تظهر األع ار

نتيجة

النزف تحت الحاد  Subacuteبعد ةالةة أيام للى أسبوعين أو ةالةة أسابيع .أما النزف المزمن
 Chronicفتظهر أعراضه بعد أ ار من ةالةة أسابيع من اإلصابة األولية .ويحد

الحقا امتصا

التجمع الدموي أو ثتبقى منه على شك غ اء أصفر ذهبي اللون ( Yellow-Gold Colored

 )Membraneعلى السطح الداخلي لفم الجافية (.)Dura

ويكون التجمع الدموي المزمن تحت األم الجافية ( )Chronic Subdural Hematomaالحقا لما
تلقا يا أو نتيجة شدة خارجية بسيطة .ويجب تصوير هذا التجمع عند ا ت افه بالت ريح وقياس حجمه

أو وزنه.

لن حاالت الموت السريع ال تسمح في ال،الب لتجمع دموي مبير بسبب شدة لصابة الرأس التي ثنتا عنها
تل

لصابي منت ر في المحاوير( .)Diffuse Traumatic Axonal Injuryوفي هذا الحالة يكون

سبب الوفاة انقطاع النفس اإلصابي ( )Traumatic Apneaأو تعطي نظام الجهاز القلبي الوعا ي

( .)Disruption of Cardiovascular Regulationوفي حال بقاء المصاب على قيد الحياة لمدة
طويلة فإن الت ةير يكون لحجم التجمع الدموي بحيف يعاني المصاب من الصداع ومن عدم التجاوب مع
محيطه ( )decreased responsivenessةم ال،يبونة والوفاة .وفي هذا الحالة ال بد من التداخ

الجراحي لتفريغ التجمع الدموي لمنع انزالق الدماغ ( )Cerebral Herniationومنع الض،
ال راثين الم،ذية للدماغ الذي ثؤدي للى حرمان الدماغ من حاجته من األ سجين.

على

وغالبا ما ثترافق تكدم الدماغ وتورمه مع النزيف تحت األم الجافية مما يستوجب أيضا التداخ الجراحي.

ويؤدي هذا التجمع الدموي للى تبس تالفيف الدماغ  Flattening of Brain Convolutionsفي

السطح التلفي الجانبي من الدماغ مع توسع في األخادثد Sulciوت وا في شك ُبطين الدماغ.
فيرجع للى مراجع الطب
ولتقدثر عمر التجمع الدموي (التارة الدموية) وذلك لتقدثر عمر اإلصابة األولية ُ
ال رعي أو علم األم ار

المعتمدة .ونصورة عامة فإنه يحد

تحول في التارة الدموية للى نسيا ليفي

 Organizationمن ؤها من خاليا األم الجافية  Duraمع امكانية امتصاصها ليتتل

عنها الحقا

غ اء رقيق ذهبي اللون ملتصق في الوجه الداخلي لفم الجافية أو أن تنتهي بها الت،يرات الحقا بمرور
 6 – 1أشهر أن يصبح ال ،اء المحي بها غ اء ُمتن ِّكسا (.)Hyalinized Membrane

 . 1النزيف تحت عنكبوتية الدماغ ))Subarachnoid Hemorrhage
وهو عبـارة عـن نزيـ

دمـوي بيـن ق رة الدمـاغ ( )Cerebral Cortexوغ ـاء العنكبوتيـة

( )Arachnoid Membraneنتيجـة تكدم الدمـاغ أو الــ ــريــان الــســبـاتي الـداخلي (Internal
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) Carotid Arteryويكون النزف في هذا الحالة تحت العنكبوتية في قاعدة الدماغ أو تمزق ال ريـان
الفقري ( (Vertebral Arteryفي أعلى العنق في منطقة مرورا من العمود الفقري للى قاعدة الدماغ
أو تمزق األوعية الدموية تحت غ اء العنكبوتية .وتحد

الوفاة في هذا الحاالت فورا .أما عن تمزق

ال ريان الفقري فقد يحدث نتيجة تعرض جانب العنق لشدة خــارج ـيـة ارضـة تــؤدي إلـى ت ـم ـزقه ن ـت ـي ـجـة كـســر
ج ـنـاح إحــدى الـفـقرات العنقية ( ،)Transverse process of Cervical Vertebraأو فـــر تــمـدد

الــعـــنــق للــــى الــتـــلـــ

( )Hyperextensionثـــنــتــا عــنـه تــمــزق الـ ــراثـــيـــن الــفـــقـــريــة

( )Vertebral Arteriesأو الــ ــريــان الــقــاعــدي ( )Basilar Arteryأو الــ ــريــان الــســبـاتي

الـداخلي ) .(Internal Carotid Arteryويتعذر معرفة موقع الكسر في الفقرات المسببة له أو تحدثد

موضع التمزق لال بالتصوير ال عاعي للفقرات ونالتصوير الملون لل ريان ( Radio-Opaque

 )Injectionأو بعد تنظيف الفقرات عند الت ريح بعناية .لن النزف تحت العنكبوتية أ ار حدوةا من

النزف تحت األم الجافية .وقد يكون موقع النزف محدودا أو منت ار واسعا مما قد يكون نزفا بسيطا أو

شدثدا.

وفي حال تلقي ضرنة على الوجه فإنها قد تؤدي للى تمزق ال ريان السباتي الداخلي أو األوعية الدموية

في دا رة ويـلـيـس ال ريانية .Circle of Willis

لن تكـدم الدماغ  Brain Contusionنتيجـة ارتطام الدماغ بالسطح الداخلي للجمجمة والرأس حر

الحرمة ( )Free to Moveيكون بسيطا في المنطقة التي تقع تحت ال دة التارجية المستعملة مباشرة

لذا ما قورن ب دة النزف في الجهة البعيدة المقابلـة وهذا الحالـة يطلق عليهـا اسم الضرنـة ورجع

الضرنـة .Coup Contre-Coup Mechanism

ويترافق هذا النزف مع لصابة في الدماغ ما اإلصابات النافذة ( )Penetrating Injuriesأو التي
تتسبب بالنزيف خارج أو تحت األم الجافية أو تكدم وتهتك الدماغ .وقد ثؤدي للى موا الرأس المتص

 Communicating Hydrocephalusنتيجة عدم امتصا

السا

الدماغي النتاعي CSFبسبب

الزغابات العنكبوتية ( Arachnoid Villiنتوءات ص،يرة تتكون من أوعية
ما يحدةه النزيف من تـلـيـ
ُ
دموية تن من سطح العنكبوتية).

لن على األطباء األخذ باالعتبار مون المريض بكام وعيه بعد تعر

الرأس ل دة خارجية يكون فيها

بحالة فترة صحو ( )Lucid Intervalوجوب لج ارء الفحوصات الالزمة وعدم االستعجال في لخراج

المريض من المست فى لال بعد الت د واالطمدنان على سالمته من اإلصابات ونتا جها التي تتما في

الصداع والقيء وتيبس العنق ( )Neck Stiffnessوتسارع في فقد الوعي.
لن النزف تحت العنكبوتية قد يحد

بعد الوفاة نتيجة تحل مريات الدم ونفاذية جدران األوعية الدموية

ما قد نجدا أحيانا بعد نزع قمة الجمجمة أةناء الت ريح.
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لن النزيـ تحت عنكبوتية الدماغ يحد في ال،الـب ألسبـاب مرضيـة نتيجـة انفجـار أم الدم التلقيـة
( Congenital Aneurysmأم الدم الـتـوتـِـِيـة  ])Berry aneurysmفـي دا رة ويلـز Circle of
 Willisأو في شريان أصبح جدارا ضعيفا لت،يرات من ش نها أن تؤدي للى تكون أم الدم فيهار أو منتيجة
غير مباشرة لنزيف من داخ الدماغ .وقد ثنت ر هذا النزف خارج عنكبوتية الدماغ تحت األم الجافية

أويمتد للى داخ الدماغ ومنه للى البطين الجانبي .ويكون النزف في هذا الحالة تحت العنكبوتية في
قاعدة الدماغ .وغالبا ما يحد النزف تحت العنكبوتية في قاعدة الدماغ بسبب مرضي ما انفجار أم الدم

الـتـوتــيـة .و يجب استبعاد اإلصابة بهذا النوع من النزيف قب الت تيص النها ي للتسمم الحاد بالكحول.

وقد تحد الوفاة بسرعة بسبب الض ،المباشر للدم النازف على الدماغ أو ب سباب لصابات أخرى مرافقة
له داخ الجمجمة ومضاعفاتها.

نزيف تحت عنكبوتية الدماغ )(Subarachnoid Hemorrhage

 . 4النزيف داخ الدماغ ()Intracerebral Hemorrhage

لن هذا الزيف يحد
ويحد

ألسباب مرضية وي ك ما نسبته  %10-%30من السكتات الدماغية Strokes

بنسبة  %77مـنـهـا بــســبــب ارتـــفــاع ض،ــ الــدم .لن هــذا الــنــزف ثـحــد

بـــصــورة مــفـــاجـــدـة

والـــمـــريــــض ثــــقـــى ونـــ ــــيــ  Active and Awakeوهو يصيب الذمور والسود أ ار من اإلنا
والبيض .ويحد النزف في الـُنـوى القاعـدية  Basal Gangliaمن الدماغ وفي ِ
المهاد Thalamus
والجسر  Ponsوالمتيخ  Cerebellumوتحت ق رة المادة البيضاء

 .Matterوتعتمد األع ار

Subcortical White

لدى المريض على موقع النزف في الدماغ مما تعتمد خطورته على حجم الدم
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النازف ومستوى وعي المريض .وترتفع درجة التطورة على الحياة أيضا في حال امتداد النزف للى
البطينين أو تحت األم الجافية .وتحد

نتيجة وصول النزف للى ُبـطـيـني الدماغ.

الوفاة نتيجة انض،ا جذع الدماغ أو انزالقه  Herniationأو

أما النزف اإلصابي فإننا نجدا في مقدمة مادة الدماغ أو الناحية الصدغية منه .ويتوقع حدو

هذا

النزيف في مادة الدماغ نفسها عند لصابة سطحه بالتكدم أو التمزق نتيجة ارتطام الدماغ بالسطح

الداخلي للجمجمة بفع شدة خارجية مباشرة أو غير مباشرة وتكون اإلصابة أشد عندما تتترق عظام
متفتتة من الجمجمة أو األداة المستعملة أو المقذوف النـاري مـادة الدمـاغ فـي العمـق .وقـد يصـاب جـذع

الدماغ ) (Brain-Stemأو الجسر ( )Ponsمن الدماغ منتيجة مباشرة لل دة التارجية أو منتيجة
غير مباشرة الرتفاع الض ،داخ الجمجمة .وقد ثت خر ظهور النزيف لما بعد ساعات أو أيام من التعر

لل دة التارجية مما ثـسـتـوجـب تـكرار الـتـصـويـر الـطـبـقـي لـتــ ـتيـصـه .ويـرجع سبب حدو هذا النزف

للى قوى الــتــســارع أو الــتــســارع الـعـكــسـي  /التبا ء ()Acceleration Deceleration Injuries
ويـتـرافـق مـعـه فـي الـعــادة تــلــ

لصــابـــي مـنــتــ ــر فــي الــمحــاويــر( Diffuse Traumatic Axonal

 )Injuryوتــكــدمــات لطــبــاق لنــزالقــي .Gliding Contusions

ويعتبر النزيف داخ الدماغ قاتال خاصة عندما يكون في منطقة الجذع منه .ويجب أن ال ي،يب عن

البال أيضا أن أغلب حاالت النزيف داخ الدماغ تحد في العادة ألسباب مرضية.

تكدم الدماغ Cerebral Contusions

وهــو عــبــارة عــن تــكــدم الــطــبــقــة الـتــارجية للدماغ ( )Cortical Surfaceوالذي قد ثـمـتـد للى المادة

البيضاء) )White Matterعلى شك مالف ( .)Triangular- Shaped Lesionويحد

التكدم

نتيجة قوى التسارع أو التسارع العكسي ( )Acceleration Deceleration Injuriesونجدا تحت

موقع ال دة التارجية مباشرة ( )Coupفي الدماغ أو في الجهة المقابلة لل دة التارجية

) )Contrecoupلال أن معظمها يقع تحت موقع ال دة التارجي مباشرة وتحت الكسور .وتحد

هذا

التكدمات في ال،الب في الفص األمامي والصدغي من الدماغ وأحيانا على سطح مؤخرة نصفي الدماغ.

وقد نجد تكدما نزفيا في عمق مادة الدماغ مما نجدا أيضا نتيجة انزالق ( )Herniationالفصين

الصدغيين وانزالق لوزتي المتيخ في ال ُاقبة العظمى .وغالبا ما تحد

السقو .
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هذا التكدمات نتيجة حواد

تهتك الدماغ ()Cerebral Lacerations
يحد

تهتـك الدماغ نـتـيجة التعـر

لـ ـدة خارجـية دون اإلصابة بكسور أو بسبب لن ِـزياح مسور

الجمجمة  .Displaced Skull Fracturesوهو ثرى ب ك واضح في المادة البيضاء من الدماغ لال
أننا نجدها أيضا مجهريا في الطبقة التارجية من الدماغ .ويجب تمييز التهتك في دماغ األطفال Infants
عند مباشرة نزع الدماغ من الجمجمة عن التهتك اإلصابي ألن لمكانية العاور مجهريا على ت،يرات خلوية

قد ال تظهر قب مرو  16ساعة على اإلصابة األولية وتبدوا ظاهرة للعيان بعد مرور  59ساعة على

اإلصابة األولية.

سحق رأس سا ق بك أب وتهتك الدماغ نتيجة اصطدامه بمؤخرة سيارة شاحنة
Crushed Head

لصابة المحاوير المنت ر Diffuse Axonal Injury

وهــي تـعـــنـي ال،يبونة وفـــقـــد الــوعـي الــمــبــاشـــر إلصــابــة في الــرأس لــمـدة تـــزيــد عــلـى  6ســـاعـــات
دون حـــدو

نـــزيـــ

لصــابــي فـي الـدمـاغ .وتـحـد

هـذا الـحـالـة نـتـيـجـة الـتـعـر

الـمـفـاجـئ لقوى

الـتـسـارع أو الـتسـارع الـعـكـسـي ( )Acceleration Deceleration Injuriesمما ثؤدي للى تمدد
 Stretchingأو قص  Shearingاأللــيـاف الـعــصـبــيـة  Nerve Fibresمـما ثــؤدي للــى تــعــطـ

الــمحــاويــر  Axons Dysfunctionأو تـــلــفــهــا  . Necrosisوتعتمد شدة اإلصابة على اتجاا القوة
التارجية الواقعة على الرأس .فهي تكون أ اـر شـدة لذا مانت حرمة الـرأس جانبية مستعـرضة على الرأس
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( Coronal Head Motion )Angular Rotationوتكون أق شدة لذا مان اتجهاها عموديا من
األمام للى التل

( Sagittal Head Motion )Linear Accelerationأو مال الحــرمــتــيــن تـحــدةان

معا .وتعتمد ال دة أيضا على مدى حرمة التسارع أو التسارع العكسي

( Acceleration

 )Deceleration Movementومدة التسارع وقد تنتهي الحالة بالوفاة .أما لذا مانت اإلصابة بسيطة

فيصاب ال تص ب،يبونة تمتد لفترة  6ساعات للى  97ساعة وال نجد تــلــفـا في المحاوير ويكون الضرر

وظيفيا مع لمكانية شفا ها أو ضمورها .وعندما تكون اإلصابة متوسطة فتستمر ال،يبونة لفترة تزيد على

 97ساعة دون ظهور عالمات سريرية واضحة في جذع الدماغ .وإذا مانت اإلصابة شدثدة فإنها تنتهي

بـاإلصـابـة بإعـاقة شـدثـدة أو الوفاة .مما نجـد تـمزقـا في عــصـبـونــات المادة البـيـضاء للدماغ والجسم
الـاــفــ ِـني  Corpus Callosumوأعلى جذع الدماغ .مع وجود أنزفة ظاهرة للعيان في الجسم الافني و
رنع الجانب التلفي الجانبي من منقار جذع الدماغ  .Rostralونجد أحيانا تكدمات لنزالقية في المادة

السنجابية والجسم الافني .لن لصابة العصبونات سواء مانت شدثدة أو بسيطة تعني آفة مرضية عامة
في درجات ال دة الاال  .لن لمكانية م اهدة المحاوير المصابة مجهريا ُمتع ِّذرة لال بعد مرور  39ساعة
على اإلصابة األولية.

وذمة الدماغ ()Cerebral Edema
عندمـا ثتعـر

الرأس ل ـدة خارجيـة قـد ثدخـ المصـاب تدريجيـا فـي غيبونـة عميقـة ويصـاب الدمـاغ

بوذمـة (تـورم الدمـاغ  )Swelling of the Brainحتـى مـع عـدم حـدو

الحقيقـي لهـذا الحالـة مجهـوال .وتظهـر عالمـة ذلـك بالت ريـح علـى شكـ

نزيـ  .وال ثـزال السبـب

انفتـاق مـادة الدمـاغ

( )Herniation of Brain Substanceونالذات قـاعدة الفـص الصدغـي ( Base of the

 )Temporal Lobeمـن خـالل فتحـة خيمـة المتيـخ ( )Tentorium Cerebelliباتجـاا المتيـخ
 Tentorial or 'Uncal' Herniationأو انفتـاق المتيـخ مـن خـالل ال ُاقبـة العظمـى Foramen
Magnumباتجـاا القنـاة ال وميـة  'Tonsillar' Herniationممـا ي ـاهد انبسـا تالفيـ

الدمـاغ

 )Flattening of Brain Convolutions( Gyri Cerebriمع امتالء األتالم ( )Sulciبينها.

المتي الُنتاعي ( )CSFوالدم الم،ذي للدماغ مما أن
لن ازدياد وذمة الدماغ تؤدي للى تناقص السا
ُ
ارتفاع الض ،داخ الجمجمة ( )Intra Cranial Pressureبفع الوذمة وت ةير ذلك خاصة على جذع

الدماغ قد ثؤدي للى الوفاة.
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متالزمة ر ّج رأس الرضيع Shaken Baby Syndrome
وهي عبارة عن حالة تتميز بنزيف داخ الجمجمة

نزيف تحت األم الجافية مع  /أو نزيف تحت

دون وجود أي عالمات شدة خارجية على

العنكبوتية ونزيف في شبكية العينر نتيجة ر ّج الرأس بعن
الرأس .ويرى البعض عدم لمكانية حدو ذلك دون وجود عالمات تكدم أو مسور في فروة الرأس وعظام

الجمجمة.

الصرع اإلصابي ()Traumatic Epilepsy

قد يصاب اإلنسان بالصرع م حد المضاعفات المت خرة لإلصابة بكسور منتسفة لعظام الجمجمة .ومن

السه ت تيص نونات الصرع في حال حدوةها خالل أسابيع أو سنة أو سنتين من تاريخ حدو لصابة

شدثدة في الرأس أدت للى مسر منتس

ضاغ

غالبا على الناحية الجدارية الصدغية للمخ

()Parietotemporal areaر أو بسبب نفاذ قطعة من العظم في السحايا .و يعتبر الصرع أ ار حدوةا

في حاالت اإلصابة بكسور مضاعفة للجمجمة مع اإلصابة بالتما ()Infection؛ أو نتيجة حدو تلبف

في األدمة الوسطى (.)Mesodermal Scarring of Cortex

وإن أ ار المواقع التي ثنتا عن تعرضها لل دة التارجية لإلصابة بالصرع هي الفص األمامي والفص
الصدغي من الدماغ .وتعتمد لمكانية اإلصابة بالصرع على شدة اإلصابة ما اإلصابة بكسور نافذة في

عظام الجمجمة وعند ت ك تجمع دموي واإلصابة بكسور منتسفة في الجمجمة وغيبونة استمرت
أل ار من  97ساعة وظهور نونات صرع مبكرة.

لن لصابات الرأس ت ك أهم سبب لإلصابة بالصرع لدى األشتا

الدراسات الحدثاة ب ن  %90ممن ثتعر

في عمر  97 – 37سنة .وتفيد

دماغهم ل دة خارجية معرضون لإلصابة بالنونات التي يصعب

ت تيصها سريريا ولكن يمكن ت تيصها باستمرار لجراء تتطي الدماغُ .EEG

لن حوالي  %50من األشتا

تظهر لدثهم النونات خالل أول سنتين من التعر

لل دة التارجية.

وتتضاءل التطورة بعد مرور خمس سنوات مما أن  %70ممن يعانون من الصرع اإلصابي بوقت مت خر
من التعر

لإلصابة األولية تتكرر لدثهم النونات تلقا يا .وننفس الوقت فإن ليس مستبعدا اإلصابة

بالصرع اإلصابي حتى بعد مرور  17 – 10سنة على اإلصابة األولية مما يستدعي متابعة الفحص

العصبي لمن ثتعر

دماغهم لل دة التارجية long‐term neurologic follow‐ups.

ويحتاج ت تيص هذا الحاالت من الصرع اإلصابي للى اللجوء للى خبير لمعاثنة الجهاز العصبي

Expert neurological examination.

لن التصوير الطبقي للدماغ  CT scanفي الحاالت الحادة Acute Cases

يفيد في تقييم الضرر

الذي لحق بالدماغ نتيجة تعرضه لل دة المتوسطة وال دثدة دون ال دة البسيطة .أما التصوير بجهاو
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الرنين الم،ناطيسي  MRIفهو ذو حساسية عالية ال ت اف الت،يرات الهيكلية في الدماغ Detect
 structural brain changesوهو يعتبر التيار األفض لفشتا

اإلصابي.

لن جمعية الطب النفسي األمريكية ترى عدم وجود دال

الذثن يعانون من الصرع

مافية لوضع معيار محدد لتحدثد شدة تعر

الرأس ل دة خارجية غير نافذة ( )Closed Head Injuryولكنها تقترح وجود اةنين من ةالةة على

األق مما ثلي:

 . 3فترة فقد وعي لمدة ال تق عن خمس دقا ق
 . 9فقد الذا رة لمدة تزيد على  39ساعة

 . 1بداية ظهور نونات الصرع أو زيادة شدتها لن مانت موجودة سابقا خالل الستة شهور األولى من
التعر

لإلصابة.

ما اشترطت الجمعية توةيق وجود ضع

للى استمرار وجود ةالةة أع ار

في الفهم والمعرفة (ضع

الذا رة واالنتباا والترميز) باإلضافة

أو أ ار مما ثلي لمدة ةالةة أشهر على األق  :ثتعب ال تص بسهولة

الدوار ( )Vertigoأو الدوخة واالستجابة ال اذة للمنبهات الضعيفة
واضطراب في النوم وصداع و ُ
( )Irritabilityأو العدوانية لمجرد محرضات بسيطة ل تداب وقلق Hوعدم االستقرار العاطفي
( )Affective Labilityوحالة المباالة والتمول أو ت،ير في التصرفات ال تصية ما التصرفات

االجتماعية والجنسية غير الال قة وتراجع في مستوى أدا ه الوظيفي أو المهني.
ِ
ـس ُـن من مستقب حالة الصرع المستمر لدى
وقد تبين أن مباشرة العالج المبكر للصرع اإلصابي ُيح ّ
البال،ين والص،ار وذلك لمنع تعر الدماغ للمزيد من التل  .مما أن مباشرة العالج بمضادات الصرع

خالل األسبوع األول من اإلصابة األولية يتفض معدل اإلصابة بالصرع اإلصابي .وأن الت خير في مباشرة
العالج قد ثؤدي للى استمرار بقاء النونات وليصبح الصرع من النوع الع ِصي ( Refractory

 )Epilepsyباإلضافة للى متاطر التل

العصبي  Neurologic Harmوالوفاة بسبب نونات الصرع

المستمر على وجه التصو  .لن حدو النونات التي تبدأ بعد اإلصابة األولية ب سبوع على األق تمي

ـت بـ الصرع مما يستوجب استمرار العالج بمضادات الصرع.
للى أن تتكرر وتـُنع ُ
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لصابة العمود الفقري والنتاع ال ومي ()Spinal Injuries
تحد

مسور العمود الفقري غالبا نتيجة شدة خارجية غير مباشرة لال في حالة اإلصابة ب ظايا العظام

النافذة ونالمقذوفات النارية.

