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5 تصدير

تصدير
تقوم  التي  السلطات  على  أساساً  المسؤولية عن مصيرهم  تقع  من حريتهم  األشخاص  ُيحَرم  عندما 
باحتجازهم، والتي يجب عليها أن تكفل الحياة والسالمة البدنية لكل شخص محَتَجز. ومن ثّم، عندما 
يموت شخٍص ما أثناء االحتجاز، من المناسب تماماً إجراء تحقيق مستقل، بغض النظر عن السبب 
المفَتَرض للوفاة الذي قد يكون طبيعياً أو يكون نتيجة حادث عارض، لكنه قد يكون حدث نتيجة قتل 
إجراء  الضروري  ومن  غير المالئمة.  االحتجاز  أو ظروف  معاملة  نتيجة سوء  أو  مشروع:  غير 
تحقيق فوري ومحايد وفّعال للتأكد من سبب الوفاة من أجل منع وقوع حوادث مشابهة في المستقبل 
وضمان أمن السجناء اآلخرين من أجل إبالغ أقرب األقرباء وليستوثق الجمهور من التزام السلطات 
بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية. وُيَعّد إجراء تحقيق من هذا النوع أيضاً شرطاً أساسياً لمباشرة 

أية دعاوى مدنية و/ أو جنائية قد يقتضيها الحال.

في  تحقيق  بإجراء  االلتزام  على  اإلنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  الدولي  اإلنساني  القانون  وينّص 
ن إرشادات  حاالت الوفاة التي تحدث أثناء االحتجاز، بيد أنه ال توجد وثيقة واحدة مقبولة دولياً تتضمَّ
عملية لسلطات االحتجاز وللعاملين في مجال المساعدة اإلنسانية بشأن المعايير واإلجراءات الواجب 
اّتباعها عندما تحدث حالة وفاة أثناء االحتجاز. فوجود إرشادات من هذا النوع يمكن أن يساعد على 
هي  ما  االحتجاز؟  أثناء  وفاة  حالة  تحدث  عندما  به  القيام  ينبغي  ماذا  مثل:  تساؤالت  عن  اإلجابة 
األساسية  العناصر  ما هي  عليها؟  والمحافظة  األدلّة  جمع  يتم  كيف  االحتجاز؟  سلطات  التزامات 

للفحص بتشريح الجّثة؟ ما هي حقوق أقرب األقرباء؟ كيف يمكن منع وقوع حوادث مشابهة؟

مبادئ  مجموعة  إعداد  بقصد  عملية  في  الدولية  األحمر  الصليب  لجنة  شرعت   ،2008 سنة  في 
تكون  أن  المنَتَظر  وكان  االحتجاز.  أثناء  وفيات  حدوث  دون  والحيلولة  للتحقيق  موجزة  توجيهية 
العاملين في المجاالت اإلنسانية وسلطات االحتجاز وغيرهم من  التوجيهية مفيدة لمساعدة  المبادئ 
المعنيين باألمر. ودعت لجنة الصليب األحمر الدولية إلى عقد اجتماع لخبرائها، بمن فيهم المهنيون 
في المجاالت الطبية والطب الشرعي وفي القانون وإدارة االحتجاز، وكذلك دعوة عدد من الخبراء 
الخارجيين البارزين في مجال التحقيق والحيلولة دون حدوث وفيات أثناء االحتجاز. وُتعِرب لجنة 
الصليب األحمر الدولية عن بالغ امتنانها لهذه الجماعة األخيرة لما قّدمته من إسهامات وتخص بالشكر 
المبادئ  إعداد  في وقت مبكِّر في  رائداً  أّدى دوراً  الذي  باينون،  الدكتور جوناثان  هو  سابقاً  زميالً 

التوجيهية.