وتصاب الفقرات بالكسر والنتاع ال ومي نتيجة فر

الاني ( )Hyperflexionأو فر

التمدثد

( )Hyperextesionوهو األشد خطورة من فر الانير أو نتيجة انض،اطهـا عموديا (Vertical

 )Compressionنتيجة السقو من مرتفع مباشرة على قمة الرأس أو على اإللية.

وناإلضـافة للـى الضرر الذي قـد ثلحق بالنتاع ال ومي ( )Spinal Cordأو األعصاب الفقرية ( Spinal

 )Nervesفإن فر ةني العمود الفقري Vertebral Columnقد ثؤدي للـى مسـر متفتـت لفقـرة أو
أ اـر مع سحـق الجزء األمامي من أجسـام هـذا الفقـرات أمـا التمدثـد المفر

فيصيـب الجزء التلفـي من

أجسامهـا واألقـواس الفقـريـة وفـي حالـة السقـو علـى اإلليـة يكـون الكسـر في الفقرات مس ار مض،ـوطا

.Compression Fracture

وعادة ما تصيب مسور الفقرات متوسطي العمر ومبار السن وتكون ال دة التارجية الواقعة على مبار
السن إلحدا الكسر بسيطة ونتاصة لدى من يعانون منهم تتل ُت العظام (م ِ
سامية أو تـرقــق العظام
.)Osteoporosis
أما لصابات النتاع ال ومي فتكون على شك مدمات  Contusionsأو تمزقات  Lacerationsأو

التمدد  Stretchingأو قطعه مامال  .Transectionوغالبا ما تقع اإلصابات في منطقة أعلى وأسف

الفقرات العنقية وفي الفقرات الصدرية السفلى والقطنية العليا وال ي تر إلصابة النتاع ال ومي لصابة

العمود الفقري بالكسر لذ غـالـبـا ما يحـد

ذلـك نـتـيـجة حـالة مـا دون درجة التـلع (خلع جز ي)

 Subluxationوالتي ثرافقها تضيق في القناة ال ومية (النفق ال ومي)  .Spinal Sanalلن تعر

الفقرات العنقية العليا نتيجة حرمة دوران عنيفة تؤدي للى خلع جز ي ( )Subluxationفي مفص
الفقرتين األولى والاانية العنقيتان مع أو بدون مسر النتوء ِ
السِّني ( )Odontoid Fractureالذي قد
ثؤدي للى تل

لن تعر

في الجسر ( )Ponsومتروطات النتاع (.)Medullary Pyramids

الرأس ل دة خارجية عمودية والعنق في وضع مستقيم ( )Straightened Neckقد ثؤدي

للى مسر منض ،في األقواس األمامية والتلفية للفقرة العنقية األولى ( )Atlasمع لزاحة الكت الجانبية

للى الفقرة الاانية ( .)Axisوينتا عن مسر سويقات ( )Pediclesالفقرة الاانية لنزالق باتجاا األمام

للفقرة العنقية الاانية على الفقرة العنقية الاالاة مع مسر أو بدون مسر النتوء السني .وهذا النم من

اإلصابة في العنق يحد
للى التل

في حاالت ال نق القضا ي وحواد

المرمبات عند انانا ه ال دثد )فر التمدثد)

( )Hyperextensionمع التواء العنق (.)Neck Rotation
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تعتبر لصابة الفقرات العنقية والحب ال وميٍ  Spinal Cordبين القطعة النتاعية Spinal Segment

الرابعة  C4وحتى الاامنة غير C8غير قاتلة على الفور .وإن الحرمة المؤدية لإلصابة هي فر التمدثد
للتل

أو األمام أو التواء العنق أو انض،ا الفقرات مع األخذ بعين االعتبار أن فر التمدثد للى التل

هو األخطر .مما أن الكسر أو التلع أو التلع الجز ي للجزء األوس من فقرات العنق ي ك خطورة أ بر

من تلك التي تصيب الجزء العلوي لوجود مساحة أ بر حول الحب ال ومي.
قلما تتعر

الفقرات الصدرية المتصلة باألضالع  T1-T10لإلصابة بينما تكون الفقرات السفلى

والفقرات القطنية أ ار عرضة لإلصابة التي تنتا عن قوة خارجية تتسبب باإللتواء واالناناء لفمام .أما

الفقرات القطنية السفلى والفقرات العجزية فتصاب بكسور منض،طة في أجسام الفقرات دون لصابة الحب

ال ومي بالضرورة.
وقد يحد

ارتجاج في النتاع ال ومي نتيجة التعر

ل دة خارجية دون أن يكون هناك للحاق ضرر

مادي به تلقي شدة خارجية على الظهر أو السقو من علو ثنتا عنه فقد وظيفي أو قصور وظيفي
مؤقت في وظا

النتاع ال ومي ما شل مؤقت في طرف علوي أو سفلي وعدم التحكم بالماانة

والمستقيم (بالبول والبراز) .وقد يحد

ال ل أيضا دون لحدا

لصابة مباشرة في النتاع ال ومي وذلك

في ما حالة اإلصابة بمقذوف ناري نتا عنه لصابته بصدمة باألمواج المنبعاة عنه (.)Shock Wave
وعادة ما تتتفي هذا العالمات خالل  75ساعة.

لن اإلصابة بجرح وخزي ماإلبرة ماال نافذ بين الفقرات العنقية األولى والاالاة من الممكن أن ثتسبب

بوفاة فورية نتيجة لصابة الم ار ز في النتاع المستطي ( )Medullary Centresأو لصابة الجزء

العلوي من النتاع ال ومي.

ثنتا عن لصابة النتاع ال ومي شل رناعي ( Quadriplegiaشل األطراف األرنعة) أو شل سفلي

( Paraplegiaشل

الطرفين السفليين وأجزاء متتلفة من الجذع

Variable Portion of

 .)theTrunkوتكون اإلصابة في ال ل الرناعي فوق مستوى مدخ الجذر العصبي الم،ذي للضفيرة

العضدية ( )Brachial plexusالفقرة العنقية الرابعة] .أما ال ل السفلي فتكون اإلصابة المسببة له
تحت مستوى مدخ الضفيرة العضدية (الجزء الصدري األول أو الااني First or Second Thoracic

) .Segmentوقد ال يكون ال ل أحيانا مامال لذ نجد بعضا من الوظا

الحرمية و /أو الحسية ما تزال

تعم ( )Quadriparesis or Paraparesisمما يعطي مؤش ار لتحسن الحالة مستقبال أي بعد مرور
سنة على اإلصابة األولية بعكس ال ل الكام .
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لصابات الصدر

لصابات الصدر والبطن والحو

يصاب جدار م من الصدر والبطن والحو
مباشرة نتيجة االرتطام بجسم صلب ار

وأنسجتها وعظامها وأح ا ها ب دة خارجية مباشرة أو غير

أو وقوع ض ،عليها أو وقوعها بين قوتين متعا ستين أو

بجرح نافذ من جرح طعني أو وخزي أو ب طراف عظامها المكسورة أو بمقذوف ناري .وقد سبق أن تناولنا

الحدثف بصورة مجملة عن نتاج ذلك في الموضوعات ذات العالقة من هذا الباب.

تتفاوت لصابات الصدر بين ما يصيب جدار الصدر وأعضا ه الداخلية .وقد تصيب مسور األضالع أح اء

الصدر مما قد تتسبب بتمزق األوعية الدموية الواقعة بين األضالع وأن مسورها في جانبي الصدر معا
ثؤدي للى حالة تسمى الصدر السا ب ( )Flail Chestمما ثؤدي للى قصور في وظيفتي القلب والتنفس

والوفاة .لن سالمة جدار الصدر من الجروح واإلصابات ال ثنفي لمكانية الموت نتيجة لصابة أح اء

الصدر .وإن تعر

الصدر لضرنات ( )Blowsخارجية قد تؤدي للى اإلصابة بصدمة ( )Shockلكنها

ناد ار ما تتسبب بالوفاة .مما أن تعر

جدار الصدر لكدمات بسيطة قد تنتهي بالتهاب ال ،اء البلوري

( )Pleurisyأو ذات الر ة (.)Pneumonia

في حاالت متالزمة الطف المنتهك ( )Battered Baby Syndromeقد نجد مسو ار في أضالع جانبي

الصدر في منطقة التقا ها بالفقرات ( )Costovertebral Junctionوذلك نتيجة لمساك صدر الطف
بكلتي اليدثن ورِّج ِـه والض ،عليه بعن (.)Shaking Violently

لصابة القلب واألوعية الدموية

ونظ ار التساع مساحة الصدر فإنه يكون عرضة للطعن الجنا ي ( )Homicidal Stabbingالذي ثنتا
عنه لصابة في القلب أو الر ة أو ال راثين واألوردة الر يسية داخ الصدر .وقد يصاب القلب نتيجة

انض،اطه بين جدار الصدر والعمود الفقري .مما أن تعر

الصدر ل دة خارجية بجسم صلب ار

قد

ثؤدي للى تكدم سطحي لجدار القلب أو لكام سما ته وانفجارا .ويتميز انفجار القلب اإلصابي عادة ب نه
يقع في قاعدة البطين األيمن بعكس اإلنفجار المرضي الذي يقع في الجدار الجانبي أو األمامي أو

التلفي للبطين األيسر.

ثندر أن ثتسبب بإصابة الحاجز بين البطينين أو

لن تعر الصدر ل دة خارجية بجسم صلب ار
العضالت الحـلـي ِـمـيـة ( )Papillary Musclesأو ِ
الحـبال الوت ِـريـة القلبية ( )Chordae Tendinaeأو
ُ
ُوريـقـات صمامات القلب (.)Valve Leaflets

في بعض األحيان قد يصاب غ اء التامور بالتمزق مما قد ثؤدي للى خروج القلب من خالل التمزق

واختناقه (.)Strangulated

373

تكون الجروح الطعنية في القلب في العادة قاتلة .وإن النزف من أُذثنات القلب يكون أشد خط ار على

الحياة من البطينين ِلرقة جدارهما ومن البطين األيمن أشد خط ار من البطين األيسر ومن الوريد األجوف

( )Vena Cavaأشد خط ار من ال ريان األبهر ( .)Aortaأما عن لصابة ال ريان األبهر فإن تمزقه
فوق مستوى تـفـرع شريان تحت الترقوة األيسر ( )Left Subclavian Arteryبسبب فر تمدثد العنق
نتيجة التباطؤ المفاجئ للسرعة أو التوقف المفاجئ في حواد

ب دة للى التل

ثؤدي للى الوفاة في هذا الحالة بصورة ُمحـقـقـة وفورية.

تصادم المرمبات ماال

لصابة الر ة

أما الر ة فتعتمد شدة لصابتها على شدة القوة التارجية وعوام أخرى .وإن شدة اإلصابة تعتمد على قوة

الطاقة الحرمية ( )Kinetic Energyوذلك باستتدام المعادلة التالية:

½ ك س( 2ك = الكتلة ،س = 2مربع السرعة)

أي أن قوة الطاقة الحرمية تساوي حاص ضرب نص

الكتلة في مرنع السرعة .وهذا يفيد ب ن سرعة

الجسم المسبب لإلصابة هي األهم في مدى الضرر الذي ثلحقه ب نسجة الجسم.

وتتراوح لصابة الر ة بين التكدم والتمزق واالنكماط بسبب أو بدون مسر في األضالع .لن معظم حاالت
تمزق الر تين تنتا عن حواد

السيارات وسقو األجسام الاقيلة على الصدر والذي قد ثتسبب باالختناق

اإلصابي ( .)Traumatic Asphyxiaومن غير المتوقع تمزق الر ة نتيجة هجوم شتصي

(.)Assault

ما تصاب الر تان بالنزيف الدموي نتيجة تعر

قريب من ال تص المصاب (.)Blast Injury

الجسم النفجار شدثد من سالح متفجر

لن اإلصابة بجرح نافذ في جدار الصدر أو للى الر ة بفع الجرح النافذ أو مسر ضلع أو أ ار قد ثؤدي للى

استرواح الصدر ( (pneumothoraxأي تجمع الهواء في التجويف الجـنـبوي (])Pleural Space

نتيجة دخول الهواء من خالل الجرح النافذ في جدار الصدر أو من خالل تمزق في الر ة بالجرح النافذ

أو بكسور األضالع .وإن االسترواح في جانبي الصدر هو الذي ي ك خط ار على الحياة.

وفي حال لصابة الر ة بمقذوف ناري صادر عن سالح ناري عالي السرعة ()High-Velocity Missiles

فإنه سيؤدي أيضا للى تل

واسع في أنسجة الر ة حول مسار المقذوف الناري وذلك بعكس ت ةيرات

المقذوفات بطيدة السرعة ( )Low Velocity Missilesالتي ثنحصر التل
مسار المقذوف الناري.

أما تمزق الحجاب الحاجز ( )Diaphragmفإنه يحد

بسببها في األنسجة في

نتيجة التباطؤ في السرعة أو الض ،ال دثد

المفاجئ على البطن مما قد ثؤدي للى دخول أح اء من البطن للى الصدر من خالله .وغالبا ما يكون

التمزق في منتص

الجزء األيسر من الحجاب.
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لصابات البطن والحو

ليس بالضرورة العاور على لصابة في جدار البطن بالرغم من وجود لصابات في أح ا ه .وغالبا ما
تصاب األح اء الصلبة مالكبد والطحال بعكس لصابات المعدة واألمعاء .ويصاب جدار البطن وأح ا ه

بفع شدة خارجية راضة أو جروح نافذة.

الكبد:

التمزقات تحت محفظة ( )Subcapsularالكبد تؤدي للى نزيف وتجمع دموي بداخله لينفجر الحقا للى
الجويف ِ
الصفاقي ( )Peritoneal Cavityمتسببا بالوفاة بعد مرور ساعات أو أيام من اإلصابة
األولية.

الطحال:
ثتعر

الطحال للتمزق تحت محفظته أو مع المحفظة نتيجة شدة خارجية راضة على أعلى يسار البطن

أو أسف الجانب األيسر من الصدر .وإن تجمع الدم النازف الناتا عن التمزق تحت محفظة الطحال قد
ثؤدي للى انفجار الطحال وانتقال الدم للى التجويف الصفاقي.

المعدة:

ثزداد تعر المعدة لإلصابة بفع شدة خارجية راضة لذا مانت ممتلدة ويكون التمزق عادة لدى
األشتا البال،ين في منطقة الصمام البوابي ( )Pyloric Sphincterباتجاا منطقة االنحناء ِ
(الحـنـية)
الص،رى ( .)Lesser Curvatureأما لصابة المعدة في األطفال فتكون في منطقة االنحناء ِ
(الحـنـية)
الكبرى ( .)Greater Curvatureوتنفجر المعدة بوقت الحق لذا تعرضت جميع طبقات جدار المعدة في
موقع ما منها للتكدم.

الكلى:

ثندر تعر

الكلى لإلصابات لال أنها قد تصاب بجرح نافذ أو بالتكدم والتمزق نتيجة شدة خارجية راضة

مباشرة على منطقة األضالع السفلى أو نتيجة ارتطامها بهذا الضالع بدفعها بقوة ب دة خارجية راضة

على البطن.

(المعـاـ ِكـلة):
البنكرياس ُ

يصاب البنكرياس بالتكدم أوالتمزق نتيجة جرح نافذ أو ب دة خارجية راضة على البطن وذلك بسبب وقوعه

عبر العمود الفقري .ويقع التمزق عادة في المنطقة الواقعة بين رأس وذث البنكرياس .وقد تنتهي لصابته

بتكون ميس ماذب ( )Pseudocystأو أو ُخـّراج ( )Abcessأو التهاب نزفي في البنكرياس
( )Hemorrhagic Pancreatitisوالوفاة لحرمانه من الدم ( )Exsanguinationمما أن تحرر
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أنزيمات (خما ر) الهضم ( )Digestive Enzymesثؤدي للى هضم البنكرياس وتتريب نسيجه

(.)Devastating Conscequences

لن الحصيلة الاانوية ( )By-produtsالستقالب األنزيمات نتيجة تل

نسيا البنكرياس تؤدي للى ت،يرات

في دثناميكية الدورة الدموية ما تـوسع األوعية الدموية وهبو ض ،الدم وغيرها .لن ارتفاع مستوى

نسبة أنزيم األميليز في مص الدم ِ(التمير الن ويٍ  )Serum Amylaseهو أ ار ما يساعد في

ت تيص تعر

البنكرياس لإلصابة.

األمعاء الدقيقة:

غالبا ما يصاب من األمعاء الدقيقة بداية المـعي الصا م ( )Jejunumونهاية المـعي اللـفـا ِ ـفي

( )Ileumوحيف تكون األمعاء ُمـاـبـتة ( .)Fixedوتصاب هذا األمعاء في حواد
ِ
المـقـود على جدار البطن أو وقوعها بين جدار البطن والفقرات القطنية العجزية نتيجة انض،اطها
ض،

المرمبات من خالل

بفع شدة خارجية شدثدة على جدار البطن.

األمعاء ال،ليظة (القولون) والمستقيم (.)Rectum

إلحدا

لصابة في القولون فإنه يجب أن ثتعر

ل دة خارجية بال،ة ال دة أو انض،اطه على العمود

الفقري وقد ثنفجر لذا مان بحالة انتفاخ شدثد .وقد يصاب المستقيم والقولون نتيجة لدخال جسم ُمـدبـب
أو غير ُمـدبـب أو من خالل عمليات لجراءات ت تيصية أو عالجية بالتنظير ( Proctoscopy,
 .)Colonoscopy, or Enemaما قد يصاب جزء المستقيم الواقع خارج غ اء

الصفاق(  )Extraperitoneal Rectumنتيجة مسور عظام الحو .

الماانة البـولـية (:)Urinary Bladder

تصاب الماانة في ال،الب عندما تكون ممتلدة بكمية مبيرة من البول وذلك بفع مسور عظام الحو

(عظام العانة واالرِتفاق العاني  )Pubic Symphysisأو التعر

ل دة خارجية أسف البطن أو لجراء

عمليات التنظير .لن دخول البول للى تجويف الصفاق ( )Intraperitonealمن ش نه أن ثؤدي للى

التهاب صفاقي ميماوي (.)Chemical Peritonitis

لصابات األطراف العليا والسفلى (:)Limbs, Extremities
تتفاوت لصابات األطراف بين متتل

أنواع الجروح واإلصابات وخلع المفاص والبتر الجز ي أو الكلي

للطرف ومضاعفاتها ونما في ذلك األوعية الدموية واألعصاب أيضا .وما لم يصاب وعاء دموي ر يسي
فيها فإنه من النادر أن ت ك اإلصابات األخرى خط ار على الحياة.
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وتتعر اليدان والساعدان ( )Hands and Forearmsللجروح الدفاعية Defence Wounds
نتيجة مقاومة الضحيـة للمعتدي مما يستتدم مقدم رسغ اليد ِ
(المعـصم) ل،ايات اإلنتحار بقطع األوعية
الدموية من خالل لحدا جروح قطعية.

وعند لصابة الطرف السفلي نتيجة صدمه بمرمبة فإنه ال بد من قياس ارتفاع اإلصابة في موقع الصدمة
األولية في الساق أو الفتذ عن أخمص القدم أو الحذاء لمعرفة ارتفاع ِمـصد السيارة (متف الصدمة

 )Bumperعن األر

أو ال ارع.

لصابات األعضاء التناسلية التارجية (:)External Genitalia

تصاب األعضاء التناسلية التارجية الذمرية واألناوية مع منطقة ِ
العـجـان ( )Perineumبمتتل

الجروح واإلصابات نتيجة تعرضها لمتتل

أنواع

أنواع ال دة التارجية .مما تصاب التصيتين باالختناق

( )Incarceratedأو باستدصال لحداهما أو مليهما أو بتر القضيب ( .)Penisويصاب فرج األناى
( )Vulvaوالمهب بالمواقعة الجنسية حتى ولو مواقعة بالرضى .لن طول الجرح وعمقه في منطقة الفرج
ي ك خط ار على الحياة والوفاة أحيانا بسبب شدة النزيف.
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الفص الااني

الح ار ق والحروق
Conflagrations and burns

لقد درجت العادة أن يقتصر طرح موضوع الح ار ق وأسبابها ونتا جها بصورة ر يسية على الحروق دون
النظر في باقي نتا جها المباشرة وغير المباشرة ما ما قد يصاحبها من انفجارات وردم وانهيارات وما

ثنبعف من أبترة نتيجة احتراق مواد سامة وغازات سامـة مالسيانيـد  Cyanideباإلضافـة للى غاز أول

أ سيد الكرنون  .Carbon monoxideوسوف نحر
وذلك عند التطرق لك نوع من أنواع الحروق.

فيما ثلي على تناولها حسب مقتضى الحال

عرف الحرق ب نه تفاع
وقد جرى تصنيف الحروق استنادا للى مسبباتهار وهكذا أصبح ُي ّ
أنسجـة الجسـم  Reaction of tissueالناتـا عـن تعرضهـا للحرارة العاليـة أو المواد ان لـة

أو رد فع

 Corrosivesأو الكاوية  Causticsأو الكهرناء  Electrocutionأو اإلشعاع  .Radiationونناء

على هذا التعريف فقد تم تصنيف الحروق حسب ما يمكن أن ثتعر

التالية:

له الجسم للى األنواع الر يسية

 . 5الحروق الحرارية .Thermal Burns

 . 0الحروق الكيماوية .Chemical Burns

 . 3حروق الكهرناء والصواعق .Electric and Lightning Burns
 . 4الحروق اإلشعاعية .Radiation burns

وتكتسب قضايا الح ار ق والحروق أهمية خاصة وذلك لما ت كله من خطر ثتهدد صحة الناس وحياتهم

وألن نسبة التعر

هي الطريقة األما

إلصابة اإلنسان بها ي تي بالدرجة الاانية بعد حواد السيارات .مما أن الح ار ق ال تزال
المتبعة في لخفاء معالم هوية صاحب الجاة والجريمة مما يفر

على الجهتين

الطبية والقضا ية عند العاور على جاة محترقة اتتاذ مافة اإلجراءات واالستقصاءات الالزمة للتحقق

من هوية صاحب الجاة وإلةبات أو استبعاد أسباب الوفاة غير الموت حرقا.
ولك ذلك فإن الدراسات واألبحا

التي جرت وأجريت عن الح ار ق والحروق من الناحيتين الطبية

والقضا ية تهدف للى تحدثد أسبابها وظروفها ونتا جها ومضاعفاتها وسب الوقاية منها وعالجها.

وسوف ن تي على بيان م ذلك عند دراسة م نوع من أنواع الحروق حسبما تقتضيه طبيعة الموضوع

ذاته.
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 . 5الﺤﺮوق الﺤﺮارية Thermal Burns
تنتا الحروق الحرارية عند تعر
 Dry Heatما التعر

جسم اإلنسان للى درجات الحرارة المرتفعة بنوعيها الحرارة الجافة

للنيران أو اللهب أو األجسام الصلبة أو ال،ازات ذات درجات الحرارة العاليةر

أو الحرارة الرطبة  Moist Heatما التعر

للسوا

أو األبترة ذات درجات الحرارة المرتفعة .وينتا

عن األولى نوع يسمى بالحروق الحرارية النارية Fire Burnsر وعن الاانية نوع يسمى بالحروق

الحرارية السلقية أو السمطية .Scalds

 .5أ  .الحروق الحرارية النارية Fire Burns

نصت المادة  310من قانون العقونات على:

(لذا نجم عن الحريق وفاة انسان عوقب مضرم النار باألش،ال ال اقة المؤندة في أي من الحاالت التي

نصت عليها المواد ( )321و( )322و( )311و( )315من هذا القانون) .مالحظة :تم تعدث الفقرة ()2

من المادة  321لتصبح العقونة بموجبها األش،ال المؤقتة مدة ال تزيد على سبع سنوات.

لن مصادر النيران المؤدية لإلصابة بالحروق النارية يصعب حصرها الرتباطها بالمستوى االجتماعي
والاقافي واالقتصادي للمجتمع وحسب احتياجاته أو غاياته من استعمال تلك المصادر.

وعلـى أثـة حـال وممـا أسلفنـا فإن أغلـب تلـك المصادر تتعلق بوسا ـ الطبـخ والتدفدـة باإلضـافـة للـى

مصـادر الطـاقـة المستعملـة في ت ،يلهـا ماألخ ـاب والمـواد النفطيـة وم تقـاتهـا والكهرنـاء وغيـر ذلـك.

ويتبيـن مـن هـذا التحدثـد لهـذا المصـادر طبيعـة األشتـا

المعرضيـن لإلصـابة بالحـروق منهـا ومكـان

وظـروف لصـابتهـم بهـا ونتـا جهـا .لال أن ذلـك يعتمـد فـي ال،ـالـب أيضـا علـى دور التطـ الب ـري فـي
تصميـم هـذا الوسـا ـ واستعمـالهـا وطـرق ت ،يلهـا واختيـار المكـان المنـاسـب الستتدامهـا وتتزينها ممـا

لـه األةـر األ بـر فـي ن ـوب هـذا الح ار ـق ونتـا جهـا على اإلنسان والممتلكـات.
ومـن خالل هـذا التصـور ألبعـاد الم كلـة فقـد توجهـت الدراسات واألبحـا

فـي االختصـاصـات الطبيـة

المتتلفـة والعلوم ذات العالقة للى ن ـر الوعي وتوفير أفض السبـ والتصـاميـم والمواصفـات الفنيـة
والهندسيـة والصنـاعيـة للمواد واألجهـزة واألبنيـة ومـا للـى ذلـك فـي الوقاثـة مـن ن ـوب الح ار ـق ونتـا جهـا

مـن جهـة وعالجهـا وعالج مضاعفـاتهـا مـن جهـة أخـرى.

نتا ـا التعـر
لن التعـر

للنيـران

للنيـران ال ثتوقـ

أةـرا عنـد حـد اإلصابـة بالحـروق الموضعيـة ونتا جهـا بـ ثتعـدى ذلـك للـى

الت ةيـرات السميـة ممـا يستن قـه اإلنسـان مـن غـازات سـامـة ماـ غـاز أول أ سيـد الكرنون والسيانيـدر
وأبتـرة المـواد السـامـة ماـ أبتـرة المـواد النفطيـة والرصا
وال،ـازات ذات درجـات الحـرارة العـاليـة ممـا يحـد

وغيـرهار واستن ـاق جزيدـات الكرنـون

حروقا فـي المسـالـك التنفسيـة والحويصالت الهوا يـة
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للر تيـن وإلـى وقـ

عملهـا مليا أو جز يـا .وإن لدراك الطبيــب لهــذا المؤةـرات وت ةيراتهـا يحـدد خطواتـه في

لجراءات الت تيـص واإلسعـاف والعالج.

اإلصابـة الموضعيـة بالحـرق

عنـد التطـرق للـى اإلصابـة الموضعيـة بالحـرق النـاري فإن ذلك ي تمـ علـى مساحـة سطـح الجلـد

المحـروق  Surface Areaمـن جسـم اإلنسـان بالنسبة لمجموع مساحة جسمهر ودرجتها  Degreeأي
عمقها في طبقات الجلد وما تحته من أنسجة الجسم.

وتعتمـد خطـورة اإلصابـة الموضعيـة بالحرق علـى حيـاة اإلنسان على اتسـاع مساحتـه بالدرجـة األولـى

ودرجتـه وموقعـه مـن الجسـم بالدرجـة الاانيةر أو اجتماعهـا ملهـا أو أي اةنيـن منهـار باإلضافـة للـى عمـر

المصاب و حالتـه الصحيـة .وتزداد خطـورة الحـروق ملمـا زادت مساحتهـا عن ةلـف مساحـة الجسـم أو لذا
أصابـت الحروق الرأس والعنـق أو األطفـال والمسنيـن والمرضـى.

مساحـة الحـرق

مـن المتعـارف عليـه طبيـا اعتمـاد توزيـع مساحـة جسـم اإلنسان للـى األجزاء التاليـة وإعطـاء مـ منهـا

نسبـة مـن مجمـوع مساحـة الجسـم لتصبح في مجموعهـا ما ـة بالما ـة وتتفـاوت هـذا النسـب للـى حـد

مـا لـدى البال،يـن عـن األطفـال .ويكـون توزيـع النسـب لدى البـال،يـن واألطفـال ممـا ثلـي:
البال،ون

المنطقة من الجسم
ــــــــــــــ

الرأس والعنق

ـــــــ

الطرفين العلويين
مؤخرة الجذع

% 51

الطرفين السفليين

األعضاء التناسلية والعجان

المجموع

درجـة الحـرق

ـــــــ

% 2
% 51

مقدمة الجذع

األطفال
% 51
% 51
% 51

% 51

% 51
% 01

% 32

% 5

% 5

%511

%511

ويقصـد بدرجـة الحرق عمـق اإلصـابـة فـي الجلـد ومـا تحتـه مـن أنسجـة .وقـد اختلفـت المراجـع الطبيـة فـي
تصنيـ

درجـات الحـرق وقـد أخذنـا بالتصنيـ

والـذي يفـي ب غراضهـم .ونهـذا التصنيـ

المتتصـر وال امـ التالـي تسهيـال لجميـع المعنييـن

تـم تقسيـم درجـات الحروق للـى أرنـع درجات هي:
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الدرجة األولى:

وي م الحرق فيها الطبقات التارجية من الجلد (الب رة  )Epidermisبحيف تصاب

باالحمرار والتفقع (.)Blistering

الدرجة الاانية:

ويتجاوز الحرق فيها طبقات الجلد التارجيـة (الب رة  )Epidermisللى الطبقـة التي

تحتوي على ُبصيالت ال عر (األدمة .)Dermis
الﺪر ة الثالثة :وي مـ الحـرق فيهـا جميـع طبقـات الجلـد وما تحتهـا من أنسجـة.

الدرجة

الرابعة :وهـي لصـابـة الجلـد ومـا تحتـه مـن أنسجـة بالتفحـم.

وتعتمد درجة الحرق على شدة الحرارة ومدة التعر

لها .ففي حاالت التعر

يصاب بالجفاف والصالبة بدال من التفقع مع تلونه بلون بني ما

الحرارة ومدة التعر

ت ّقق الجلد واألنسجة تحته.

لحرارة شديدة فإن الجلد

للى اللون األصفر .فإذا ازدادت شدة

أما ت ةير الحرارة على العضالت فإنها تؤدي للى قصر العضالت ( )Contractureبفع

تتار

بروتيناتها .ونما أن فع العضالت التي تاني المفاص  Flexor Musclesهو ال،الب فإن ذلك سيؤدي

للى ةني مفاص الجاة  Joint Bendingللى درجة ظهورها بهيدة المال م وقد تص هيدة الجاة أحيانا
للى شك الكرة بازدياد انت ار وشدة تقلص العضالت .ومن المهم الت يد عليه هنا أنه ليس لهيدة الجاة

أو تقلص أو انكماط حجم العضالت ما ثبرر مون الحروق حيوية لذ أنها تحد

الجسم للحرق بعد الوفاة.

أيضا حتى لذا تعر

وقد تتسبب الحرارة ال دثدة أيضا بكسر الجمجمة  Skull Fractureسواء تعرضت الجمجمة للحرارة

ال دثدة قب الوفاة أو بعدها مع لمكانية انسكاب الدم خارج األم الجافية وتتارا بفع الحرارة مما يجعله

شبيها بالنزيف اإلصابي خارج األم الجافية  .Traumatic Exta-dural Hemorrhageمما قد
تتسبب الحروق بكسر عظام الساعدثن بفع شدة تقلص وقصر عضالت الساعدثن مما ثؤدي للى فر

ةني اليدثن  Hyperflxionللى مقدم الساعدثن وإصابة عظامهما بالحروق أيضا.

ظروف اإلصابة بالحروق الحرارية النارية:

يصاب اإلنسان بالحروق الحرارية النارية في واحد من الظروف التالية:

 5جنـا يـة .Homicidal

عرضيـة .Accidental
.0
ّ
 . 3انتحاريـة .Suicidal

 . 4مفتـعلـة ( .) Fabricated

ومع أن ال،البية العظمى من المصابين بالحروق النارية يصابون في ظروف عرضية نتيجة اشتعال النيران
بسبب حدو خل في التمدثدات أو األجهزة الكهرنا ية أو النوم أةناء التدخين في الفراط أو الجلوس في
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الكرسير أو عند اإلصابة بالت نجات نتيجة التسمم ب،از أول أ سيد الكرنونر أو الوقوع تحت ت ةير

الكحول والعقاقيرر أو ت نجات مر

الصرع أو فقد الوعي نتيجة أسباب مرضية  ......الخ تؤدي للى

سقو أو تع ّار هذا ال تص أو ذك على مصدر من ش نه لشعال النيران به ونمن حوله.
نفطية أو
لال أن الحروق الحرارية النارية قد تحد في ظروف جنا ية م ن ثلقي شتص على آخر مواد ّ
يسكبها في المكان الموجود فيه ذلك ال تص ةم يقوم بإشعال النار فيهر مما أنها قد تحد في ظروف
انتحارية مما هو شا ع في عدد من المجتمعات ال رقية في العالم.

وقد ُيفتع الحريق باإلنسان بعد وفاته بقصد لخفاء جريمة مما قد تصاب الجاة بالحروق بعد الوفاة من
ويواجه الطبيب
حواد عرضية ما ن وب النار في سيارة بعد حاد تسبب بقت سا قها أو رمابهاُ .
أحيانا بما هذا الحاالت عند استتراج جاة أو جاف من بناية أو سيارة اشتعلت فيها النيران مما ثتطلب

منه لةبات فيما لذا مانت أسباب الوفاة هي الحريق أو الحروق أو غيرهما على اإلطالق.

ومن جانب آخر فإن ظهور عالمات في الجاة تدل على حيوية الحروق أو أن ال تص مان على قيد

الحياة عند ن وب النار أو عند اإلصابة بالحروق ال ثنفي وقوع جناية على هذا ال تص أوال تبعها قيام
الجاني بافتعال الحريق لطمس معالم هوية صاحب الجاة ومعالم الجريمة ظنا منه بتحقق وفاة المجني

عليه قب لشعال النار فيه.

الك

على جاف المصابين بالحروق النارية

لن واجب الطبيب ال رعي في جميع حاالت الحروق ونالتنسيق مع الجهة التحقيقية لجراء الك

الدقيق والت ريح الكام للجاة لذ قد يكون حرق الجاة بداعي لخفاء جريمة .ومن هنا فإن المهمة األولى
للطبيب ال رعي هي تحدثد فيما لذا مان هذا ال تص على قيد الحياة عند لصابته بالحروق أم ال ةم

التحري عن أية آةار ل دة أو عن

أصابت الجسم قب لصابته بالحروق وتمييزها عن أي من اإلصابات

التي قد تتسبب بها الحروق مما سبق ذمرها.

ومما ثدل بصورة قاطعة على أن ال تص مان على قيد الحياة عند لصابته بالحروق هو وجود ذرات

الكرنون في المسالك التنفسيةر مع وجود أول أ سيد الكرنون في الدم أو األنسجة لذا تعذر الحصول على
عينة من الدم بفع االحتراق ال دثد في الجاة.

ما أن مهمة الطبيب ال رعي ت م أيضا التحري عن العوام التي تسببت بن وب النار أو ساعدت على

الوفاة وذلك بالك

على مكان الحريق والتحري عن أية أم ار

من ش نها أن تؤدي للى فقد الوعي

ما الصرع وارتفاع ض ،الدم وتليف عضلة القلبر وعن الكحول والعقاقير والسموم وأول أ سيد الكرنون
في الدم أو األنسجةر لذ أن هذا العوام وغيرها مما ثؤدي للى فقد الوعي والتسبب بالحريق أو تساعد

على الوفاة.
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ما أنه يمكن للطبيب ال رعي تحدثد مكان من

النار وذلك من خالل تحدثد أشد المواقع من الجسم

لصابة بالحروق والتي تكون في العادة هي األقرب من غيرها للى مصدر النار.

ومما تجدر اإلشارة لليه هنا أنه في حال استعمال الم تقات النفطية فقد ثنتا عن أبترتها انقبا

سريع وشدثد في الحنجرة مما ثؤدي للى منع التنفس واالختناق ونالتالي عدم استن اق عاز أول أ سيد

الكرنون.

 .5ب .الحروق السلقية
وهي الحروق الناتجة عن التعر

الحروق عادة على ةال درجات:

الدرجة األولى:

للسوا

واألبترة ذات درجات الحرارة العالية .وتكون اإلصابة بهذا

وهي الحروق التي يصاب فيها الجلد باالحمرار فق

نتيجة التعر

للحرارة لفترة

قصيرة.

الدرجة الاانية:

وهي الحروق التي تصاب فيها الجلد باالحمرار مع تكون فقاعـات نتيجـة التعر

لحرارة أشد أو لفترة أطول أو مليهما.

الدرجة الاالاة:

ويصاب فيها الجلد وما تحته من أنسجة بالحرق.

اإلصابات الموضعية بالحروق السلقية:

شـدة فـي نقطـة التمـاس األولـى مع السا ـ الحـار .ويظهـر االحمرار
لن الحروق السلقيـة تكـون األ اـر ّ
حـاال بعـد التعـر له .ةـم تظهـر الفقاعات خالل دقـا ـق قليلـة .فإذا أزيلـت طبقـة الجلـد التـي ت،طـي
الفقـاعـات نجد أن السطح الذي يقـع تحتهـا وردي اللـون ثتحول تدريجيـا للـى اللـون األحمر وتتسرب من
خالله السوا  .فإذ مضى ست ساعات تقريبا على الحرق فإننا نجد بفحص األنسجة المصابة مجهريا
ريات الدم البيضاء.

ندبـة قـد ثترتـب عنهـا

ومـن مضـاعفـات اإلصـابـة الموضعيـة عنـد عـدم االندمـال وال فـاء التـام تتلـّ
التصـاقـات فـي مناطـق المفاصـ يحد من حرمتهـا مـا لـم تعالـا جراحيـا  Ankylosisأو ت وهـات عنـد

عـدم زراعة الجلد أو تكون أليـاف سميكـة ظاهـرة (جـُدرة .(Keloid
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المضاعفات العامة للحروق النارية والسلقية

أ  .أول ما يمكن أن ثتعر

لليه ال تص هو الصدمة وذلك نتيجة شدة األلم .Neurogenic Shock

ومن النادر أن تؤدي هذا الصدمة للى الوفاة .وقد يعقب هذا الصدمة صدمة أخرى نتيجة فقد السوا

خالل سطح الجلد المحترق من الجسم وزيادة ترميز الدم.

من

ب  .بــعـــد مــرور  32-04ســـاعــة عــلــى اإلصـــابــة بــالــحـــروق تــظـهــر عــالمــات الــتــ ةــيـــرات الســـمــّيــّة
نتيجة موت خاليا األنسجة وقد تظهر معها التهابات جرةومية (خما  (Infectionفي مواضـع الحروق
أو من قرحة في مواضع االتكاء من الجسم  Pressure Contact Areasنتيجة االستلقـاء طويال في

الفراط (النـاقبـة  .)Bed Soreفإذا حدةت الوفاة فإننا نجد بت ريح الجاة في هـذا الحالة أن لون الكبد
والكليتين باهت Pale

.Hemoconcentration

مـع عالمـات الجفـاف  Dehydrationوزيـادة فـي ترميـز الـدم

جـ لنـتـان الـدم  Septicemiaومـن عـالمـاتـه التـ ـريحـية أننا نجد بهاتة في أح اء الجاة وقد نجد نزيفا

دمـويـا داخـ ال،ـدة الكـظـريـة  Adrenal or Suprarenal Glandومن جـدار المعـدة واألمعـاء نـتـيـجـة
اإلصابة ب نواع معينة من الجراةيم.

رنية .)Stress Ulcer
د  .النزيف من قرحة في جدار المعدة (قرحة ّ
هـ السدة الدهنية .Fat Embolism

و  .أثـة مـضـاعـفـات أخـرى ماـ ذات الـر ـة اإلسـتـلـقـا ـيـة  Hypostatic Pneumoniaوالسـدة الـدمـوية

الر وية  Pulmonary Thrombo-Embolismوالقصور الكلوي ) )Renal Failureوغيرها.
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 . 0الحروق الكيماوية Chemical Burns

وهي الحروق الناتجة عن التعر

للمواد ان لة  Corrosivesأو الكاوية  Causticsعالية الترميز.

ومن مميزاته أنه ال تظهر فيه فقاعات  Blistersعلى سطح الجلد ويتتل

سميكة  Keloidمع ت وهات.

عن اإلصابة بها ندبة

عرضية  Accidentalنتيجة التعر
وأغلب الحواد الناتجة عن هذا النوع من الحروق تحد بصورة
ّ
للحوامض المرمزة  Concentrated Acidsوالتي تترمز اإلصابة منها في المواضع التي تستقر فيها

هذا الحوامض مالمعدة عند تناولها عن طريق الفم مما ثؤدي للى انفجارها وحرق ما حولها من أح اء

البطن والوفاة.

وفي حالة اإلصابة بالحروق نتيجة التعر

للقلويات  Alkalinesالمرمزة نجد أن لون الجلد ثت،يـر للى

اللون األبيض حيف يكون أيضا م بعـا بالماء  Soggyويكون ملمس الجلد ما ملمس الصابون .ولذلك

ف بها خارج الفم
فإنه وعند تناولها عن طريق الفم تتورم سريعا أنسجة البلعوم والحنجرة والمريء فُيقذ ُ
لتلو ما حوله وينسكب بعضها على مقدمة العنق والصدر فتصيبها بالحروق .ويكون سبب الوفاة في
هذا الحالة هو االختناق نتيجة انسداد البلعوم والحنجرة نتيجة التورم المذمور.

ونالرغم من أن التعر

األشتا

لإلصابة بالحروق الكيماوية يحد

في ال،الب بصورة عرضية ونتاصة

الذثن ثتعاملون بالمواد المسببة لها بحكم طبيعة عملهم فإنه قد يحد أيضا بفع مقصود من

قب ال،ير ب،ر

لحدا

ت ويه في مناطق معينة من جسمه مالوجه ماال أو أن ثتناولها البعض بقصد

االنتحارر أو يستعملها لطمس معالم جريمة.

 . 3الحروق الكهرنا ية Electric Burns
تحد

اإلصـابـة بهـذا النوع مـن الحروق نتيجة التماس بجسم مكهرب ما أسالك التمدثدات واألجهزة

واألدوات الكهرنا ية المتتلفة .وعـادة ما تحد

بصورة عرضيـة ومـن النادر أن تحد

بقصد االنتحار .وتنقسم الحروق الكهرنا يـة للى األنواع الاالةة التالية:

بصورة جنا يـة أو

أ  .حروق التماس بجسم مكهرب :Contact with conductors

وتكـون اإلصـابـة بهـذا النـوع مـن الحروق سطحيـة أو تصـ للى درجة التفحم وهـذا يعتمـد للى حـد مبيـر
علـى مـدة التمـاس مـع الجسـم المكهرب ودرجة مقـاومـة الجلـد لمرور التيـار .فكلمـا مـان الجلـد جـافـا

بالتعرق فإن المقـاومـة
تكـون المقومة أ بر والحرق أشد .فإذا أصبـح الجلـد رطبـا ولـو بمجرد لصـابتـه
ّ
لمرور التيار تكون معدومة أو تكـاد وال نجـد حرقا البتـّة .ويكـون مرمـز الحرق أسود اللـون نتيجـة تفحـم

الجلد في منطقة التمـاس أو انصهـار جزء مـن المعدن مـن الجسـم المكهرب فـي منطقـة التماس أيضا
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تحي به هـالـة بـاهتـة أو بيضـاء اللـون ةـم تحيـ بهـا هـالـة حمراء الحتوا ها على الدم الذي انتق لليها
من المنطقـة البـاهتـة بفعـ انقبـا

األوعيـة الدمويـة وطرد الدم منها للى المنطقة المجاورة المحيطة بهـا.

وظهـور حرق بهـذا المنـاطـق الاال ي كـ دليال قطعيا على أنه حرق مهرنا ي.
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ب  .الحروق الناتجة عن ال رر Spark Burn

وتنتا هذا الحروق عن تماس ضعيف مع مقاومة الجلد الجاف .ويظهر أةر الحرق في الجلد ما أةر

الوخز .ومن مميزات هذا النوع من الحروق أن وسطه يكون أبيض اللون وحوله هالة حمراء .وفي حاالت
ايرة يصعب العاور على مكان اإلصابة بالك

الظاهري .وال بد في ما هذا الحاالت أخذ عينات من

الجلد في المكان الم تبه به والتحري عن مكان اإلصابة مجهريا.

ج  .الحروق الناتجة عن الوميض :Flash Burn

ثتفـاوت شكـ الحـرق بهـذا النـوع مـن اإلصـابـة .فقـد تظهر اإلصـابة علـى شك جلد التمساح Crocodile

skinفـي حالـة التعر للكهرنـاء ذات الض ،العالي أو علـى شك ُم ّجر  Arborescent Burnsفي
حاالت الصواعق .Lightning-Stroke

وتتميز هذا األنواع الاالةة من الحروق أن اإلصابة في العمق تكون في العادة أ بر أة ار مما تدل عليه

اإلصابة التارجية .فقد نجد مجرد حرق ص،ير في راحة اليد أو باطن القدم وفي نفس الوقت نجد أن
الحرق أصاب عضالت الطرف العلوي أو السفلي ب ملها فتظهر بعد بضع ساعات علـى شك غرغرينا
Gangreneقد يستدعي بتر الطرف العلوي أو الطرف السفلي ب مله.
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وتحد

الوفاة بالصدمة الكهرنا ية بصورة فورية أو تت خر قليال بسبب قصور القلب Heart failure

نتيجـة الرجفـان البطينـي  Ventricular Fibrillationأو فر تنبيـه مرمـز العصـب التا ـه Intense

Stimulation of the Vagal Nerve Centres in the Medulla Oblongataر أو نتيجة

قصور التنفس  .Respiratory failureومن المعروف انه من غير الممكن لنقاذ المصاب بالحالة

األولى أما في الحالة الاانية فإن لنقاذا ممكن ب ر مباشرة واستمرار التنفس الصناعي .مما تحد

الوفاة نتيجة الحروق ومضاعفاتها أو النتا ا غير المباشرة لها ما اإلصابات الناتجة عن السقو أو
ن وب حريق.

لن جاف األشتا

ممن تعرضوا للصدمة الكهرنا ية نجدها في العادة خالية من أية حروق مهرنا ية

ونظ ار لعدم وجود عالمات ت ريحية خاصة بالصدمة الكهرنا ية غير الحرق الكهرنا ي فإن ت تيص

الموت منها يعتمد فق على استبعاد أي سبب آخر للوفاة غيرها.

الجوية Lightening-Stroke
اإلصابة بالصواعق
ّ

للصواعق الجوية تتتل

لن العالمات التي تظهر على الجسم نتيجة التعر

والناتجة عنها لت م ما ثلي:

باختالف العوام المؤةرة

 . 5وجود حرق مهرنا ي وصدمة مهرنا ية نتيجة مرور التيار الكهرنا ي في الجسم.
 . 0حروق ناتجة عن ال رر تظهر على شك وخز في الجلد.