من  ماً  مقدَّ الدولية عرضاً  األحمر  الصليب  لجنة  َقِبلت  العملية،  في  الشروع  من  قصير  وقت  وبعد 
المركز الجامعي للطب القانوني في جنيف ولوزان لوضع مشروع لتنقيح المبادئ التوجيهية بالمشاركة 
مع أكاديمية جنيف للقانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان وكلية الطب بجامعة برن والمركز الدولي 
ن أبحاثاً  لدراسات السجون. وقامت الشبكة السويسرية للدراسات الدولية بتمويل المشروع، الذي تضمَّ
مستفيضة في حاالت الوفيات أثناء االحتجاز في جميع أنحاء العالم والطريقة التي ُحِسَمت بها وكيف 
حاولت الدول منع حدوث هذه الحاالت، وفقاً للتشريعات المحلية والمعايير الدولية السارية. وشارك 
عدد من المؤسسات األكاديمية وغير األكاديمية في صياغة تفاصيل المبادئ التوجيهية؛ كما شارك 
العديد من خبراء طبيين وخبراء في الطب الشرعي، بما في ذلك أعضاء المجلس االستشاري للطب 
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اإلنسانية. 1  المساعدة  مجال  في  السجون وعاملون  في شؤون  دوليون وخبراء  الشرعي ومحامون 
َقي المشروع، األستاذ برنيس إلغر من المركز الجامعي للطب الشرعي في  وشمل فريق الصياغة منسِّ
وشمل  اإلنسان،  وحقوق  الدولي  اإلنساني  للقانون  جنيف  أكاديمية  من  غايته  بوال  واألستاذة  جنيف 
موتزنبرغ(؛  باتريك  والسيد  خميس  سمر  والسيدة  غاغيولي  غلوريا  )السيدة  لهما  تابعين  باحثين 
والدكتور مارك بولمان الذي يعمل حالياً بالمركز الجامعي للطب الشرعي في لوزان وجنيف بجامعة 
الدولية السيدة  جنيف، لكنه كان يعمل في جامعة برن في ذلك الوقت، ومن لجنة الصليب األحمر 
ق في مجال الطب  إيزابيل هايت المستشارة في ُنظم السجون، والدكتور موريس تيدبول – بنز، منسِّ

الشرعي.

وإننا نشعر ببالغ االرتياح لتقديم هذه المبادئ التوجيهية، التي تشكِّل إطاراً يقوم على القانون الدولي 
وأفضل ممارسة من أنحاء العالم، من أجل التحقيق في حاالت الوفاة أثناء االحتجاز والحيلولة دون 
حدوث هذه الحاالت. وتهدف هذه المبادئ التوجيهية، بصفتها موجزة وعملية إلى معاونة السلطات 
المختصة على إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وفّعالة، كلما تعّرض شخٍص ما للوفاة أثناء االحتجاز 
وللحيلولة دون حدوث وفاة ثانية. وتهدف المبادئ التوجيهية أيضاً إلى تزويد العاملين في المجاالت 
اإلنسانية، واألعضاء الموفدين من لجنة الخدمة المدنية الدولية، بأداة للتوجيه وإسداء النصيحة لتلك 
األشخاص  أرواح وكرامة  في حماية  يتجّسد  مشَترك  لهدف  تحقيقاً  ولتقييم جهود هؤالء،  السلطات 

المحرومين من حريتهم في جميع أنحاء العالم.

باسكال هونت                     أندرياس ويغر
رئيس شعبة المساعدات          

األستاذ ب. مانغين، جامعة جنيف؛ األستاذ م. تالي، جامعة برن؛ األستاذ ف. شتيل، في أكاديمية جنيف للقانون اإلنساني الدولي   1

وحقوق اإلنسان؛ األستاذ أ. ستابلتون، مركز بلوم القانوني، كلية الحقوق في جامعة نورث ويسترن؛ األستاذ بيتر فانيزس، مركز 
كاميرون لعلوم الطب الشرعي؛ كوين ماري، جامعة لندن؛ األستاذ ج. ل. تومسين، جامعة جنوب الدانمرك؛ األستاذ هـ. ب. هوغن، 
جامعة كوبنهاغن؛ السيد رون تيرنبول، الرئيس السابق لوحدة األدلّة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة؛ الدكتور 
ب. بوفييه؛ السيدة ك. ديمان؛ الدكتور م. دوكي؛ السيدة أ. منيغون؛ السيدة م. مورفي؛ السيدة بيجيتش؛ الدكتور هـ. رييس؛ السيدة 

إي توينش؛ السيدة س. فيته؛ السيد أ. ويغر، لجنة الصليب األحمر الدولية.