 . 3ت ةير قوة الدوي على الجسم بسبب تمدد الهواء بفع الحرارة.

 . 4انض،ا أنسجة الجسم بسبب حرمة الهواء باتجاهها وض،طه لها.

وقد ثنتا عن ذلك حروق شدثدة وتمزقات في المالبس وأنسجة الجسم وانصهار المعادن عليها والتحامها
ببعضها البعض .وإن وجود من ي هد بوقوع صاعقة جوية يساعد في استكمال لجراءات ت تيص الحالة.

 . 4الحروق اإلشعاعية

Radiation Burns

من بين المضارﱢ العدثدة الناتجة عن التعر

لإلشعاع لصابة الجلد بالحروق نتيجة التعر

لجرعات

عالية منها ب،ض النظر نوع اإلشعاع ومصدرا .ونسبب االحتياطات وإجراءات التحكم بها فقد أصبحت

اإلصابة بهذا النوع من الحروق غير واردة.
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الفص الاالف
االختناق العنفي

االختناق العنفي (التنق) Violent Asphyxia

يعرف االختناق ب نه حرمان خاليا الجسم من حاجتها من األ سجين .وي م االختناق على أنواع متتلفة

من الحاالت التي ثتم فيها تداخ غير طبيعي في عملية التنفس مما ثترتب عليـه حرمان خالثـا الجسم مـن

حاجتهـا الضروريـة مـن األ سجيـن .وقـد ثتم ذلك لما نتيجـة أسباب مرضيـة مـا يحـد فـي حـاالت قصـور

القلـب االحتقانـي Congestive heart failureر أو االلتهــاب الر ـوي ال ُ عبـي الحـاد

Acute

Bronchopneumoniaر أو ب سباب لصابية ما الصدر السا ب  Flail chestأو لصابات الرأس؛ أو
نتيجة التدخ

التارجي ( )Mechanical Interferenceفي عملية التنفس (ال هيق والزفير

 )Inspiration and Expirationما انسداد مجرى التنفس من الداخ أو التارجر أو نتيجة دخول

غازات خاملة ( )Inert or Irrespirable Gasesللى مجرى التنفس ما غاز المياان ()Methane
أو أ سيد النتروز ( )Nitrous Oxideأو نتيجة وجود غازات في الدم ما استن اق غاز أول أ سيد

الكرنون ( )Coالذي يحرم الدم من االتحاد باأل سجين (التسمم ب،از أول أ سيد الكرنون الذي له قابليـة

مرة أ ار مـن قابليـة اتحـاد
لالتحـاد بالهيموجلونين (ّ 311-011 )Carboxy Hemoglobin
الهيموجلونيـن باأل سجيـن ()Oxy Hemoglobinر أو التعر للسيانور ( )HCNالذي يحرم خاليا
الجسم من استهالك األ سجين المتوفر في الدم ( Preventing Oxygen Uptakeالتسمم

بالسيانور)Cyanide Poisoningر وحــاالت التسمـم بالعقـاقيـر المنومـة (البرنيتيـورات Barbiturates
 .)poisoningوللتمييز بينها فقد اصطلح على تسميةاالختناق ب سباب مرضية باسم المر

المسبب

لها وتسمية االختناق نتيجة التسمم بمادة ما بالتسمم بتلك المادة ما التسمم ب ول أ سيد الكرنون
والتسمم بالسيانور .أما االختناق العنفي فيقصد به االختناق ب،ير تلك األسباب لي م حاالت التدخ

التارجي في عملية التنفس أو منع وصول الدم بما يحمله من أ سجين للى الدماغ عن طريق سد أوردة
أو شراثين العنق أوسد مليهما معا .ونناء عليه فسوف نتناول في هذا الفص حاالت االختناق العنفي فق

دون غيرها وهي ت م م مما ثلي:

سد األن
ّ .5
سد األن
ّ .0

والفم من التارج بجسم صلب ( تم النفس) .Smothering or Overlaying
والفم بإدخال جسم صلب في الفم للى البلعوم .Gagging

 .3انسداد الحنجرة أو الرغامي بإدخال جسم صلب في أي منهما من التارج (ال،صص .)Choking

سد الحجرة أو الرغامي بالض ،على مقدم العنق
ّ .4
Manual Strangulation or Strangulation by A ligature
392

سد األوردة وال راثين الم،ذية للدماغ بالض ،على مقدم العنق
ّ .1
Manual Strangulation or Strangulation by A ligature
 . 2الض ،على الصدر أو البطن أو مليهما معا ( تم النفس اإلصابي) Traumatic Asphyxia

عالمات وظروف االختناق العنفي

تنقسم عالمات االختناق للى عالمات موضعية وأخرى عامة .وتتتل
العامة وظروف االختناق من نوع للى آخر على الوجه التالي:

.5

العالمات الموضعية والعالمات

كﺘﻢ النﻔﺲ Suffocation, Smothering or Overlaying
والفم من التارج بجسم صلب باستعمال اليد أو اليدثن أو أي جسم صلب آخر

سد األن
ويقصد به ّ
السكر أو ال،يبونة ب سبابها المتتلفة
الوسا د وغيرها أو في حالة االستلقاء على الوجه في ما حاالت ُ
أو بقيام شتص بالض ،على مؤخرة رأس المجني عليه ووجهه على الفراط أو األر أو غير ذلك.

أ  .العالمات الموضعية المتوقعة

وتتما هذا العالمات في اإلصابة بسحجات ومدمات في األن
تصاب اللاة بالتكدم واألسنان بالتتلت

والفم وما حولهما من التارج والداخ

باإلضافة للى تمزق ال ،اء الواص بين منتص

وقد

ال فتين من

الداخ مع اللاة وجرح اللسان نتيجة وقوعه بين األسنان .ويعتمد ظهور هذا العالمات أو بعضها على

طبيعة الجسم الصلب وال دة المستعملة ومدى صالبة أو رخاوة األنسجة المصابة ومدى المقاومة للجسم

الصلب وال دة التارجية.

لن ظهور هذا العالمات في الجاة ثاير شبهة الموت بكتم النفس لال أنها قد تنتا عن طريق لجراء عملية

التنفس الصناعي من خالل الفم ( )Mouth to Mouth Breathingماال وذلك من خالل سد األن

والفم بالتراب أو غيرا .مما أن عدم ظهور

تمرغ أو تمريغ األن
وفتح الفم برؤوس األصابع أو نتيجة ّ
هذا العالمات الموضعية ال ثنفي بصورة قاطعة االختناق بكتم النفس خاصة لذا مان الجسم الصلب

المستعم ّلينا مالوسادة اللينة أو مان المعتدى عليه ضعيف البنية وعاج از عن المقاومة.

ب  .ظروف االختناق بكتم النفس

يحد هذا النوع من االختناق بصورة جنا ية وقد يحد بصورة عرضية ما استلقاء األطفال على الوجه

أو االستلقاء على الوجه في حاالت ال،يبونة ب سباب مرضية أو لصابية أو سمية.

 . 0االختناق نتيجة سد األن

والفم من الداخ بإدخال جسم صلب للى البلعوم (.)Gagging

أ  .العالمات الموضعية المتوقعة
لن هذا العالمات ال تتتل

لصابات في سق

البلعوم.

ماي ار عن العالمات التي تظهر في النوع األول لال فيما ثتوقع ظهورا من

الفم والبلعوم وتورم أنسجتها ونقايا أو أةار من الجسم الذي تم لدخاله في الفم للى
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ب .ظروف االختناق

يحد هذا النوع من االختناق بصورة جنا ية عن طريق لدخـال قطعـة مـن القمـاط أو منادثـ مـن الـورق

وغيرها ُعنوة في الفم ودفعها باتجاا البلعوم وقـد يحـد بصـورة عرضـية نتيجـة دخـول التـراب أو الرمـ
وغيرهما للى األن والفم نتيجة التعر ال نهيار األترنة أو الرمال والطين.

طف حدثف الوالدة تم قتله خنقا بإدخال ممية مبيرة من القطن داخ الفم

 . 3االخـتـنـاق نـتـيـجة ســد الحـنجـرة أو الـرغـامي بـدخول جسم صلب غريب للى أي منهما أو
مليهما (ال،صص )Choking
أ  .العالمات الموضعية المتوقعة

وت م وجود الجسم ال،ريب مستق ار في مدخ الحنجرة أو وسطها أو في الرغامي باإلضافة للى وجود

خدوط وتورم فيها باإلضافة للى العالمات المتوقعة في حاالت متم النفس .وقد ال نجد أيا من تلك
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العالمات المتوقعة وذلك بسبب توقف القلب المفاجئ نتيجة تنبيه العصب التا ه Stimulation of

 Vagus Nerveوهي ما يطلق عليها اسم النهي العصبي .Vagal Inhibition

ب .ظروف االختناق
يحد

هذا النوع من االختناق في العادة بصورة عرضية ونتاصة لدى األشتا

الذثن ثتناولون الطعام

بسرع ون راهة أونتيجة وضع األطفال أجسام ص،يرة غريبة في الفم فتدخ للى الحنجرة أو الرغامي

بصورة غير متوقعة.

 .4سد الحنجرة أو الرغامي بالض ،على مقدم العنق Strangulation
أ  .العالمات الموضوعية المتوقعة

وت مـ العالمـات سحجـات ومدمـات تما األظـافر ورؤوس األصـابع فـي حاالت التنـق اليدوي ( Manual

 )Strangulationأو سحجـات رضيـة تما اةر شد رنـا حول العنـق ( Strangulation by A
 .)ligatureوال ي تـر أن يكون الرنا م دودا حول مام محي العنق وإنما يكفي أن يكون م ـدودا
وضاغطا على مقدمـة العنـق فق  .ويفيد توزيع السحجات والكدمات في جانبي مقدم العنق في معرفة اليد

المستعملة لن مانت اليمنى أو اليسرى مما تكون العالمات الموضعية للتنق اليدوي اشد من عالمات
االختناق ب د رنا حول العنق .وي،لب التنق اليدوي في هذا النوع من االختناق على التنق بواسطة شد
رنا حول العنق لذ قلما يص ض ،الرنا للى الدرجة التي ثؤدي معها للى انسداد الحنجرة أو الرغامي.

وقد تصاب عظام الحنجرة بالكسر لذا مانت ه ة ووقع ض ،مباشر عليها بقوة مافية لكسرها .أما لذا
انت العظام غضروفية مرنة أو لم يقع الض ،عليها مباشرة أو أن القوة المستعملة غير مافية أو لذا

بلغ التكلس في عظام الحنجرة حدا ثتع ّذر مسرها بال ّدة المباشرة الواقعة عليها فإنه ال ثتوقع لصابتها
بالكسر .ما تتفاوت العالمات الموضعية أيضا حسب طبيعة األداة المستعملة ومدى ال دة التارجية
التي بذلها الجاني ومقومة المجني عليه له .لن ظهور العالمات المتوقعة ال يعني بالضرورة الموت خنقا
ما أن انعدامها ال ثنفي الموت خنقا .وقد تحد

الوفـاة أةناء محاولـة التنق بسبب توقف القلب نتيجـة

الض ،على العصب التا ه ( )Vagus Nerveأو الجيب السباتي ( )Carotid Sinusفال نجد معها أي

عالمات موضعية.

ب .ظروف االختناق

يحد هذا النوع من االختناق في ال،الب بصورة جنا ية .وال يحد التنق اليدوي انتحاريا نظ ار لتالشي قوة
ض ،اليد بدخول المصاب في مرحلة ال،يبونة .لال أن التنق ب د رنا حول العنق فإنه من الممكن أن

يحد أحيانا بصورة انتحارية لذا عجز ال تص عن فك ُعقد الرنا حول العنق.
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العالمات العامة

ثنتا عن أنواع االختناق األرنعة السابقة عالمات م ترمة بينها ألن آلية التنق فيها واحدة وتتما في
ظهور عالمات الصراع من أج التنفس فتصاب الر تان باالحتقان مع وذمة ونعض االنكماط فيهما

واتساع شدثد في الحويصالت الهوا ية وتمزق الحواجز بين الحويصالت وظهور بقع نزفية على السطح

التارجي للر تين وغ اء التامور والقلب .لن ظهور هذا العالمات ثاير شبهة االختناق وال ثؤمد وقوعه.
ما أن هذا العالمات ال تظهر لطالقا لذا مان سبب الوفاة توقف القلب بالنهي العصبي.

 . 5التنق بواسطة سد األوردة أو ال راثين الم،ذية للدماغ في العنق
Strangulation by carotid and jugular vessels ligation
أ  .العالمات الموضعية المتوقعة
ال تتتل

العالمات الموضعية ماي ار عما ذمر في النوع الرابع السابق ذمرا .لال أن الض ،اليدوي قد ال يقع

لال عـلى األوردة أو ال ـراثـيـن فـقـ
يجاورها فق

فـتكون اإلصابات بـسيـطة ومحـصورة في موقع األوردة وال راثين و ما

ما عدا حاالت استعمال شد رنا حول العنق.

ب .ظروف التنق

يحد التنق ب د رنا حول العنق أو بالض ،اليدوي في ال،الب بصورة جنا ية .وال يحد التنق اليدوي
انتحاريا نظ ار لتالشي قوة ض ،اليد بدخول المصاب في مرحلة ال،يبونة .لال أن التنق ب د رنا حول

العنق فإنه من الممكن أن يحد

عنقه.

ج .العالمات العامة

في حالة انسداد األوردة فق

أحيانا بصورة انتحارية لذا عجز ال تص عن فك ُعقد الرنا حول

فتظهر بقع نزفية فوق مستوى انسداد األوردة تكون بصورة واضحة في

ملتحمة وصلبة العينين مع احتقان في أعلى العنق والوجه والرأس وذلك بسبب استمرار اندفاع الدم

ال رياني للى الرأس وعدم لمكانية رجوعه منه بسبب انسداد األوردة .وال ثتوقع استمرار ظهور هذا

االحتقان فيها طويال بعد الوفاة بسبب رجوع الدم المحتقن من خالل األوعية الدموية الفقرية

( .)Vertebral Vesselsوفي حال انسداد ال راثين أو األوردة وال راثين معا فإنه لن يظهر االحتقان وال

البقع النزفية .وفي حال وقع ض ،مفاجئ ومباشر على الجيب السباتي ( )Carotid Sinusفإن في ذلك
تحفيز للعصب الودي ( )Sympathetic Nerveالذي ثؤدي للى تسارع نبض القلب وتوقفه بعد ذلك
بوقت قصير .أما لذا وقع ض ،مفاجئ ومباشر على العصب التا ه ( )Vagus Nerveفإن ذلك سيؤدي

للى توقف القلب مباشرة (.)Vagal Inhibition
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 . 2كﺘﻢ النﻔﺲ ا
ويحد

ابي Traumatic Asphyxia

في ال،الب عرضيا نتيجة حواد

السيارات والردم واالنهيارات وحاالت التدافع الجماعي الفوضوي

للناس (ما حريق في قاعة احتفاالت أو سينما) الذي ثؤدي للى لحدا

ض ،شدثد مفاجئ على الصدر

أو البطن أو مليهما معا .لال أنه قد يحد بصورة جنا ية ما الض ،ال دثد المفاجئ على صدر الضحية
وهو في وضع االستلقاء على الظهر وهو على األر

ماال بالض ،بالرمبة أو الرمبتين أو الوقوف

بالقدمين على الصدر أو البطن أو مليهما ومنعه من التنفس .وتتما العالمات الموضعية المتوقعة بجروح
وإصابات في جدار الصدر أو البطن وأح ا هما .وتعتمد شدة اإلصابة على طبيعة أنسجة الصدر والبطن

وشدة قوة االرتطام بالصدر والبطن .مما وتظهر عالمات االختناق على شك بقع نزفية عدثدة منت رة في

السّدة
أعلى الجذع من الجسم والكتفين والعنق والرأس .وت به ظاهرة انت ار البقع النزفية هذا في حاالت ُ

الدهنية ( )Fat Embolismونعض أنواع لنتان الدم (.)Septicemia

سرعة الوفاة من االختناق

تعتمد سرعة الوفاة على نوع االختناق وشدة مقاومة المصاب للمعتدي والحالة الصحية للمصاب .وعلى

بسد األوردة وملما بذل المعتدى عليه
سد ال راثين أسرع من االختناق ّ
سبي الماال فإن الوفاة نتيجة ّ
وعج بالوفاة مما أن لصابة
جهدا أ بر من المقاومة ملما استهلك متزون الجسم من األ سجين
ّ

المعتدى عليه باعتالل في القلب يعج بالوفاة أيضا.

البقاء على قيد الحياة بعد محاولة فاشلة للتنق

في حاالت النجاة من محاولة التنق فإن البقع النزفية تتتفي بعد بضعة أيام ويت،ير لون اةر الرنا للى

مصلية على السحجات ويتالشى أةر الرنا نها يا حول
تكون ق رة
اللون األحمر مع لصابته
ّ
بالتورم وت ّ
ّ
العنق بعد مرور أسبوع للى أسبوعين.
وفي حاالت مسور عظام الحنجرة فإن المصاب يعاني من صعونة في ابتالع الطعام وألم في البلعوم مع

عظمية .أما انقطاع األ سجين عن
ت،ير في الصوت لبضعة أيام .وتلتدم مسور عظام الحنجرة بتكون مادة
ّ
الدماغ فقد تظهر بعدا بعض العالمات للت،يرات العصبية لفترة قصيرة مع فقدان الذا رة .وإذا استمر انقطاع
األ سجين فقترة أطول فقد ال يستعيد المصاب وعيه.

الﺸنﻖ

Hanging Or Suspension

يقصد بال نق عادة تعليق اإلنسان مليا أو جز يا من العنق .ومن المعروف أن ال،البية العظمى من حاالت

ال نق تكون بقصد االنتحار ونالدرجة الاانية ال نق العرضي .ويترك للطبيب ال رعي بيان فيما لذا مان
ال نق جنا يا أو انتحاريا أو عرضيا مع األخذ بنظر االعتبار العوام التالية

أ  .الظـروف المحـيـطة بالـوفاة بما في ذلـك وجـود تـاريخ مـرضي (صحي أو عقلي) أو سوابق لالنتحار أو
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وجـود رسالـة تـرمها المنـتحـر تـفـيـد باتتاذا قـرارا باإل نـتحار .ويمكن التعـرف على هذا الظـروف وغـيرهـا
بـمساعـدة المدعي العـام ومـن خالل مـ ارمة الطبـيـب ال ـرعي في الكـ

الوضع الذي وجدت عليه دون ت،يير.

عـلى الجاـة قب لنزالها وفي

ب  .طريق وضع الرنا حول العنق ووجود العالمات الحيوية لل نق.

ج  .وجود أي لصابات أخرى في الجسم غير أةر الرنا حول العنق.

د  .وجود أرنطة أخرى حول اليدثن أو القدمين أو وجود أجسام غريبة في الفم.
هـ طبيعة مكان الوفاة بما في ذلك وجود فوضي أو آةار للعن .

و  .وجود أةر لرناطيـن حول العنـق لما نتيجـة انزالق الرنا عند ال نق أو أن يكون الرنا ملفـوفا مرتـيـن
حول العنق أو نتيجة التنق برنا حول العنق ةم جرى بعد ذلك تعليق الجاة.

ز  .ظهور عالمات للتسمم أو أسباب أخرى للوفاة نتيجة لت ريح الجاة.

ويستدل عادة على ال نق من اتجاا اةر الرنا حول العنق للى األعلى باتجاا موقع اةر عقدة الرنا

الذي يقع خل

اإلذن أو على زاوية الفك أو اسف الذقن .ويعتمد مدى شدة الض ،على العنق على

وزن الجسم بالدرجة األولى ومسافة السقو بالدرجة الاانية .وقد تحص الوفاة في بعض األحيان حاال

والقدمان تالمسان األر

أو حتى في حالة اناناء الرمبتين.

وإذ مانت الوفـاة سريعة مما هـو الحـال في مـاـيـر من حـاالت ال ـنـق فإن الت،ـيـرات الحـيوية في منطقة

الرنا تكاد تكون معدومة تقريبا مما أن الوجه يكون خاليا من االحتقان والتورم.

وتجـدر اإلشـارة هـنا للى ضرورة رنـ عـقـدة الرنا قـب قـطعه وتجـنب فك العقدة ختى يسه قباس طول

الحب حول محي العنق.

العالمات الموضعية المتوقعة

أ  .عـالمات أةــر الـرنـا فـي الجـلـد وما تحـته مـن أنـسـجة رخـوة وعـظام الحـنجـرة مما سـبـق التعـر
سابقا.

لليه

ب  .تـمـزق الـنتـاع ال ـومي العـنـقي نـتـيـجـة مـسـر خـلعي فـي فـقـرات العـنق عـلى مـستـوى الفـقـرات الاالاـة
والرابعة على األغلب وأحيانا على مستوى الفقرة الاانية .وهذا يحد

في حاالت ال نق القضا ي

تعمد لسقا الجاة مسافة مافية بمعدل مسافة سقو الجسم تتراوح بين خمسة للى سبعة
حيف ُث ّ
أقدام .حيف يستعم حب ثتناسب طوله مع وزن وطول الجسم .ونتيجة إلصابة النتاع ال ومي
العنقي فإنه من غير المتوقع ظهور عالمات االختناق.

العالمات العامة المتوقعة

أ  .عالمات االختناق المذمورة في التنق بالض ،على العنق.

ب  .عدم وجود عالمات بسبب الموت بالنهي العصبي أو تمزق النتاع ال ومي العنقي.
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ج  .ظهـور عـالمات غـيـر مؤمـّدة وال ُثـاـبـت وجـودهـا الموت شـنـقا وتـ ـم نـزول اللعـاب مـن الـفـم وتـدلي
اللسـان خارجه وانتصاب عضو الذمر ( )Penile Erectionبفع امتال ه بالدم بفع جاذبيـة
األر

ونزول السا

المنوي بفع جاذبية األر

أيضا وظهور الزرقة الرمية في الطرفين العلويين

والطرفين السفليين مـن الجسم .وال بد هنا من مالحظـة ما لذا مانت الزرقـة الرمية ظاهرة على مؤخرة

الجاة المعّلقة بدال من األطراف العليا والسفلى مما ثدعو لالشتباا بتعليق الجاة بعد الوفاة بقصد

لخفاء جريمة ما.

ت تيص الوفاة من ال نق

ي،لب على حاالت ال نق افتقارها للى ظهور العالمات الت تيصية األ يدة ونناء عليه

فإنه ال بد من

ت ريح الجاة والتحري عن عالمات ال نق وعن أية أسباب مرضية أو لصابية أو ُس ّمية أخرى للوفاة غير
ال نق لن وجدت.
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الفص الرابع
اليﺮق
()Drowning or Submersion
يحد

ال،رق غالبا بصورة عرضية وي تي بالدرجة الاانية ال،رق االنتحاري .مما أنه من النادر أن يحد

ال،رق جنا يا .وتعتبر حاالت الوفاة التي ثتم انت الها من الماء من الم ا

التي ال زالت تواجه الطبيب

ال رعي .وخاصة الجاف المتعفنة منها أو التي أصابها ت ويه خالل وجودها في الماء وذلك من حيف

تحدثد هوية الجاة والسبب الحقيقي للوفاة سواء مانت نتيجة ال،رق أو غيرا من األسباب التي أدت للى
الوفاة قب للقاء الجاة في الماء .ومن أنواع الت ويه التي قد تتعر

بالصتور وتعرضها للسفن وفتك األسماك بها وما للى ذلك من العوام .

له الجاف في الماء ارتطامها

ومن الناحية الاانية فإنه ليست هناك عالمات ظاهرية (خارجية) أو ت ريحية خاصة بت تيص ال،رق .لذ

أن العالمات التي نجدها نتيجة ال،رق نجدها أيضا في عدد من حاالت الوفاة األخرى غيرا .وعلى هذا

األساس فإن اإللمام بظروف الوفاة والتاريخ المرضي لصاحب الجاة باإلضافة للى الك

الدقيق

والت ريح الكام للجاة وما قد يستلزم ذلك من اخذ العينات للتحري عن السموم وفحص األنسجة أمر ال

غنى عنه لطالقا في جميع حاالت الوفاة التي ثتم انت الها من الماء.

وتتلتص األمور التي تستدعي االستقصاء بك دقة وانتباا في هذا الحاالت بما ثلي:

 . 5تحدثد هوية الجاة

ثتم ذلك عادة في حاالت الوفيات الحدثاة عن طريق وجود من ثتعرف على الجاة من ذويها أو

معارفها .أما في حاالت الجاف المتعفنة أو التي أصابها الت ويه فإنه ثتم اعتماد الطرق التالية:

أ  .فحص المالبس ومحتوياتها.

ب  .تـقـدـيـر عـمـر الجـاة وذلـك بـواسطة المظهـر التارجي وفحـص األسـنـان والعـظام باألشـعـة وعـن وجود
أم ار

ال تظهر لال في سن معينة.

ج  .تحـدثـد الجـنـس وذلـك بـواسـطة المظهـر التـارجـي واألعـضاء التـنـاسليـة التـارجـيـة مـنهـا والـداخـلـية
وفحص العظام وخاليا األنسجة.

د  .قـياس طول الجـاة من قـمة الرأس حتى أخمص القـدمـيـن أو بواسطة قـياس العـظام الطويـلة في حاالت
تفسخ الجاة.

و  .فحص ال عر من متتل
ز  .أخذ بصمات األصابع.

أنحاء الجاة لمعرفة لونه ونوعه ومقارنته.
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ح  .وجود أي عالمات فارقة مالوشم والندب والت وهات التلقية والمرضية واإلصابية وما للى ذلك.
 .تحدثد نوع الدم وفصيلته والبصمة الوراةية.

 . 0ه مان ال تص على قيد الحياة عند دخوله الماء ؟

لن لةبات ذلك أو نفيه يعتمد للى درجة مبيرة على مدى التعفن الذي أصاب الجاة لذ ثزداد األمر صعونة
لما ازداد التعفن .وفي ما هذا الحاالت فإن ا ت اف وجود ما نات حية مجهرية تعيش في الماء تسمى

الم طورات الما ية ( )Diatomsفي نتاع العظام الطويلة أو عظم القص ال ثزال يعتبر من أقوى األدلة
إلةبات أن ال تص مان على قيد الحياة عند دخوله الماء .أما وجود هذا الكا نات الحية مع أجسام غريبة
غيرها في الر تين والمعدة فال قيمة له لال في حاالت الوفاة الحدثاة.

 . 3بيان سبب الوفاة ونوع ال،رقر (ه مانت الوفاة نتيجة ال،رق)؟

في حالة الجاف حدثاة الوفاة فإن العالمات الت ريحية قد توحي بال،رق ولكن ليس بصورة قاطعة .أما
في حالة وجود أم ار

أو تسمم فقد يكون لوجودها قيمة في لةبات أو نفي تلك العالمات .أما في حالة

الجاف المتعفنة فإن اإلجابة القاطعة على ذلك قد تكون مستحيلة.

 . 4بيان العﻮامﻞ الﺘي ﺳاﻋﺪت ﻋلﻰ الﻮﻓاة
تتم معرفة هذا العوام بالك

عن

األشتا

الدقيق على الجاة وت ريحها لذ قد نجد لصابات رضية أو آةار ل دة أو

مما قد نجد بالتحلي الكيماوي محول أو عقاقير أو أي مواد سامة أخرى .ومن المعروف أن
المسممين بالكحول يسه دفعهم للى الماء وتكون وفاتهم فورية.

 . 1تحدثد مكان الوفاة

لذا دخ اإلنسان الماء وهو على قيد الحياة وصاحب الوفاة استن اق الماء فان التحري عن الم طورات

الما ية يساعد في تحدثد المكان الذي تمت فيه الوفاة نتيجة ال،رق خاصة لذا مان هذا المكان يحتوي
على م طورات ذات أشكال خاصة ومميزة .ويمكن االعتماد على هذا الم طورات لتحدثد مكان الوفاة لذا
ان هناك مسح شام لجميع األنهار والينابيع وغيرها من أما ن تجمع المياا في المنطقة وغيرها.

 . 2أسباب الوفاة نتيجة ال،رق

ال ي تر في حاالت الوفاة نتيجة ال،رق أن يكون الماء عميقا .لذ أن اإلنسان فاقد الوعي في ما حاالت
السكر أو الوقوع تحت ت ةير العقاقير المؤدية للى فقد الوعي أو ألسباب مرضية ما الصرع وغيرا أو

أسباب لصابية .قد ي،رق ووجهه للى اسف في ماء ارتفاعه قلي نسبيا ما ساقية ماء أو حو

الحمام

(البانيو) وما شابه ذلك .وفي حالة ا ت اف جاة في الحمام فإن على الطبيب أن ال يستبعد احتمال الوفاة

نتيجة الصدمة الكهرنا ية أو التسمم ب،از أول أ سيد الكرنون باإلضافة للى ال،رق وغيرا من األسباب.

411

وعلى أية حال فإنه ال يجوز ت تيص سبب الوفاة من ال،رق لال بعد استبعاد أية أسباب أخرى للوفاة غير

ال،رق.

أنواع الوفاة نتيجة ال،رق
النوع األول

وهو وفاة الفج ة حيف تحد الوفاة بمجرد دخول اإلنسان للى الماء وتكون هذا الحالة نتيجة توقف القلب

المفاجئ بسبب اإلصابة بالنهي العصبي ( .)Dry Drowningويعتمد وقوع ما هذا الحالة على عدة
عوام منها الده ة أو التوف حيف يسق اإلنسان في الماء وال ثبدي ح ار ا .ومنها السقو في الماء

البارد فج ة أو ارتطام رذاذ الماء البارد بمؤخرة األن

والبلعوم أو الحنجرة خاصة عند السقو في الماء

ودخول الطرفين السفليين للى الماء أوال .ونظ ار للسرعة التي تحد

فيها الوفاة فقد نجد الجاة في حالة

توتر رمي مما أننا ال نجد أي عالمات لل،رق أو أي سبب آخر للوفاة .وعليه فإنه ال بد ت ريح الجاة

والتحري عن أي لصابات أو أم ار

أو مواد سامة تسببت أو ساعدت على الوفاة.

النوع الااني

وهذا النوع يسمى بال،رق الحقيقي (  .)Wet Drowning or Hydrocutionويحد

في هذا الحالة

دخول الماء للى الر تين مما تحد الوفاة عادة بعد مرور دقيقتين للى  50دقيقة .وتكون الوفاة في الماء

العذب أسرع من الوفاة في الماء المالح .مما تعتمد سرعة الوفاة أيضا على مدى المقاومة ال تصية
والصحة العامة لل،ريق وممية السا

الك

التي دخلت للى الر تين ونوعه.

على الجاف المستترجة من الماء وت ريحها

أوال  .الك

التارجي

يجري التحري أوال عن وجود لصابات في الجاة ونيان مدى عالقتها بالوفاة .فقد تكون هناك لصابات أدت
بصورة مباشرة للى ال،رق وقد تكون هذا اإلصابات حدةت بعد الوفاة أو عند انت ال الجاة من الماء أو
أنها نتجت عن ارتطام الجاة بالصتور أو السفن أو نهش األسماك .ففي برك السباحة قد نجد الوجه

مصابا بالتكدم وقد تصاب فقرات العنق والنتاع ال ومي نتيجة االرتطام بقعر البرمة .وفي حال وجود تكدم

في جدار البطن قد يكون دليال على لصابة أدت للى فقد الوعي .أما في حال وجود لصابات ناتجة عن

القبض ب صابع اليدثن واألظافر على الطرفين العلويين أو السفليين فان وجود هذا اإلصابات مهم جدا

باعتبارها دلي على استعمال العن

االشتباا دا ما بالحم واإلجها

للتسبب بال،رق .وفي حالة النساء اللواتي في سن الحم فيجب

غير الم روع.
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العالمات التارجية لل،رق
يجب على الطبيب أن ثابت في تقريرا العالمات التارجية لل،رق بالرغم من قلة أهميتها .وت تم هذا

العالمات على ما ثلي:

 . 5خـروج الزنـد الرغـوي مـن طاقتي األن والفم وقد يكون فـي بعض األحيـان مدمما (يترج الزند الرغوي
ُ
أيضا فـي حاالت مايرة أخرى منها حاالت الصرع واالختناق برنا حول العنق ونعض حاالت التسمم).

 . 0تكون الـزرقـة الـرمـية وردثـة اللـون بسبـب بـرودة الماء وتـوفـر األ سجـيـن في األجـزاء المنتـفـضة مــن

الجـسـم .ويكـون وضع الـزرقـة الـرمـيـة فـي الجـاـة عــند اســتـقـرارهـا فـي الماء في الجـزء العـلـوي مـن الـوجـه

األمامي مـنها عــنـد الـرجـال وفـي الجـزء العـلـوي مـن الجهـة التـلفـية مـن الجـاة عـنـد النساء ألن اسـتـقـرار

الجـزء العـلـوي مـن الجـاـف فـي الـماء يكـون فـي األسـفـ والجـزء السفـلـي مـنهـا للـى األعـلى وتـكـون جـاـف
الرجال في وضع االستلقاء على مقدمة الجاة والنساء في وضع االستلقاء ع اظهر.

ال،ساالت.
 .3يكون الجلد في اليدثن والقدمين متجعدا  Washer Women Handsما أثدي النساء ّ
وهذا يحد

حتى في الجاف التي تلقي بالماء حيف ال ي تر لظهور هذا العالمة دخول اإلنسان الماء

وهو على قيد الحياة.

ي
ن
ن
المتضر أو اللون البـني القاتم .وهذا أيضا يصيب
 . 4ثت،ـيـر لو الجلد بسبـب التعـفـن للى اللو البرنـز ُ
الجاف التي ثتم للقاؤها في الماء.

ةانيا  .الت ريح

يجري التحري أوال عن وجود أي لصابات أو أم ار

داخلية في األنسجة واألح اء مع ضرورة اخذ العينات

الالزمة من الدم والبول ومحتويات المعدة وغيرها من األح اء للتحري عن األم ار

والسموم وخاصة

الكحول والمنومات وغيرها باإلضافة للى عالمات الحرق الكهرنا ي والتسمم ب،از أول أ سيد الكرنون في

حاالت الوفاة في الحمام.

العالمات الت ريحية (وهي عالمات غير أ يدة وغير ت تيصية لل،رق)

 . 5زيادة حجم الر تين مع زيادة في وزنهما.

 . 0امتالء القصبات الهوا ـية والقصيـبات بالزند الرغـوي مع فضالت الطعام من المعـدة وقاذورات من الماء

الذي غرقت فيه الجاة.

 . 3مـن الـنادر أن نجـد بـقعـا نـزفـية أو أ ـياس هـوا ـية عـلى السطح التارجي للر ـتـيـن .وقد يكون وجودها
نتيجة محاولة لسعاف ال،ريق.

 . 4اتـساع حجم النص

األثـمن مـن القـلب واألوردة الكبـيـرة المتصلة به نـتـيـجة امتال ها بالدم الذي يكون

لونه احمر قاتم على شك سا

ال ثتتار.
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 . 1في حالة الوفاة في الماء العذب فقد نجد أن الدم مصاب بالتحل .

 . 2تـكـون الـمعــدة مـمتـلـدـة بالماء والقـاذورات بـيـنما تـكـون محـتـويـات المعـدة فـي حـاالت الـنـوع األول مـن
ال،رق جافة.

 . 1تكون باقي أح اء الجاة محتقنة.

 . 1بـمرور الوقـت تـنكمش الر ـتان وهما ممتـلـدـتان بالماء مع ظهـور سـا

مدمم فـي تجويف الصدر حول

الر تين نتيجة للتعفن .مما أن التعفن يضيع العالمات الت ريحية لل،رق.

لن وجود الماء في الر تين والمعدة وأمعاء األشتا

الذثن ثتم انت الهم من الماء ال ي ك دليال على

دخولهم الماء على قيد الحياة لذ قد ثدخ الماء للى الر تين والمعدة واألمعاء حتى بعد للقاء الجاة في

الماء بسبب ض ،ارتفاع عمود الماء على الجاة.
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الفص التامس
الوفاة (المﻮت)
Thantology

تعريفها

تنم الوفاة مـن الناحيـة الطبيـة علـى مرحلتين األولـى وهي مرحلـة الوفـاة السريريـة ( Clinical

 )or Somatic Deathوالاانية هي مرحلة موت التاليا (.)Cellular Death

 . 5مرحلة الوفاة السريرية

عرف الوفاة السريرية بتوقـف أجهـزة الـدوران والتـنفس والجهـاز العصـبي عـن العمـ نها يـا وعـدم مقـدرتها
ُت ّ
الذاتية على العم من جدثد.
ومن خالل هذا التعريف ثتبين أن ت تيص الوفاة يعتمد على عالمات توقف هذا األجهزة الاالةة .وتسـمى

عالمات الوفاة السريرية بالعالمات المبكرة للوفاة .ونالنسبة لإلشـارة فـي التعريـف للـى عـدم المقـدرة الذاتيـة

لهذا األجهزة للعم من جدثد فقد وضع ذلك شرطا لبعض الحاالت التي يسـتمر فيهـا عمـ جهـاز أو أ اـر
فــي جســم اإلنســان بــاألجهزة الصــناعية ماـ حــاالت مــوت الــدماغ التــي تســعى الجهــات الطبيــة مــن خــالل

استعمالها للحفاظ على حيوية التاليا ل،ايات نق األعضاء وزراعتها.

لن عدم ظهور عالمات عم أجهزة الدوران والتنفس والجهاز العصبي اليعني بالضرورة دا ما أن اإلنسان

قـد فـارق الحيـاة .ففـي الحـاالت التـي تسـمى بحـاالت الحيـاة المعّلقـة ( )Suspended Animationفإنـه
يظهر على الجسم عالمات توقف هذا األجهزة عن العم في حـين أن اإلنسـان يكـون فـي حقيقـة األمـر ال
ثزال على قيد الحياة .وهذا ما يحد في بعض حـاالت التعـر

للبـرد ال ـدثد والصـدمة الكهرنا يـة والتسـمم

بالعقاقير المنومة وال،رق .ويرجع عدم ا ت ـاف عالمـات عمـ أجهـزة الـدوران والتـنفس والجهـاز العصـبي

للــى عجــز األجهــزة والوســا

العلميــة المتاحــة لنــا حاليــا عــن ا ت ــافها .فــإذا اســتمرت لج ـراءات اإلســعاف

والعالج الالزمين لك منها فإن عالمات عم تلك األجهزة تظهر لدى هؤالء األشتا

عول على الدقة في ت تيص الوفاة السريرية األمور التالية:
وي ّ
ُ
أ  .وقف لجراءات اإلسعاف والعالج.
ب  .منع للدفن المبكر لإلنسان وهو ال ثزال على قيد الحياة.

من جدثد.

ج  .المباشرة بإجراءات نق األعضاء أو األنسجة المتبرع بها من جسم المتوفى للى جسم شتص حي.
ّ
د  .تحدثد وقت الوفاة في حاالت الوفاة الجماعية لمن ثرةون بعضهم بعضا استنادا للى تحدثد من مات
أوال منهم ما موت الزوج والزوجة أو األب واالبن في حاد واحد معا.

 . 0مرحلة موت التاليا
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مدة من الوفاة السريرية .وتتتلـ
وهي مرحلة الموت التي تحد لتاليا الجسم بعد ّ

هـذا المـدة مـن عضـو

أو نسيا نخر .فهي تعتمد على مدى ت،ذية ذلك العضو أو النسـيا باألوعيـة الدمويـة فـي حيـاة اإلنسـان.

فكلما مانت ت،ذية العضـو أو النسـيا باألوعيـة الدمويـة أ اـر ملمـا مـان مـوت خاليـاا أسـرع .وننـاء عليـه

فإننا نجد خاليا الدماغ أسرع موتا من خاليا قرنية العين وهكذا .فإذا وصلت خاليا العضـو أو النسـيا للـى

مرحلة الموت فإنه ال يستفاد منها ل،ايات نقلها وزراعتها في جسم لنسان حي.
ّ

التغيرات الرميّة أو العالمات المتأخرة للوفاة

Late Postmortem Changes
يطلق اسم الت،يرات الرمية أو العالمات المت خرة للوفاة على العالمات التي تظهر علـى الجاـة بعـد ظهـور

العالمات المبكرة للوفاة وت م هذا العالمات أو الت،يرات م مما ثلي:

الرمية .Hypostasis or Postmortem Lividity
ُ .5
الزرقة ّ
 . 0التيبس الرمي .Rigor Mortis

 . 3الت،ير في درجة حرارة الجاة .Change of Body Temperature
 . 4التعفن .Putrefaction

 . 1التحني الطبيعي .Mummification
 . 2الت مع الرمي .Adipocere

وسوف ن تي فيما ثلي بما ثلزم من تفصي لك من هذا الت،يرات الرمية.

 . 5الزرقة الرمية Hypostasis or Postmortem Lividity

ويقصد بها ت،ير لون الجلد واألح اء نتيجة ترسب الدم الموجود في األوعية الدموية في الجاة للى
األجزاء المنتفضة من الجسم والمحاذية لفر

عن العم .

بفع جاذبية األر

وذلك بعد أن ثتوقف القلب نها يا

وتظهر الزرقة الرمية على شك ت،ير في لون الجلد واألنسجة تحته ومذلك األح اء للى لون الدم الذي

قوته (نسبة خضاب
أ ُ
ُستهلك األومسجين منه .ويعتمد ظهورها على حجم الدم الموجود في الجاة ودرجة ّ
الدم  -الهيموجلونين) لذ أنها تظهر بلون باهت أو ال تظهر لطالقا في حاالت النزف الدموي الحاد

ال دثد وحاالت فقر الدم ال دثد أيضا.

وقـد ال نستطيع م اهـدة الزرقـة الرمية بسبـب لون الجـلد الدا ن .مما أنها ال تظهر في مواضع االتكاء من

الجاة.

وتبدأ الزرقة الرمية في الظهور بعد مرور حوالي نص

ساعة للى ساعة بعد الوفاة وتابت في موضعها

بعد أن يفقد الدم سيولته بعد ساعتين من الوفاة أو بمرور خمس للى ةماني ساعات بعد الوفاة .لال أنه

في بعض األم ار

اإلنتانية (  )Septic Conditionsيفقد الدم سيولته بسرعة فا قة وتابت الزرقة

الرمية في موضعها بعد الوفاة مباشرة وخالل ساعة للى ساعتين على أبعد تقدثر .ويعني ةبات الزرقة
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الرمية في موضعها عدم لمكانية ت،يير وضعها بت،يير وضع الجاة .وعليه فإن ظهور الزرقة الرمية

وةباتها يساعد في تقدثر ولو غير دقيق للمدة التي مضت على الوفاة.

أما لون الزرقـة الرمية فقد يظهر بلون وردي فـي حاالت تعر

اإلنسان للبرد ال دثد أو التسمم ب،ـاز

أول أ سيـد الكرنـون ( )Carbon Monoxide Poisoningأو التسمم بالسيانيـد ( Cyanide

 )Poisoningقب الوفاة أو في حالة وضع الجاة في الاالجة مباشرة بعد الوفاة .مما قد يظهر لون
الزرقة الرمية بلون ال كوالته (بني قاتم) في حاالت التسمم بصب،ة األنيلين أو مرمبات البنزين والنترات

( .)Nitritesوعليه فإن اختالف لون الزرقة الرمية عن اللون الطبيعي ثاير شبهة أن يكون سبب الوفاة
غير طبيعي أو غير مرضي أي شبهة الموت نتيجة التعر

ب عالا.

للبرد ال دثد أو التسمم ب ي مما ذمر

وقد يتتل لون الزرقة الرمية بلون الكدمات أو الرضو  .وإن التمييز بينهما يعتمد على وجود الدم في

األوعية الدموية فق في حالة الزرقة الرمية بينما تكون في األنسجة خارج األوعية الدموية في حاالت

الكدمات أو الرضو .

أما بالنسبة لوضع الزرقة الرمية في مكان ما من الجاة وةباتها فيه فإن ذلك ي ير للى الوضع الذي

استقرت عليه الجاة عند ةبات الزرقة الرمية .فإذا وجدت الزرقة الرمية ةابتة بوضع معا س للوضع الذي

وجدت عليه الجاة فإن ذلك ثدل على قيام شتص ما بت،يير وضعها .مما أن ةبات الزرقة الرمية على

مقدمة الجسم مع بهاتة شدثدة في لون األن

والفم وانض،اطهما ثاير شبهة متم النفس باالستلقاء على

الوجه مما أن ظهورها في األطراف العليا والسفلى فق ثاير شبهة الموت شنقا ........للخ.

لن الزرقة الرمية ال تظهر على الجسم لال بعد الوفاة وعلية فإنها تعتبر من العالمات المبكرة األ يدة
لت تيص الوفاة .وهذا مما يفيد األطباء عند استدعا هم لمعاثنة أشتا

لحضار هؤالء األشتا

ي تبه بمفارقتهم للحياة أو عند

لليهم ب ن يقوموا بالتحري عن وجود الزرقة الرمية للت د من حدو

عندما ال تسعفهم العالمات المبكرة أو الوسا

األخرى.

الوفاة

التيبس الرمي Rigor Mortis
ّ .0
وهو عبارة عن صالبـة تصيب عضالت الجاـة أإلرادثـة والال لرادثـة نتيجـة ت،يرات ميماوية في العضالت.

وهو المرحلة التي تلي عالمة االرتتاء الرمي األولي ( )Primary Flaccidityالذي يصيب عضالت

الجاة مباشرة بعد الوفاة نتيجة توقف الجهاز العصبي عن العم .

أستهلك
وتعتمد سرعة ظهور التيبس الرمي على متزون العضالت من ال،ذاء .فكلما مان المتزون أق أو ُ

قب الوفاة باإلجهاد العضلي ملما مان ظهورا أسرع .وعلى هذا األساس فق

فإنه ثبدأ في الظهور في

العضالت الص،يرة ةم يصيب األ بر فاأل بر منها للى أن تصاب أ بر عضالت الجاة في النهاية مما أن

بدء ظهورا يعني بدء موت التاليا في الجاة.
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وفــي األحـوال العاديــة ثبــدأ التيــبس بـالظهور فــي العضــالت الصــ،يرة بعــد مــرور حـوالي ســاعتين للــى أرنــع
ساعات ويكتم ظهورا في متتل

عضالت الجاة خالل اةنتي ع رة سـاعة تليهـا وتبقـى الجاـة فـي حالـة

تيبس رمي مام لمدة اةنتـي ع ـرة سـاعة أخـرى ةـم ثبـدأ بعـدها بالتالشـي فترتتـي عضـالت الجاـة بـنفس
ّ
الترتيب الذي ظهر بـه التيـبس الرمـي فيهـا حتـى يكتمـ االرتتـاء فـي اةنتـي ع ـرة سـاعة أخـرى .وتسـمى

هـــذا المرحلــة باالرتتــاء الرمــي النهــا ي ( )Secondary Flaccidityوهــو يحــد نتيجــة لبــدء الــتعفن
ّ
الرمي.

ويستفاد من الترتيب الزمني لظهور التيبس الرمي واالرتتاء الرمي النها ي في األحوال العادية في تقدثر

المدة التي مضت على الوفاةر لال أن هذا الترتيب الزمني في سرعة أو بطئ ظهور واختفاء التيبس الرمي

يعتمد على عوام أخرى ما ارتفاع درجة الحرارة الجاة والجو المحي بها أو انتفاضها وحجم العضالت

ومتزونها ال،ذا ي وإجهادها قب الوفاة وغير ذلك .فانتفا
تعر

الجاة لالنجماد يمنع ظهورا أو استمرار انت ارا.

درجة الحرارة ثؤ ّخر ظهورا واختفاءا مما أن

وإنه ال بد هنا مـن اإلشـارة للـى أن هنـاك بعـض الحـاالت الم ـابهة التـي يجـب تمييزهـا عـن التيـبس الرمـي

وهي:

أ  .التيبس الحراري Heat Stiffening

وهو عبارة عن صالبة ناتجة عن تتار بروتينـات العضـالت بفعـ تعرضـها لـدرجات الحـرارة العاليـة ويميـز
هـذا الصـالبة باإلضـافة للـى وجـود عالمـات الحـرق فـي الجاـة لصـابة العضـالت ِ
بالقصـر ممـا ثـؤدي للــى

اناناء مفاص الجاة الى ما يسمى بهيدة المال م وهذا ما ال يحد في حاالت التيبس الرمي.
ب .االنجماد Cold Stiffening
وهو يحد نتيجة انجماد سوا

وأنسجة الجاة بفع البرودة ال دثدة.

ج .التوتر الرمي Cadaveric Spasm

ّ

وهو صالبة في مجموعة أو مجموعات من عضالت الجاة نتيجة االنفعال النفسي أو الهياج العصبي فـي

لحظة الوفاة .فالتوتر الرمي لذن يحد لحظة الوفاة ال قبلها أو بعـدها .ويسـتمر ظهـور التـوتر الرمـي مـع
ظهور التيبس الرمي ويتتفـي باختفا ـه .وقـد يحـد التـوتر الرمـي فـي حـاالت االنتحـار فنجـد اليـد تقـبض

ب ــدة علــى الســالح المســتعم

لال أن وجــودا ال ثابــت بالضــرورة االنتحــار ممــا أن عــدم ظهــورا ال ثنفــي

االنتحار .وعلى أية حال فإن ما يكتـب عـن التـوتر الرمـي ومـا ثلقـاا مـن اهتمـام الـبعض أ بـر بكايـر مـن

حدو هذا الحالة نظ ار لندرة وجودها حقيقة فـي الواقـع العملـي .وإنـه مـن الواجـب فـي حالـة وجـود التـوتر

الرمـي القيـام باالستقصـاءات الالزمـة الســتبعاد الظـروف الممكنـة األخـرى للوفــاة قبـ التسـليم بـ ن الوفــاة

انتحارية.
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 . 3الت،يـر في درجـة حـرارة الجاـة Change of Body Temperature

عند موت اإلنسان ثتعط المرمز المسؤول عن تنظيم درجة حرارة الجسم في الدماغ وتصبح الجاة تبعـا
حسـب

لذلك م ي جسم آخر ال حياة فيـه .وعليـه فـإن درجـة حـرارة الجاـة ت ّتجـه للـى االرتفـاع أو االنتفـا
درجـة حـرارة الجــو المحــي  .وفـي العــادة فــإن درجــة حـرارة الجاــة الداخليــة تبقــى ةابتـة بدرجــة حرارتهــا عنــد
الوفاة لمدة ساعة للى ساعتين بعد الوفـاة ةـم تبـدأ باالرتفـاع أو االنتفـا

 .وأن سـرعة ت،يـر درجـة حـرارة

الجاــة تعتمــد علــى عــدة عوامـ منهــا مــدى الفــرق بينهــا ونــين درجــة حـرارة الجــو ومــدى ت ـبعه بالرطونــةر
ودرجة حرارة الجاـة عنـد الوفـاة ومـا عليهـا مـن مالبـس عازلـة للحـرارة أو غيـر عازلـة لهـا ووجـود تيـارات

هوا ية أو أجهزة تكييف وغير ذلك.

وقد ا تسب البحـف فـي ت،يـر درجـة حـرارة الجاـة اهتمامـا خاصـا مـن قبـ األطبـاء للوصـول للـى تقـدثر أدق

للمدة التي مضت على الوفاة .ونالفع فق توص األطباء ال رعيون للـى ط ار ـق فـي اسـتتدام ت،يـر درجـة
حرارة الجاة باتجاا انتفاضها (  ) Cooling of the Bodyلتقـدثر تلـك المـدة .لال أنـه وعلــى الـرغم مـن
وضع نتا ا تلك األبحا العلمية المن ورة في متب الطب ال رعي بتلك الصـفة ( بحـا ) فقـد أخـذ بعـض

ممارسي الطب ال رعي ومنهم اختصاصيون في مجاله بتلك التقـدثرات المكتونـة فيهـا لتقـدثر المـدة التـي
مضت على الوفاة متجاهلين الظروف الماالية التـي أجريـت فـي ظلهـا تلـك األبحـا ماـ ةبـات درجـة حـرارة

جو المكان الذي جرى تتبع انتفا

درجـة حـرارة الجاـة فيـه ممـا ال ثتوافـق بحـال مـع درجـة حـرارة مسـرح

الجريمة التي تت،ير حرارته باستمرار ارتفاعا وانتفاضا على مدى األرنع وع رين ساعة ومن ثوم ليـوم

ومــن فص ـ نخــر مــن فصــول الســنة باإلضــافة للــى وجــو تيــارات هوا يــة أو انعــدام وجودهــا...الخ .وننــاء

عليـه فــإن علــى األطبــاء األخــذ بالعوامـ المتتلفــة والمت،يــرة وعــدم األخــذ بتقـدثر المــدة التــي مضــت علــى
الوفاة على سبي الحقيقة وعدم الجزم بصحتها أو رجحان صحتها.

 . 4التعفـن

Putrefaction

ويقصــد بــه تحــول أنســجة الجاــة للــى س ـوا

وغــازات بواســطة األنزيمــات ( )Autolysisونفع ـ الج ـراةيم

( )Bacteriaأو بكليهما معا .مما أن دور األ نزيمات في عملية التعفن ال يمنعه لال وضع الجاة فـي حالـة
االنجماد.

لن دور الجراةيم هو أ ار فعالية في عملية التعفن من دور األنزيمـات .وتعتمـد سـرعة الـتعفن علـى مميـات

الجراةيم في الجاة وتوفر الرطونة والحـرارة المعتدلـة لهـا .ممـا أن لصـابة الجاـة بـالجروح أو التمايـ بهـا أو
نه ها من قب الحيوانات البرية أو الما ية ويرقات الح رات ونقا ها فـي العـراء ثزيـد للـى درجـة مبيـرة فـي

سرعة تعفن الجاة وتحولها للـى هيكـ عظمـي خـالل أسـبوعين أو بضـعة أسـابيع .لال أن دفـن الجاـة تحـت

التراب أو بقاؤها تحت الماء يعط من ت ةير بعض تلك العوام ويجع التعفن ثتم بصورة أبط .
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لن أهمية التعفن من الناحية الطبية ال رعية هو في انةار السلبية الذي ُيحدةها في الجاة فكلما تقدمت
درجة التعفن في الجاة ملما أةر ذلك سـلبيا فـي التعـرف علـى هويـة صـاحبها وا ت ـاف اإلصـابات والسـموم
واألم ار

فيها ونالتالي سبب الوفاة مما يساعد الجاني في لخفاء معالم جريمته عن طريق لخفاء الجاـة

ألطول فترة ممكنة لتعريضها للتعفن والتحل .

 . 1التحني الطبيعي Mummification
وهو يحد نتيجة تعر

الجاة للى درجات الحـرارة العاليـة وتيـارات هوا يـة جافـة للـى درجـة تتوقـف معهـا

عملية التعفن لتعط أسبابها .ونتيجة إلصابة الجاـة بـالتحني الطبيعـي فـإن أنسـجة الجاـة تظهـر متصـلبة
ومحتفظة بقوامها بحيف يسه التعرف على هوية صاحبها والك

وإمكانية ت تيص سبب الوفاة.

 . 2الت مع الرمي

ًِ ًِAdipocere

عما بها من لصابات وأمـ ار

وهو عبارة عن عملية ميماوية تتحول من خاللها المواد الدهنية للى أحما

وسـموم

دهنية نتيجة الرطونـة ودفء

الحرارة .وال بد لهذا العملية من توفر ال رو الاالةة وهـي وجـود مـواد دهنيـة ورطونـة ودفء فـي الحـرارة.

فإذا اخت أحد هذا ال رو فـإن تكـون الت ـمع الرمـي يكـون مسـتحيال .وممـا هـو الحـال فـي حـال التحنـي

الطبيعــي فــإن أنســجة الجاــة تحــتفى بقوامهــا نظ ـ ار لتعط ـ أســباب عمليــة الــتعفن بفع ـ الحامضــية العاليــة

لفنسجة والجفاف ال دثد الذي يصيبها بسبب استهالك عملية الت مع الرمي لمتزون الجسم من السـوا
والرطونة .وال تتتل

عليها والك

أهمية الت ـمع الرمـي عـن التحنـي الطبيعـي مـن حيـف احتفـاظ الجاـة بمعـالم التعـرف

عما بها من لصابات وأم ار

وسموم وإمكانية ت تيص سبب الوفاة.

تقدثر المدة التي مضت على الوفاة

عكفت مراجع الطب ال رعي المتتلفة على البحف الواسع في وسا

تقدثر_المدة التـي مضـت علـى الوفـاة

لرن الحاد أو الجريمـة ب ـتص معـين فـي وقـت معـين .ويبـدو هـذا االتجـاا سـليما لذا سـّلمنا بـ ن الوفـاة
انت فورية وفي لحظة االعتداء.أما ما يحد في واقع الحال عادة فهو أمـر متتلـ

تمامـا لذ أن الوفـاة

تحد بعد الحاد أو االعتداء بساعة أو سـاعات بـالرغم مـن شـدة اإلصـابة أو اإلصـابات حتـى ولـو مانـت

مــن اإلصــابات القاتلــة .وأن مــا يجــب االسترشــاد بــه دا مــا هــو لضــافة عمــر الجــرح أو اإلصــابة أو الجــروح

واإلصــابات للــى المــدة التــي مضــت علــى الوفــاة حتــى نصـ للــى المــدة التــي مضــت علــى وقــوع الحــاد أو

االعتــداء أي الجريمــة .ونالنســبة لتقــدثر عمــر اإلصــابات فــإن الطبيــب يقــوم بتقــدثرا مــن خــالل الت،ي ـرات

الظاهرة التي تط أر على الجروح ةاإلصابات ومن الفحص المجهري لعينات منها مما يساعد أيضا في بيـان
حيوية اإلصابات أو عـدم حيويتهـا (هـ اإلصـابة حـدةت قبـ الوفـاة أو بعـدها؟) .أمـا بالنسـبة لتقـدثر المـدة

التي مضت على الوفاة فيعتمد في تقدثرها على:
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 . 5الت،يرات الرمية المبكرة والمت خرة.

وﻗﺪ سبق الحدثف عن دور م منها في تقدثر المدة التي مضت على الوفاة وأهم العوام المؤةرة في دقة
تقدثرها.

 . 0دورة حياة ثرقات الح رات.

بتاصية وضع بويضاته بداخ
ثتميز
ّ
ويعتمد عادة في هذا المجال دورة حياة ثرقات الذباب األزرق والذي ّ
فتحات الجسم ماألن والفم واألذنين ونين ةنيات جلد الجاة .وتفقس البويضات عن ثرقات ص،يرة جدا بعد
مرور  04ساعة من وضعها وتص للى حجمها البالغ بعد ةالةة أيام وتتحول للى ح رة بعد  00ثوم

من وضع البويضات .ونظ ار لعدم لمكانية معرفة تاريخ وضع البويضات في الجاة فإننا ن ير للى المدة
ب نها تزيد عن مذا ثوم على األق  .أما بالنسبة للمدة التي تقع بين اليوم الرابع واليوم الااني والع رين

فإن اليرقات ُترس

داخ

زجاجة بها محول بنسبة  %511للى خبير متتصص في علم الح رات

( )Forensic Entomologistلتقدثر عمر هذا اليرقات .ويجب أن ال يستبعد أيضا االستفادة من دورة

حياة الح رات األخرى غير الذباب األزرق في تقدثر الحد األدنى للمدة التي مضت على الوفاة لن تم
العاور عليها على الجاة في أي مرحلة من دورة حياتها.

 . 3محتويات المعدة.

لقد جرت محاوالت عدثدة في السابق لتقدثر المدة التي مضت على تناول آخر وجبة طعام قبـ الوفـاة مـن

خالل درجة هضم المواد ال،ذا ية المتتلفة في المعدة والمدة الالزمـة للمعـدة إلفـراغ محتوياتهـا حسـب نـوع
المواد ال،ذا ية فيها للى األمعاء .لال أنه ومن خالل األبحا والم اهدات تم استبعاد اعتماد درجـة الهضـم
وسرعة تفريغ محتويات المعـدة للـى األمعـاء حسـب نـوع ال،ـذاء بسـبب المفارقـات ال،ريبـة التـي حـدةت فـي

الواقع ونتيجة ت ةر هاتين العمليتين بعوام عدثدة متتلفة .وقد استقر الرأي انن على اعتماد تحدثـد نـوع
ومكونــات آخــر وجبــة تــم تناولهــا ومكــان وتــاريخ ووقــت تناولهــا فــي تحدثــد آخــر تــاريخ ووقــت مــان فيــه

المتوفى أو شوهد على قيد الحياة.
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الفص السادس

الجﺮاﺋﻢ الجنسية

وتـ م هـذا الحاالت حاالت االدعـاء أو االشـتـباا ب ي مـن الجـ ار م التـالية والتي سـنـ تي على تفصي م
منها في ما ثلي.

أ  .االغـتصاب

(المواد  )024 – 020الـواردة في فـص االغـتصـاب ومواقـعـة الـقـاصر في باب الجـ ار م

المتلة باألخالق وانداب العامة من قانون العقونات(.)03

وقد تناولت هذا المواد تعريف االغتصاب وأرمان هـذا الجريمـة والـدور المتوقـع القيـام بـه مـن قبـ

األطباء ونيان العقونات وظروف ت دثدها .وال بد من الت يـد هنـا أن معاثنـة هـذا الجـ ار م تـتم مـن

اختصاصي خبير في الطب ال رعي دون غيرا من األطباء.

المادة 020

 . 5أ  .مـن واقع أنـاى (غـير زوجه) ب،ـير رضاها سواء باإل راا أو بالتهدثد أو بالحيلة أو بالتداع
عوقب باألش،ـال ال اقـة المؤقتة مدة ال تق عن خمس ع رة سنة.

ب  .وتكون العـقـونة األش،ـال ال اقة عـ ـرين سـنة لذا مانت المجـني عليها قد أ ملت التامسة
ع رة ولم تكم الاامنة ع رة من عمرها

 . 0م شتص أقدم على اغتصاب فتـاة لم تتم التامسة ع رة من عمرها يعاقب باإلعدام.

المادة 023

مـن واقع أناى (غير زوجه) ال تستطيع المقاومة بسبب ضع

عد مرتكبا للجرم المنصو
ُي ّ
عليها فيها.

أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي

عليه فـي المادة  020مـن هذا القانون ويعاقب بالعقونـة المنصو

المادة ()024

 . 5مـن واقع أنـاى (غـير زوجه) أ ملت التامسة عـ رة ولم تكم الاامنـة ع رة مـن عمرها

عوقب باألش،ال ال اقة المؤقتة مدة ال تق عن سبع سنوات.

 . 0وإذا أ ملت المجـني عـليها الاانـيـة عـ ـرة ولم تكم التامسة عـ ـرة مـن عـمـرها فـيـكـون الحـد
األدنى للعقونة خمس ع رة سنة.

عد مرتكبا للجرم المنصو
في ّ
 . 3وإذا لم تكن المجني عليها قد أ ملت الاانيـة ع رة من عمرها ُ
عليه فـي الفقرة ( )0مـن المادة ( )020مـن هذا القـانون ويعاقب بالعقونة المنصو عليها
فيها.
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ب

ِ .
المتّلـة بآداب األسرة من قانون العقونات(.)1
الزنا (المواد  )014 – 010في باب ُ
الجنح ُ
وتـتـنـاول هـذا المواد الـتـفـريــق بيـن الزنــا واالغـتصـاب مــن حيـف توفـر شر الرضـا فـي جريمـة الزنــا
واألدّلـة المطلـونة إلةـباتها .مما تـتـناول العقونات والظروف الم ددة لهذا العقونات وتحدثد المالحقة

القـضا ـية ب كوى الزوج أو الزوجة أو ب كوى ولي الزانـية وأن الدعوى والعقونة المحكوم بها تسق
بإسقا ال ا ي شكواا.

المادة 010

 . 5يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة للى ةال سنوات.

 . 0وال تنقص العقونة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج أو الزانية المتزوجة

 . 3وتكون عقونـة الزاني والزانيـة الحبس لمدة ةال سنوات لذا تم فع الزنا في بيت الزوجية ألي
منهما.

المادة 013

األدلة التي تقب وتكون حجة إل ةبات جريمة الزنا هي ضب الزاني والزانية في حالة التلبس بالفع

أو أن يصدر عنهما اعتراف قضا ي أو وةا ق قاطعـة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عـن أحدهما
اعتراف قضا ي وعن انخر وةا ق قاطعة بوقوع الجريمة.

المادة 014

 . 5ال يجوز مالحقـة الزاني أو الزانية لال ب كوى الزوج أو الزوجة مادامت الزوجيـة قا مة بينهما

ومذلـك ب كوى ولي الـزانـية وفي حـال ال كـوى ضـد أحـدهـما أو مـلـيهـما ثالحـق االةـنـان معــا
باإلضافة للى ال ريـك والمحـر

والمتدخ في فعـ الزنا لن وجدوا وتسق الدعـوى والعـقـونة

المحكوم بها بإسقا ال ا ي شكواا.

 . 3ال تقب ال كوى بعد مرور ةالةة أشهر مـن تاريخ علم الم تكي بالجريمة على أن ال تتجاوز
هذا المدة في جميع األحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة.

ج  .السفاح (المواد  011و  012و  )021من قانون العقونات(.)03
وتـتـناول هـذا المواد الجـ ار ـم الجـنسيـة التي تـتـم بـيـن أشتا

تحرم العـالقـة الجـنسية الم روعة بـينهم

حاض ار ومستـقبال (حـرمة مؤنـدة) ماألم أو ال قـيقـة أو بـيـن أشتا

تحـرم العالقة الجـنسية الم روعـة

بـيـنهـم مؤقــتـا ماـ شــقـيـقـة الـزوجـة أو أن ثـكـون الفـاعـ شتـصا تتـضع األنـاى لسلطـته ال ـرعـيـة أو

القـانـونـيـة أو الـفـعــليـة أو لـكـونه مـومـال بـتـرنـيـتهـا أو رعـاثــتهـا أو لذا مـان الفاعـ رجـ دثـن أو مـدثـر
مكـتـب استتـدام أو عـامال فيه فـارتكب الفعـ مسيـدا استعـمال السلطـة أو التسهيالت التي يستـمدها مـن

هذا السلطة.
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المادة ()011

أ  .السفاح بيـن األصول والفروع سواء مانوا شرعييـن أو غير شرعيين ونيـن األشقاء وال قيقات
واإلخـوة واألخـوات ألب أو ألم أو مـن هـم فـي منـزلـتهم مـن األصهار والمحارم يعـاقـب مرتكبه
باألش،ال المؤقتة لمدة ال تق عن سبع سنوات.

ب  .السفـاح بـيـن شتـص وشتـص آخـر خاضع لسلطته ال رعـيـة أو القانـونـيـة أو الفعـليـة يعاقـب

مرتكبه باألش،ال ال اقة المؤقتة لمدة ال تق عن خمس سنوات .وإذا مان للجاني والية للمجني

عليها فيحرم من هذا الوالية.

المادة ()012

ثالحق السفاح الموصوف في المادة السابقـة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى

الدرجة الرابعة.

المادة ()021

 . 5أ  .من واقع أنـاى أ ملت التـامسة عـ ـرة ولـم تكم الاـامنـة عـ ـرة مـن عـمرها ومان الجـاني

أحـد أصولها سواء مان شرعـيا أو غـيـر شـرعي أو واقعها أحـد محـارمها أو مــن مـان مـومال

بترنـيـتها أو رعاثـتهـا أو له سلطـة شرعـية أو قانونية عليها عوقب باألش،ال ال اقة ع رين

سنة.

ب  .وتكون العـقـونـة األش،ـال ال اقـة المؤنـدة لذا أ ملت المجـني عـليها الاـانـيـة ع رة ولم تكم
التامسة ع رة من عمرها.

ج  .لذا مان للجاني والية على المجني عليها فيحرم من هذا الوالية.

 . 0ويـقـضي بالعـقـونـة ذاتها المقـررة فـي الفـقـرة السابـقـة لذا مان الفاعـ رجـ دثـن أو مدثـر مكتب

استتـدام أو عـامال فـيه فارتكب الفعـ مسيـدا استعمال السلطة أو التسهيالت التي يستمدها مـن
هذا السلطة.

د  .هتك العر

المادة ()022
.5

(المواد )022 - 022من قانون العقونات(.)03

مـن هتك بالعن

سنوات.

أو التهدثد عر

لنسان عوقب باألش،ال ال اقـة مدة ال تنقص عـن أرنع

 . 0ويكون الحـد األدنى للعـقـونة خـمس سنوات لذا مان المجـني عليه قد أ م التامسة ع رة ولم
يكم الاامنة ع رة من عمرا.

 . 3ويكـون الحـد األدنى للعـقـونـة سـبع سنـوات لذا مان المجـني عـليه قـد أ ـم الاـانـية عـ ـرة ولـم
يكم التامسة ع رة من عمرا.
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المادة ()021

يعاقب باألش،ال ال اقة المؤقتـة من هتك عر

لنسـان ال يسـتطيع المقاومـة بسـبب عجـز جسـدي

أو نقص نفسي أو بسبب ما استعم نحوا من ضروب التداع أو حمله على ارتكابه.
المادة ()894
 . 9م مـن هـتـك ب،ـيـر عـن

أو تهـدثـد عـر

ولـد (ذم ار مان أو أناى) أ م التامسة عـ رة ولم

يكم الاامنة عـ رة من عـمرا أو حمله عـلى ارتكاب فع هتك العر

المؤقتة مدة ال تزيد على ع ر سنوات.

يعاقب باألش،ال ال اقة

 . 0ويكون الحـد األدنى للعـقـونـة خـمس سنوات لذا مان المجـني عـليه قـد أ م الاانـيـة عـ ـرة ولم
يكم التامسة ع رة من عمرا.

المادة ()022

من هتك بعن

أو تهدثد أو بدونهما عر

من عمرا أو حمله على ارتكاب فع هتـك العـر

سنوات.

ولد  -ذم ار مـان أم أناـى  -لـم يكمـ الاانيـة ع ـرة

يعاقـب باألشـ،ال ال ـاقة مـدة ال تقـ عـن ةمـاني

أحكام شاملة

(المواد  311و 315و  310من قانون العقونات())03

المادة ()311

ت دد عقونات الجنايات المنصو

عليها في المادتين ( )020و ( )023و ( )024و ( )022و

( )021و ( )021و ( )022بحيف يضاف لليها من ةلاها لل نصفها لذا مان المتهم أحد
األشتا

المادة ()315

الم ار لليهم في المادة (.)021

 . 5ت دد عـقـونـة الجنايات المنصو

يضاف لليها من ةلاها للى نصفها:

عليها في النبذتين السابقتين من الفص األول هذا بحيف

أ  .لذا اقــتـرفـها شـتـصان أو أ ـاـر في الت،ـلب عـلى مقـاومة المعـتـدى عـليه أوتعـاقـبـوا عـلى لجـراء
الفحش به.

ب  .لذا أصيب المعتدى عليه بمر

جنسي أو مانت المعتدى عليها بك ار ف ُزيلت بكارتها.

 . 0لذا أدت لحدى الجنايات السابق ذمرها للى:

أ  .موت المعـتـدى عـليه ولم يكن الفاع قد أراد هذا النـتيجـة فتكون العقونـة األش،ال ال اقـة
المؤقتة مدة خمس ع رة سنة.

ب  .لصـابـة الـمعـتـدى عـلـيه بـمـر

نـقـص الـمـنـاعـة الـمكـتـسـب ومع عـلم الفـاعـ بـإصابـتـه بهذا
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المادة 310

المر

فتكون العقونة األش،ال ال اقة المؤندة.

 . 4أ  .باألشـ،ـال ال ـاقـة مدة ال تـقـ عـن ةـماني سـنـوات لذا مـان المتـطـوف ذمـ ار مان أو أنـاى
اعتدي عليها باالغتصاب أو هتك العر .

ب  .وتكون العـقـونـة االشـ،ـال ال اقـة مدة ال تق عـن اةنتي ع رة سنة لذا مان المتطوف لم
يكم التامسة ع رة من عمرا.

 . 1باألش،ال مدة ال تنقص عن ع ر سنوات لذا مانت المتطوفة ذات بع لم تكن قد أتمت
التامسة ع رة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.

 . 2باألش،ال مدة ال تنقص عن سبغ سنوات لذا مانت المتطوفة ذات بع تجاوزت التامسة
ع رة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.

 . 5يضاف للعقونة المنصو

عليها في الفقرات من ( )5للى ( )2من هذا المادة من سدسها

للى ةلاها لذا مان المجني عليه ذا لعاقة.

و  .اإلغواء والفع المنافي للحياء

(المواد  314و  311و  311مكررة) مـن قانون العقونات(.))03

المادة ()314

ففـض بكارتهـا أو تسـبب فـي حملهـا
 . 5م من خدع بك ار تجاوزت الاامنة ع رة مـن عمرهـا بوعـد الـزواج ّ
عوقب  -لذا مان فعلـه ال يسـتوجب عقونـة أشـد  -بـالحبس مـن سـتة أشـهر للــى ةـال سـنوات ويلـزم
بضمان بكارتها.

 . 0األدلة التي ُتقب وتكون حجة على الم تكى عليه في التداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي
العام أو في المحكمة أو أن بصدر عنه وةا ق قاطعة أو مراسالت تابت ذلك.

المادة 311

 . 5يعاقب بالحبس مدة ال تق عن سنة م من داعب بصورة منافية للحياء:
 . 0شتصا مان ذم ار أو أناى لم يكم الاامنة ع رة من عمرا دون رضا.

المادة 312

يعاقب بالحبس مدة ال تق عن ستة أشهر م من عر

فعال منافيا للحياء أو وجه أي عبارات غير

أخالقية ع وجه مناف للحياء بالقول أو الفع أو الحرمة أو اإلشارة تصريحا أو تلميحا ب ي وسيلة مانت
متى وقع االعتداء على:

 . 5شتصا لم يكم الاامنة ع رة من عمرا.

 . 0شتصا مان ذم ار أم أناى أ م الامنة ع رة من عمرا دون رضا.
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المادة :312

 . 5تضاعف العقونات المنصو

عليها في المادتين  311و  312من هذا القانون في أي من األحوال

أ  .لذا مان الفاع أحد األشتا

الم ار لليهم في المادة  021من هذا القانون.

التالية:

ب  .لذا مان المجني عليه أحد األستا
ج  .لذا اقترفها شتصان ف ار.

الم ار لليهم في المادة  021من هذا القانون.

 . 0في حال التكرار ال يجوز تبدث عقونة الحبس المحكوم بها في الج ار م الم ار لليها في الفقرة  5من

هذا المادة بال،رامة.

المادة ( )311مل،اة بموجب القانون المعدل رقم  01لسنة .0151

المادة ( )311مكررة

ال يجوز استعمال األسباب المتففة في ج ار م االعتداء على العر

الواردة في هذا الفص لذا مان

المجني عليه لم يكم الاامنـة ع رة من عمرا عند وقوع الجريمة ذم ار مان أم أناى أو مان ذا

لعاقة ومان الجاني قد أ م الاامنة ع رة من عمرا.

دور األطباء ال رعيين في الج ار م الجنسية

ال بد بادئ ذي بدء من الت د أن معاثنة الج ار م الجنسية هو من اختصا

األطباء ال رعيين فق  .وعلى

جميع المعنيين بما في ذلك ال رطة والمدعين العامين والمحا م لحالة أطراف هذا الج ار م للى اختصاصي

الطب ال رعي وتقديم أمر لحالتها لليهم على أي لجراء آخر لضمان سرعة استقصاء العالمات المتوقعة
للمواقعة و عالمات عدم الرضا قب لزالتها أو زوالها .وإنه في حال تعذر قرب الوصول للى اختصاصي

الطب ال رعي فيجب اللجوء للى أقرب طبيب ذي خبرة مقبولة الستقصاء وإنقاذ ما يمكن لنقاذا من

عالمات وآةار مادية ثتوقع أن تط أر عليها ت،يرات أو تزول.

وعلى أية حال فإن الدور الطبي ثتلتص باستقصاء ما يحقق توص الجهة التحقيقية (النيابة العامة) للى

لصـدار قـرار اتهام يساعـد المحـكـمـة في لصدار حـكم اإلدانـة أو للـى وقـ

المالحـقـة أو للـى منع محـا ـمة

الم تكى عليه وإخالء سبيله لذا مان موقوفا .ويتما الدور الطبي عموما في هذا الج ار م في:

 . 5استقصـــاء عالمـــات المواقعــــة الجنســـية (عالمـــات شـــدة موضعيــــة فـــي األعضـــاء التناسليــــة وغ ـــاء
البكارة والحيوانات المنوية فيها وفيما حولها).

 . 0استـقـصاء جـنـس الم تـكى عـليه وجـنـس الم تكيـة لذ لـو ةـبـت أن جـنس الم تـكيـة ذمر فقد تـتحول
الجريمة للى هتك عر

ألن ج ار م االغتصاب والزنا والسفاح ال تقع لال على اإلنا فق .

 . 3استقصاء عالمات عدم الرضا التي يمكن أن تتضع لالستقصاء الطبي وت م :

أ  .عالمات المقاومة (آةار و عالمات ال دة والعن ) في جسم طرفي أو أطراف الجريمة.
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ب  .عالمات ضع

األناى أو عجزها الجسـدي أو النفسـي أو العقلـي ممـا منـع مقـدرتها علـى لظهـار عـدم

الرضـا والمقاومـة .ويمكـن أن يكـون الضـع

أو العجـز الم ـار لليهمـا ب سـباب مرضـية أو لصــابية أو

مية (ما وقوع األناى تحت ت ةير الكحول أو غيرا).
ُس ّ
 . 4استقصاء العالمات أو انةار التي قد توحي بإمكانية لصابة األناى بمر

الزهري.

 . 1استقصاء ما ترك م من أطراف الجريمة من آةار وأدلة مادية على األطراف األخرى.

أما لةبات الزوجـيـة أو عـمر األنـاى أو مـونها مـن الـمحـارم أو خـاضعـة لسلطة الـم ـتـكى عـليه أو أن

الم تـكى عليه استعم أسلوب التهدثد أو الحيلة أو التداع أو الوعد بالزواج ف مر استقصا ها جميعا
متروك للنيابة أو المحكمة حسب النصو

البينات التي تترج عن نطاق الدور الطبي.
القانونية و ّ

مدلوالت نتا ا االستقصاءات الطبية

 . 5لن عدم وجود عالمات المواقعة الجنسية على الرغم من وقوعها فعال قد يكون ٌّ
مردا للى:

أ  .حــدو المواقعــة بحـ ّـدها األدنــى (مجــرد اختفــاء ح ــفة عضــو الــذمر بــين شــفري فــرج األناــى) .وإن ذلــك
مرهــون بفحــص الم ــتكية والم ــتكى عليــه لبيــان لمكانيــة حــدو المواقعــة بحــدها األدنــى أو اســتحالة
حدوةها بدون ليقاع لصابات موضعية في فتحة المهب التارجية أو غ اء البكارة أو مليهما.

ب  .وجود تناسب بين األعضاء التناسلية لك من الم تكى عليـه والم ـتكية موضـوع القضـية علـى الـرغم
مــن تجــاوز الحــد األدنــى للمواقعــة الجنســية بينهمــا للــى درجــة المواقعــة الكاملــة لال أن ذلــك ال يمنــع

ظهـــور عالمـــات المواقعــــة علــــى نفـــس األناـــى فيمـــا لـــو واقعهـــا شـــتص آخـــر بســـبب عـــدم تناســـب

أعضا هما.

ج  .لن عدم العاور متبريا على الحيوانات المنوية في المسحة الم خوذة من األعضاء التناسلية وخارجهـا
أو المالبس وغيرها قد يكون بسبب طول المدة بين المواقعة وأخـذ العينـة أو بسـبب تنظيـف األعضـاء

التناســلية مــن قبـ األناــى خ ــية الحم ـ أو اإلصــابة بــاألم ار

التناســلية أو تنظيــف الجســم وغس ـ

مليا أو بنسبة عاليـة أو بسـبب اسـتعمال عـازل
المالبس أو افتقار السا المنوي للحيوانات المنوية ّ
أو لنزاله خارج المهب لتجنب التسبب بالحم ...الخ.

 . 0لن وجود العالمــات المتوقعــة للمواقعــة الجنسيــة ال ي ـك دلـيال قطعيــا علــى وقوعهـا الحتمـال حـدو

الجروح واإلصابات الموضعية نتيجة ألسباب أخرى بفع األناى أو غيرها قصـدا أو مــن غيـر قصـد أو
نتيجة الحـواد األخـرى والحتمـال وصـول الحيوانـات المنويـة للـى المهبـ مـن فعـ جنسـي خـارجي ال
ثرقى حتى للى درجة األدنى من المواقعة .مما أن مجرد وجود الحيوانات المنوية ال يعني بالضرورة أن

يكــون مصــدرها الم ــتكى عليــه ســيما وأنــه أصــبح انن ممكنــا معرفــة ال ــتص مصــدرها عــن طريــق
فحص المسحة أو البقعة المنوية عـن نوع الدم والجينات الوراةية مما يساعد فـي لةبـات أن الم ـتكى

عليه هو مصدرها دون غيرا من الناس أو استبعاد أن يكون هو مصدرها على اإلطالق.
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 . 3لن وجـود عـالمات المقـاومـة عـلـى جسم الم تكيـة قد ال تكون مـن الم تكى عليه لذ قد تكون نتيجـة
ضرنها مـن ذويهـا أو أنهـا مفـتعـلـة لذ ماي ار ما تـنـ

انخر(الم تكى عليه).

ال كـوى عـند ا ـت اف العالقة بينها ونين الطرف

 . 4يجـب أن تـقـتـصر لجابـة الطـبـيـب ال رعي عـلى أسدـلة النـيابـة أو المحـكمة على نتا ا معاثـنته للحالة

موضـوع القـضـيـة فـقـ  .فعـدم وجـود تـمزق فـي غـ ـاء بـكـارة ذو فــتحـة ضـيـقـة لـدى األنـاى الـتي قـام

بمعاثـنـتها ي ـك دليال عـلى عـدم حدو مواقعتها مطلقا .ولـيـس مـن حـق الطبـيـب اإلجـابـة بـإمكـانـيـة

حـدو المواقتعـة دون أن ثـتـمـزق ال،ـ اء عـلى وجـه الـتعـمـيـم ألن سـؤاله متعـلق بـنـتـيـجـة معـاثـنـتـه
لفناى التي قام بمعاثنتها فق ال غيرها.

دور األطباء ال رعيين في ج ار م اللوا

لن االستقصــاءات الطبيــة فــي جريمــة اللـوا ال تتتلـ

عنهــا فــي جـ ار م االغتصــاب والزنــا والســفاح لال مــن

حيــف أن موقـــع الفعــ الجنســـي فــي اللـــوا هـــو ال ــرج ولـــيس الفــرج .ممـــا أن مــدلوالت وجـــود العالمـــات
الموضعية في ال رج أو عدم وجودها هـي نفـس المـدلوالت التـي سـبق ذمرهـا فـي تلـك األنـواع مـن الجـ ار م

الجنسية مع بعض الفوارق المتوقعة بينها مما يعفينا من اإلعادة والتكرار.
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الفص السابع
اإلجها

يعرف اإلجها

غير الم روع

طبيـا ب نه انتهاء أو لنهاء الحم قب تمام ةمانيـة وع ريـن أسبوعا من الحم

أن يصبح الجنين قابال للحياة مستقال عـن أمه خارج الرحم .أما التعريف القانوني لإلجها

لنهاء الحم بقصد قت الجنين ب،ض النظر عن عمر الحم .
ونناء عليه فإنه يقصد به لنهاء الحم ل،يـر غايـات اإلجهـا

طبيــا ألن مــا يقصــد باإلجهــا

فيفيد ب نه

المبـررة
العالجـي أو بقصـد الـوالدة المبكـرة
ّ

غيــر الم ــروع هــو قت ـ الجنــين بإنهــاء الحم ـ  .ونعكــس مــا أســلفنا فــي

موضــوع الج ـ ار م الجنســية فــإن الــدور األول والر يســي فــي االستقصــاء الطبــي لــدعاوى اإلجهــا
الم روع هو الختصاصي الوالدة وأم ار

أسباب اإلجها

أي قب

غيــر

النسـاء وجراحتهـا ألن مـن طبيعـة ممارسـتهم اليوميـة استقصـاء

وعالجها ومع ذلـك فإنـه لـيس هنـاك مـا يمنـع الت ـاور والتنسـيق مـع اختصاصـي الطـب

ال رعي عندما يكون األمر في مجال اختصاصهم.
وﻗﺪ تناولت هذا النوع

العقونات

()03

مـن الحاالت م مـن المواد ( )023( – )026والمادة ( )001مـن قـانون

ويمكن القول ب نها حاالت ادعـاء أو اشتباا بك ما هو لجها

القضاء على الجنين) ل،ير غايات اإلجها
وقد سبق أن عرضنا لموضـوع اإلجهـا
لنصو

ثلي نعر

المادة ()305

العالجي.

العالجـي فـي بـاب القـوانين الطبيـة وقواعـد آداب الطـب وفـي مـا

مواد قانون العقونات التي عالجت هذا الموضوع:

ـ ام ـرأة أجهضــت نفســها بمــا اســتعملته مــن الوســا

الوسا

المادة ()300

ُمبتعف (بفع فاع بقصد

أو رضــيت ب ـ ن يســتعم لهــا غيرهــا هــذا

تعاقب بالحبس من ستة أشهر للى ةال سنوات.

 . 5مــن أقــدم ب يــة وســيلة مانــت علــى لجهــا

سنوات.

 . 0وإذا أفضـــى اإلجهـــا

أو الوســـا

امـرأة برضــاها عوقــب بــالحبس م ــن ســنة للــى ةــال

التـــي اســـتعملت فـــي ســـبيله للـــى مـــوت المـــرأة عوقـــب الفاعـــ

باألش،ال ال اقة المؤقتة مدة ال تق عن خمس سنوات.

المادة ()303

 . 5مــن تســبب عــن قصــد بإجهــا

ع ر سنوات.

امـرأة دون رضــاها عوقـب باألشــ،ال ال اقــة مــدة ال تزيــد علـــى

 . 0وال تنقص العقونة عن ع ر سنوات لذا أفضى اإلجها
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أو الوسا

المستعملة للى موت المرأة.

المادة ()304

تستفيد من عذر متف

المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد مذلك مـن العـذر

عليهــا فــي المــادتين ( 300و  )303للمحافظــة علــى

نفســه مــن ارتكــب لحــدى الج ـ ار م المنصــو

شرف لحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الاالاة.

المادة ()301

لذا مان مرتكب الج ار م المنصو

على العقونة المعينة مقدار ةلاها.

المادة ()332

من تسبب بإحدى وسا

العنـ

عليها في هذا الفص طبيبا أو جراحـا أو صـيدليا أو قابلـة ثـزاد

أو االعتـداء المـذمورة فـي المـادة  ( 333ـ مـن أقـدم قصـدا علـى

ضـرب شـتص أو جرحـه أو لثذا ـه بـ ي فعـ مـؤةر مـن وسـا

العنـ

واالعتـداء) بإجهـا

وهو على علم بحملها عوقب باألش،ال ال اقة المؤقتة مدة ال تزيد على ع ر سنوات.

ويتلتص الدور الطبي في دعاوى اإلجها
استقصاء ما ثلي:

حامـ

غير الم روع في

 . 5التحـري عـن عـالمات الحـم سريريا ومتـبـريا وناألجـهزة المتتصصة بذلك .وهنا ال بد مـن اإلشارة للى

أنه ال بـد مـن اللجـوء للـى الـفحـوصات السـريـرية والمتـبـريـة وغـيـرها مـما ثـعـتـبـر مـن الـفحـوصـات ذات

النـتـا ا المـؤمـدة ما سماع نـبـض قـلب الجـنـيـن واإلحساس بحرمتـه وأعضا ـه داخ الرحم وعن طريق

م اهـدته بـجـهاز الـذبـذبـات فـوق الصوتـيـة وعدم االعـتماد مطلقا علـى نﺘاﺋج الﻔﺤﻮ ات األخﺮى مـﻦ
ﺳﺮيﺮية ومﺨﺒﺮية.
 .0التحـري عــن أســباب اإلجهـا التـلـقـا ـي (انـتهاء الحـم ) والـمبـتعـف (لنهاء الحـم ) عــلى حــد سـواء
وعـدم اال تفاء بالتحري عن أسباب اإلجها

المبتعف غير الم روع دون غيرا.

 . 3استـقـصـاء عـالمات وآةـار ودال ـ وسا ـ اإلجها

المبتعـف المدعى بها من حـيـف مدى تـ ةـيـرها على

استمرار الحم وإنهـا ـه لذ ال بـد أن ثابت للطبيب المتتص بما ال ثدع مجاال لل ك أن نـتا ا استعـمال
تلـك الـوسا ـ عـلـى الحام أو الجـنـيــن أو مـلـيهـما مـفـيـلـة قـطعـا بـإنهـاء الحـم وأنـه ال وجـود ألسـبـاب
اإلجها

التلقا ي أو عالمات موت الجنين قب استعمال تلك الوسا .

 . 4استقصاء ومتابعـة مضاعفات اإلجها

لبيان مدى دورها في التسبب في الوفاة.

 . 1استقصاء آةار وأدلة الوسا

لذا بقيت المرأة على قيد الحياة واستقصا ها في حالـة الوفاة

المدعى باستعمالها إلجها
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الحام .

الفص الاامن
االستعراف
Identification
يقصد باالستعراف الوسا

العلمية المتبعة للتعرف على هوية اإلنسان الحي أو الميت سواء وجد مـامال أو

وجدت بقاياا وإليجاد ما يستدل به من آةار مادية على وجود عالقة بين المجنـي عليـه والجـاني ونينهمـا

مــن جهــة ونــين موقــع الحــاد أو مســرح الجريمــة ونــين المــادة أو األداة أو الســالح المســتعم مــن جهــة

أخرى .وي م مذلك حاالت تنازع النسـب (ادعـاء األبـوة وإنكـارا) وفـي حـاالت الكـوار الجماعيـة .وت ـم
أهم األغ ار

والوسا

العلمية وانةار المادية في هذا الباب على ما ثلي:

 )5ه البقايا أو األشالء التي عار عليها إلنسان أم حيوان وه هي إلنسان واحد أو أ ار.

 )0تحدثد الجنس (ذمر أو أناى) عـن طريـق األعضـاء التناسـلية ومواصـفات خاصـة فـي عظـام معينـة فـي
الجســم لــدى الجنســين ما ـ عظــام الحــو

السفليين.

وال ـرأس والعظــام الطويلــة فــي الطــرفين العلــويين والطــرفيين

 )3تقدثر العمر وذلـك عـن طريـق المظهـر التـارجي العـام وت،يـرات النمـو فـي العظـام عـن طريـق التصـوير

ال عاعي (م ار ز التكلس وااللتحام) وعن طريق نمو األسنان وظهورها والت،يرات المرضية التـي تـظهــر

في سن معينة.

 )4مقارنة طول جسم اإلنسان أو تـقـدثر طوله من خالل قياس العظام الطويلة لفطراف األرنعة لن وجـدت
بقايا فق من جسم اإلنسان.

 )1مقارنة بصمات األصابع وراحات اليدثن وناطن القدمين بقيود البصمات المتوفرة.
 )2مقارنة شعر متتل

مناطق الجسم.

 )1لون العيون وما بها من أم ار
 )1وجـود أمـ ار

أو وجود عيون صناعية أو عدسات الصقة.

معينـة بمواصـفات مميـزة فـي جســم أو جاـة شـتص مجهـول الهويـة أو م ـتبه بهويتــه

مطابقة لما مان يعانيه شتص مفقود أو مطلوب.

 )2وجــود نــدب أو ت ــوهات أو مســور أو عمليــات جراحيــة ســابقة أو عالمــات فارقــة ما ـ الوشــم أو أيــة
عالمات يستدل منها على المهنة أو عالمات فارقة في األسنان.

 )51قياس القدم لمعرفة قياس الحذاء.

 )55نوع الدم وفصيلته وفحص الحمض النووي .DNA
 )50المالبس ومحتوياتها.
 )53الاﻮر الﺸﺨاية.
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ويتطلب االستعراف عادة دو ار م ترما ثتعاون فيه األطباء مع خبراء تحقيق الهوية في البحف الجنا ي ممـا
ثتطلب أحيانا االستعانة باختصاصات طبية معينة ذات خبرة في الموضوع باإلضافة للـى االسـتعانة بقيـود

الملفات الطبية لدى األطباء والمست فيات.

البقع الدموية

في ماير من أنواع الحواد والجنايات نجد أن الدماء تنزف على شك انسيابي أو تتطاثر رذاذا على جسـم

المصــاب أو الجــاني ومــا حولهمــا أو علــى األداة أو ســالح الجريمــة .وقــد يكــون مصــدر البقــع الدمويــة مــن

الجاني باإلضـافة للـى المجنـي عليـه ممـا قـد يكـون مـن األداة التـي تلوةـت بالـدم بعـد لحـداةها لإلصـابة أو

اإلصابات.

لن تلو األداة بالدم قد ال يحد لال لذا تكـرر ارتطامهـا بـنفس اإلصـابة السـابقة لذ أن وقـت تمـاس األداة

بموقع اإلصابة األولى ال يكون مافيا ليحد النزف الدموي وتلو األداة.

لن دور الطبيب وخبير المتتبر الجنا ي ثتجه للى التحري عن البقع الدموية عيانيا أوال ومجهريا ومتبريـا
ةانيــا والــى طريقــة انت ــار الــدم انســيابيا أو رذاذا علــى مالبــس الجــاني أو المجنــي عليــه ومــذلك علــى

وغير ذلك لذ أن لذلك أهمية قصوى في تحدثـد مكـان ووضـع الجـاني أو المجنـي

الجدران واألةا واألر

عليه عند اإلصابة أو الوفاة .مما أن شك البقع الدموية قـد ي ـير للـى شـك األداة أو يماـ بصـمتها علـى
المالبس أو األر

ما بصمات لطارات السيارات أو األقدام واألحذية وغيرها.

ونعد حصر البقع الدموية ووصفها وتصويرها ثتم رفعها وضبطها ليباشر خبير المتتبر الجنا ي فيما بعـد

بـإجراء الفحوصــات المتبريــة عليهــا وعلــى عينــات الــدم المـ خوذة مــن قب ـ الطبيــب مــن المجنــي عليــه أو

المصــاب واألشــتا

الم ــتبه بهــم .وتهــدف الفحوصــات المتبريــة لهــذا العينــات جميعــا للــى اإلجابــة علــى

األسدلة التالية بالترتيب:
دموية؟
 )5ه البقع ّ

 )0ه الدم ب ري أو حيواني؟

 )3ه مصدرا من المجني عليه أو الجاني؟
 )4ه البقع قديمة أو حدثاة؟

البنوة المتنازع فيها
حاالت األبوة و ّ

تحد أحيانا بعض النزاعات على نسب طف لرجـ أو امـرأة أو عا لـة .وتكـون هـذا المنازعـات عـادة حـول
لنكار رج أبوته لمولود أنجبته زوجته أو اختال مولود ب،يرا من المواليد في أقسام الـوالدة أو فـي حالـة

اشتباا عا لة بطف فقدته أو أختط

منذ سنوات لدى عا لة أخرى .وقد اعتمـدت المست ـفيات علـى وضـع
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نوع دم المولود ونصمة قدمه علـى نمـوذج الـوالدة فـي ملـ

ب،يرا.

والدتـه للرجـوع لليهـا فـي حـال اخـتال المولـود

وفي أي حال من هذا األحوال وخاصة عند عدم وجود بصمة قدم على نموذج الوالدة في مل
عند لنكار الزوج ألبوة المولود الذي أنجبته زوجتـه أو اشـتباا عا لـة بطفـ فقدتـه أو اختطـ

المولود أو

مـن سـنوات

لدى عا لة أخرى فانه ثتم اللجوء للى لجراء فحوصات على عينات من دم األطراف المتنازعـة ودم المولـود

أو الطف لتحدثد أنواع وفصا

الدم وفحص الجينات الوراةية  DNAلك منهم ل،ايات المقارنة.

وأن مرد اللجوء للى لجراء تحدثد أنواع الدم وفصـا له أن مـ مولـود ثـر أنـواع وفصـا

على أساس قوانين مندل في الوراةة واعتمادا على هذا القوانين:

دمـه مـن والديـه

 )5فان أنواع الدم وفصا له ال تظهر في دم المولود لال لذا مان موجودا في دم أحد والديه أو مليهما.

 )0لذا مان نوع الدم لدى أحد الوالدثن (متماة الزيجوت ما  )AAفان هذا النوع يجب أن يظهـر فـي دم
أوالدا أو أوالدها.

 )3ممـا أن نــوع الـدم ( )Aأو ( )Bقــد يكـون متماةـ الزيجـوت ( AAأو  )BBوقــد يكـون م،ــاثر الزيجــوت

( AOأو  )BOوهذا يفسر لمكانية لنجاب طف من أبوين أحـدهما مـن نـوع ( )Bوالاـاني مـن نـوع ()A
أو مليهما من نوع ( )Bأو نوع ( )Aويكون نوع دم مولودهما (.)O

وانطالقا من هذا القوانين والقواعد فانه يجب مراعاة ةال حقا ق هامة معا وهي :

 )5لن مقارنة أنواع الدم تعتمد في نفي نسبة مولود لرج أو امرأة وليس إلةبات نسبته له أو لليها.

 )0أن هناك أخطاء متوقعة في اإلجراءات المتبرية وان بعض المواد واألمصال المسـتعملة فيهـا قـد تكـون
غيـر صـالحة أو غيــر ةابتـة باإلضــافة للـى عـدد مــن الظـروف والعوامـ التـي تـؤةر فــي مـدى مصــداقية

النتا ا المتبرية مما يستوجب استبعادها أوال وقب اعتماد هذا النتا ا وإصدار الحكم ب نها.

 )3أن ثـتـولـى مسـؤولـية أخـذ عـيـنـات الـدم مـن األطـراف المـتـنـازعــة وإجـراء الفحـوصات المتـبـرية لتحـدثـد

أنواعها وفصا ـلها وتقـيـيـم نـتا جها خـبراء مؤهـلون علميا وعمليا تدرنوا طويال في أقسام متتصصة في
هـذا المجـاالت وتحـت لشـراف خـبراء مـتـمرسيـن ومتميـزيـن فـي هـذا التتـصصات ممـن ثـدرمون عناصر
ال ك المتوقعة في المقدمات واإلجراءات والنتا ا ويقدرون بكفاءة على مواجهتها.

أمــا لجـراء الفحــص عــن الجينــات الوراةيــة فإنــه بعكــس الفحــص عــن أنـواع الــدم وفصــا له فهــو يفيــد فــي

اإلةبات مما يفيد في النفي.

البقع المنوية

تبرز في حاالت الج ار م الجنسية التي يفتر

من خاللها نزول السا

المنوي من الجاني مسـ لة التحـري

عن البقع المنوية في المالبس والفراط وغيرهما وأخذ مسحة من األعضاء التناسلية وال ـرج وغيرهمـا مـن

الجاني والمجني عليه أو عليهما .ويهدف هذا التحري للى:
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 )5لةبات أو نفي احتواء المسحة الم خوذة أو البقعـة علـى مـواد منويـة ماـ الحيوانـات المنويـة والعاـور

على مستضد غدة البروستات النوعي ( )Prostate-specific antigen (PSAالذي ال تنتجه لال غـدة
البروسات فق دون غيرها من أنسجة الجسم والذي ال يمكن العاور عليه لال فـي السـا
دم ونــول الــذمور فق ـ دون اإلنــا

المنـوي وفـي

ومــن المفيــد أيضــا التحــري عــن ( )male epithelial cellsفــي

المهب خالل فترة أسبوع من المواقعة وذلك في حاالت اختال السا

المنوي بإف ارزات المهب .

ن ــوع دم ال ــتص مصــدر السا ــ المنــوي لــدى  %11م ــن األشــتا

الــذثن نج ـد ( Blood-group

 )0بيـان مدى عالقـة المواد المنويــة بـالمتهم أو المتهمـين باالعتـداء الجنسـي وذلـك مـن خـالل استقصــاء
 )antigensلــدثهم فــي اللعــاب والعــرق والســا

الختال السـا

المنــوي مــع ضــرورة األخــذ باالعتبــار الت ـ ةير الســلبي

المنـوي بـإف ارزات المهبـ علـى نتيجـة هـذا االستقصـاء .ولمعرفـة مصـدر السـا

دون أن يكون هناك ت ةير الختال السا

المنوي بإف ارزات المهب على النتيجة.

المنـوي

فحص ال عر

تبرز أهمية ال ـعر مـن الناحيـة الطبيـة ال ـرعية فـي مجـالين ر يسـيين همـا االسـتعراف والتسـمم وأن دور

ال عر فـي حـاالت التسـمم محـدودة بحـاالت التسـمم المـزمن بالسـموم المعدنيـة لال أن دورا أ بـر وأهـم فـي
مجاالت االستعراف وهو ما سنتناوله فيما ثلي:

عند الوالدة يكون جسم المولود مكسوا بكميات متتلفة من ال عر الدقيق األملس ويكون فـي أحيـان مايـرة

خاليا من االنصباغ باأللوان مما يكون خاليا من اللب .ةم يستبدل هذا ال ـعر ب ـعر غلـيى ذو صـب،ة ولـه
لب وتحي به ق ور بترتيـب معقـد .أمـا قبـ الـوالدة فـان أول مـا يظهـر ال ـعر فـي جلـد الـرأس والحواجـب

ورموط العينين.

أمــا عنــد البلــوغ فيبــدأ شــعر اإلبطــين والعانــة بــالظهور ويلــي ذلــك ظهــور ال ــعر ب ــك متزاثــد فــي الوجــه

واألطراف والجذع .ةم ثبدأ تساق شعر الـرأس لـدى الـذمور فـي العقـد الاـاني أو الاالـف مـن العمـر .أمـا فـي
اإلنا فيبدأ تساق ال عر من اإلبطين مع ظهور شعر في الوجه في سن الي س.

لن لون ال عر ثت ةر بعام السن فهو يصبح دا نا بعـد سـن الطفولـة ويصـبح بلـون أشـهب أو أبـيض فـي
وقت متقدم من العمر.

مــا يســتفاد مــن توزيــع ال ــعر فــي الجســم وفــي منطقــة العانــة بالــذات فــي التفريــق بــين الجنســين ويكــون

ال عر في الذمور أ ار ماافة وغلظة ونلون دا ن أ ار.
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أهمية فحص ال عر ل،ايات االستعراف

لل عر أهمية بال،ة في مجاالت البحف الجنا ي ألنه يمكن التعـرف عليـه حتـى بعـد فتـرة طويلـة مـن الوفـاة

وتقـدم الـتعفن فـي الجاـة لمقاومتـه ذلــك .ممـا أنـه ثبقـى طـويال علــى أداة أو سـالح الجريمـة ممـا يفيـد فــي

لمكانية رن األداة أو السالح وحتى المتهم والمجني عليه بالجريمة أو الحاد .

ويستطيع التبير المؤه المتمرس لةبات فيما لذا مان ال عر آدميـا أم ال ومـن ةـم يسـتطيع أن يحـدد لونـه
وشــكله ومنســوجه وطريقــة ترتيــب الحراش ـ

علــى ق ــرة ال ــعر ومصــدرا فــي أي موقــع مــن الجســم ممــا

يســتطيع أن ثبــين لمكانيــة ت ــابه ال ــعر المضــبو ب ــعر المجنــي عليــه أو الجــاني أو عــدم ت ــابهه .وقــد

ســاعد اليــوم جهــاز التحليـ التن ــيطي ( )Activation Analysisفــي فحــص ال ــعر ونيــان المزيــد مــن
خصا صه .وتعتمد تفصيالت خصا ص ال عر المضبو على مدى ا تمال أجـزاء ال ـعر ابتـداء مـن بصـيلة

ال عرة وسقييتها ( )Shaftورأسها.

ويفيد تحدثد شـك مقطـع ال ـعرة فـي تحدثـد موقعـه فـي الجسـم فمـاال يكـون شـعر الـرأس مسـتدث ار وشـعر

العانة بيضويا مما يكون شعر ال ارب مالف ال ك وهكذا .

ونظ ار لما يعتري ال عر من حيف صباغه وق ِ
صرِا (لزالة لونه) وتجعيدا أو لصابته بالحروق (شع ال ـعر)
فان ذلك ثزيد من تفصيالت خصا صه ويؤةر فيها.

وناعتمــاد هــذا التفصــي وخصــا ص مـ منهــا فــي شــعر اإلنســان فإنــه يمكــن فحصــه عــن البصــمة الوراةيــة

أيضا ،ما يمكن تمييزا عن شعر الحيوانات وعن ألياف المالبس بواسطة الفحص المجهري

فحص ألياف المالبس والنباتات

من منطلق القاعدة التي تقول ب نه في م حالة يحد فيها تماس بين جسمين فان مـال منهمـا ثتـرك أةـ ار

منه على انخر .وعليه فان حـد تمـاس بـين الجـاني والمجنـي عليـه واألداة أو السـالح المسـتعم ومكـان

الحاد أو مسرح الجريمة فانه ال بد وان ثترك م منهم أة ار منـه علـى انخـر .ونالتـالي فـان التمـاس بـين
مالبس الجاني والمجني عليه ماال يجعلنا نتوقع وجود ألياف (ونر) من مالبس م منهما على انخر .مما

أن التماس ماال بين أداة أو سالح خ بي مع جسم أو مالبس الجاني ثترك أةا ار منهما عليهما حيف نجـد
في بعض األحيان قطعة خ بية ص،يرة عالقة في الجرح أو المالبس.

وقد يحد أحيانا أن يقع الحاد أو االعتداء في مكان به أشجا ار أو شـجيرات وأع ـاب تعلـق أشـياء منهـا

بالجاني والمجني عليه واألداة أو السالح المستعم  .واعتمادا على هـذا األسـاس فانـه مـن الواجـب معاملـة

المالبس واألداة أو السالح وآةارهمـا بكـ اهتمـام وحـذر مـن قبـ التبيـر المؤهـ لـذلك وحتـى يقـوم التبيـر
بــإجراء الفحوصــات الالزمــة عليهــا ومقارنــة مــا يجــد فــي أي منهــا مــن انخــر لــرن الجــاني بــالمجني عليــه

ونــاألداة أو الســالح المســتعم أو بمكــان الحــاد أو مســرح الجريمــة .ونظـ ار لتطــور صــناعات النســيا مــن
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األلياف الحيوانية والنباتية والصناعية من جهة وتطور علم النبات ومارة أنواعه واختالفها ب ك ال يمكـن

حصرا من جهة أخرى فق أصبحت االستعانة واجبـة ب صـحاب هـذا االختصاصـات العلميـة والفنيـة إلجـراء

الفحــو

الدقيقــة علــى هــذا األليــاف والنباتــات بقصــد الوصــول للــى حقــا ق علميــة ةابتــة معتمــدة ال أن

يكتفي بالفحو

األولية التي ال يكون من نتيجتها لال لجها
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العدالة.
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والتاليا الجـذعـية في المملكة األردنـية الهاشـمية لعام  0151المن ورة في عـدد الجريدة الرسمية رقـم

 1331بـتـاريخ  0151/4/52صفحة  0110وتعـلـيـمات ال رو والمتـطلبات الفـنـية الالزم تـوفـرها في

المست فى الذي تجرى فيه أية عمليات نق وزراعة األعضاء واألنسجة والتاليا الب رية من ورة في
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 0113/12من ور فـي عــدد الجـريـدة الرسـمـيـة رقـم  4100بـتـاريخ  0115/50/53صـفحة .1151
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 4411بـتـاريخ  .]0115/3/51وتعـدثـله بـقـانـون رقـم  51لسنة  0151من ور عـدد الجريدة الرسمية
رقم  1345بتاريخ  .0151/1/51صفحة .1312

 . 27قـانـون السـيـر ]قـانـون رقـم ( )49لـسـنـة  2008من ور في عـدد الجـريـدة الرسمية رقم  4204بتاريخ
 0111/1/51صفحة .3420

 . 28تعـلـيـمات ال ـرو الصحـية واللياقـة البدنـيـة لطالبي رخـصة السوق ن رت في عـدد الجريدة الرسمية
رقم  4310بتاريخ .[5221/2/52

 . 29نظام النقا المروريــة نظام رقم  13لسنــة  9035من ور فــي عـدد الجريدة الرسمية رقم 7707
بتـاريــخ  9035/1/5صفحــة  3750وتعليمات تـنفيــذ نظـام النقــا المروريــة المن ــورة فــي عـدد

الجريدة الرسمية رقم  7791بناريخ  9035/5/3صفحة .7177

 . 30قـانـون العـقونات األردني ]قانون رقم  52لعام  5221وتعدثالته وقانون معدل رقم  1لسنة 0155

من ور في عـدد الجـريـدة الرسمية رقــم  1121بـتـاريخ  0155/1/0صفحة  5111ليحـ مح ل

القانون المعدل رقم  50لسنة  0151المن ور في عدد الجريدة الرسمية رقم  1134بتاريخ

 0151/2/5صفحة  3111بموجب القـرار المنـ ـور في اإلعالن بنفس العـدد من الجريدة الرسمية

صفحة 5111ر وقـانـون رقــم  01لسنة  0151قـانـون معـدل لقـانـون العـقـونات المن ور في عـدد

الجـريـدة الرسـمية رقـم  1412بتاريخ .]0151/1/31

 . 31قـانـون أصـول المحـا مات الجـ از ـية ]قانون رقــم ()2لعام  5225وتعدثالته وآخرها قانون رقــم 30

لسنة  0151قـانـون معـدل لقـانـون أصول المحـا مات الجـ از ـية المن ور في عــدد الجـريدة الرسمية

رقـم  1412بـتـاريخ  ]0151/1/31وتصحـيح التـط المادي في المادة  2من القـانون المن ور في

عدد الجريدة الرسمية رقم  1411بتاريخ  0151 /55/5على الصفحة رقم  2114باﺳﺘﺒﺪال الﺒنﺪ ب
بﺮﻗﻢ  4الﻮارد ﻓي الﺒنﺪ ﺛانيا منﮭا.
 . 19قـانـون محـكمة الجنايات الكبرى قـانـون رقـم  32لسنة  3256ويعم به من تاريخ 3256/6/36

ﻗانﻮن معـﺪل لقانﻮن مﺤﻜمة الجنايات الكبرى .قانون رقــم  97لسنة  9035من ور في عدد الجريدة

الرسمية رقم  7757بتاريخ .9035/5/3صفحة .7690

 . 11قـانـون محا م الصلح قانون رقم  91لسنة  9035من ور في عـدد الجـريـدة الرسـمـية رقــم 7757
بتاريخ  .9035/5/3صفحة .7605

 . 17نـظام التـبـرة أمام المحـا م النظامية نظام رقـم  17لسنة  9035من ور في عـدد الجريدة الرسمية

رقم  7707بتاريخ  9035/1/5والنظام المعدل رقم  29لسنة  9032من ور في عدد الجريدة

الرسمية رقم  7755بتاريخ 9032/6/9

 . 31قانون األحدا  ،قانون رقـم ( )30لعام  0154من ور في عدد الجريدة الرسمية رقـم  1351بتاريخ
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 0154/55/0صفحة 2315.

 . 32د .ضيـاء نـوري حـسـن ( )5211الـطب الـقـضـا ي وآداب الـمهـنة الطـبـية صفحة ( )1مـؤسسة دار
الكتب للطباعة والن ر من من ورات وزارة التعليم العالي والبحف العلمي الجمهورية العراقية.

 . 31د .أحـمـد عـزت الـقـيسي ( )5211الكـتـاب األول فـي الـطـب الـعـدلي صفحة ( )1الـمـؤسسة العـامة
للصحافة والطباعة مطبعة الجمهورية ـ ب،داد.

 . 31عـبـد الـقـادر عـودة ( )5221التـ ريع الجنا ي في اإلسالم (ج0

020ـ )313القسم العام الطبعة

التامسة.

 . 32اإلمام ال،ـزالي الفـقـيه ال افعي عـبـد الـرحـمن الجـزيـري متـاب الـفـقه عـلى المذاهـب األرنعـة – متاب
الحدود – (ج 1

 )311 -310الطبعة األولى دار الفكر بيروت.

 . 41ﻋلي بﻦ أﺣمﺪ بﻦ ﺳعيﺪ بﻦ ﺣﺰم ،المﺤلّﻰ (ج 55ص  )32-01دار الﻔﻜﺮ ،بيﺮوت.

 . 45اإلمـام أبـي زمـريـا محــيي الـدثــن بــن شــرف الــنـووي الـمجـمـوع – شــرح الــمهـذب (ج 52
 53و  )25-14دار الفكر بيروت.
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 . 40قـانـون الضمان االجـتـماعي ]قـانـون رقـم ( )5لسنة  0154مـنـ ـور في عـدد الجريدة الرسمية رقــم
 1021بـتـاريخ  0154/5/02صـفحـة  420ونـظـام الـ ـمول بـتـ مـيـنـات الـمـؤسسة الـعـامـة للـضـمـان

االجـتـماعي رقـم  54لسنة  0151من ور في عـدد الجـريـدة الـرسـمـية رقم  1302بتاريخ 0151/3/5

صفحة  254ونـظام اللجـان الـتـ مـيـنـية والطبية للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي رقـم  52لسنة
 0151من ور في عـدد الجريدة الرسمية رقـم  1302بتاريخ  0151/3/5صفحة .5111

 . 43قـانـون العـم

، [5222/4/52

]قـانـون رقـم ( )1لسنـة  5222من ور في عـدد الجـريـدة الـرسمية رقم  4553بتاريخ

 . 44نـظـام الـتـدمـة الـمـدنـيـة ]نـظام رقــم ( )10لـسـنـة  ،0153مـنـ ـور فـي عـدد الجـريـدة الـرسـمـيـة رقــم
 1020بـتـاريخ  . 0153/50/02صفحة  .1231وتعـدثـله بموجـب نـظام رقم  11لسنة  0151من ور

في عـدد الجـريـدة الـرـسـمـية رقـم  1313بـتـاريخ  0151/1/52صفحة  1341وتعـدثـله بـموجـب نـظام

رقم  40لسنة  0151من ور في عـدد اجريدة الرسمية رقم  1411بتاريخ  0151/1/5صفحة .3512

 . 77قانون القانون التقاعد المدني قانون رقــم  17لسنة  3272من ور في عـدد الجريدة الرسمية رقــم
 3772بتاريخ  3272/33/3صفحة  .260وقانون معـدل لقانون التـقاعـد المدني قانون رقــم 35

لسنة  9006منـ ـور في عـدد الجريدة الرسمية رقــم  7573بـتـاريخ  9006/1/36صفحة 575
ويق أر مع القانون رقـم  17لسنة  3272وما ط أر عـليه من تعـدث .

 . 76نـظام الضمان االجـتـماعي لموظـفي الحـكـومة ومستتـدمـيها وتعـدثالتـه نـظام رقـم  6لـسـنـة 3266

صادر بموجب قانون وزارة ال ؤون االجتماعية والعم وتعدثالته رقم  37لسنة  3276من ور في

عـدد الجريدة الرسمي رقـم  3522بـتـاريخ  3266/9/30صفحة  391ونظام معـدل لنظام الضمان
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االجـتـماعـي لموظـفي الحـكـومة ومستـتـدمـيها رقـم  66لسنة  9037ويقـ أر مع النظام رقــم  6لـسـنـة
 3266وتعـدثالتـه مـنـ ـور في عـدد الجريدة الـرسـمـية رقــم  7923بـتـاريخ  9037/6/36صـفـحة
.1536

 . 75قانون األحوال ال تصية قانون رقم  37لسنة  9032من ور في عدد الجريدة الرسمية رقم
 7755بتاريخ  9032/6/9صفحة .1353
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مصطلحات وتعريفات قانونية

156

الفص الااني
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 . 4الجرائم الجنسية
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ب  .الزنا
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ج  .السفاح
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د  .هتك العرض
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و  .اإلغواء والفعل المنافي للحياء
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 . 5اإلجهاض غير المشروع
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 . 6انتفاء المسؤولية والمسؤولية الناقصة

183

العمر
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الجنون
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السكر والتسمم بالميدرات
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 . 7الوفيات القضائية
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 . 8العنف األسري
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 . 9كل جريمة ،أو قضية نزاع أخرى،احتاجـت الجهات
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 . 1اإلسعاف الطبي
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 . 2ضبط اآلثار واألدلة الجرمية
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 . 3كتابة التقارير الطبية القضائية
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_ نظام الضمان االجتماعي لموظفي الحكومة ومستيدميها

215
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_ التقرير الطبي القضائي األولي والنهائي
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_ تعليمات إصدار التقارير الطبية القضائية
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أداء الشهادة لدى المحاكم

311
312
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316
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 . 2الجروح الرضية

324

 . 3الجروح القطعية
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 . 4الجروح الطعنية

332

 . 5جروح األسلحة النارية
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أ  .جروح األسلحة المتفجرة
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ب  .جروح األعيرة النارية

341

عالمات نتائج إطالق العيار الناري

343
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343

عالمات أثر الغازات

344

عالمات أثر اللهب

345
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345
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345
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تقدير مسافة اإلطالق
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 . 7اإلصابات األخرى
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إصابات الرأس
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356
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356

ارتجاج الدماغ

358

النزيف داخل الجمجمة

359

النزيف خارج األم الجافية

359

النزيف تحت األم الجافية

361

النزيف تحت عمكبوتية الدماغ

362

النزيف داخل الدماغ

364

تكدم الدماغ

365

تهتك الدماغ

366

إصابة المحاوير المنتشر

366

وذمة الدماغ

367

متالزمة َرج رأس الرضيع
الصرع اإلصابي

368
368

إصابات العمود الفقري والنياع الشوكي
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إصابات الصدر والبطن والحوض
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إصابات الصدر

372

إصابات البطن والحوض

374

إصابات األطراف العليا والسفلى

375

إصابات األعضاء التناسلية اليارجية
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الحروق الح اررية
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الحروق الح اررية النارية
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الحروق السلقية
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الحروق الكيماوية
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الحروق الكهربائية
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الحروق اإلشعاعية
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395
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396
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405

التيبس الرمي

406
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411

االغتصاب

411

الزنا

412

السفاح
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