رئيس الوكالة المركزية 
للبحث عن المفقودين 

وشعبة الحماية



7 مقدمة

مقدمة
نظرة عامة

حدوث وفيات أثناء االحتجاز ليس شيئاً غير مألوف. فهذه الوفيات قد ترجع إلى أسباب طبيعية؛ بيد 
غير  االحتجاز  أو ظروف  المعاملة  سوء  نتيجة  أو  المشروع  غير  القتل  من  حاالت  تكون  قد  أنها 

المالئمة. 1

وفي كثير من البلدان، ال يتم ألسباب شّتى التحقيق بشكل جيد في حاالت الوفاة. ففي بعض الحاالت، 
ال توجد تشريعات تنّص على إجراء تحقيق إلزامي. وفي أماكن أخرى، ال توجد إجراءات واضحة 
أو ال تتوّفر المهارات والموارد المطلوبة الخاصة بالتحقيق )أخّصائيو األمراض في الطب الشرعي(. 
وفي أغلب األحيان، ليست سلطات االحتجاز على وعي بأهمية فوائد التحقيق السليم. وحيثما تتوّرط 
لة، قد يكون المسؤولون أيضاً مهتمين  سلطات االحتجاز في سلوك غير أخالقي أو تكون غير مؤهَّ

بشكل خاص بمنع إجراء تحقيق.

ومن شأن إجراء تحقيق سليم في حاالت الوفاة أثناء االحتجاز أن يخدم عدة أغراض: فهو يساعد 
الثكالى والمكلومين بتوفير معلومات موضوعية وآنية ويساعدهم على الحصول على شهادات الوفاة؛ 
ويسهم في تبديد الهموم بشأن عدم وجود رعاية كافية أو التالعب عندما تكون الوفاة راجعة ألسباب 
م معلومات تكون أساسية  طبيعية؛ وهذا ال غنى عنه عندما يتطلّب األمر إجراء تحقيق جنائي؛ ويقدِّ

لمنع حدوث وفيات من هذا النوع في المستقبل.

وثمة عدد من المعايير الدولية ذات الصلة المتعلقة بالتحقيق في حاالت الوفاة أثناء االحتجاز. وتتجّسد 
في واإلعدام  هذه أساساً في المبادئ المتعلقة بمنع عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسُّ
االقتصادي  المتحدة  األمم  مجلس  اعتمدها  التي  فّعال،  بشكل  فيها  والتحقيق  موجزة  بإجراءات 
واالجتماعي في عام 1989. 2 وقد توَجد إرشادات تكميلية عملية أيضاً في دليل األمم المتحدة الصادرة 
عام 1991 بشأن المنع والتقصي الفّعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعّسفي 
قانوني  تحقيق  إلجراء  نموذجياً  بروتوكوالً  الدليل  ن  ويتضمَّ موجزة.3  بإجراءات  اإلعدام  وحاالت 
)بروتوكول  موجزة  بإجراءات  اإلعدام  تنفيذ  وعمليات  القانون  نطاق  خارج  اإلعدام  تنفيذ  لعمليات 
البشرية  الرفات  إلخراج  نموذجي  وبروتوكول  الجثث  لتشريح  نموذجي  وبروتوكول  مينيسوتا(؛ 

وتحليل الهيكل العظمي.

ومع ذلك، من الصعب غالباً على سلطات االحتجاز وسلطات التحقيق والممارسين والعناصر الفاعلة 
بشأن  الدولية  والمعايير  القواعد  مع  للتوافق  به  القيام  عليهم  يجب  ا  بدّقة عمَّ يستوثقوا  أن  المختصة 
التحقيق في حاالت الوفاة أثناء االحتجاز. فليس من اليسير دائماً توافر إجابات واضحة ألسئلة عملية. 
لمكان حدوث  الة  الفعَّ اإلدارة  لضمان  وجودها  ينبغي  التي  اإلجراءات  ما هي  المثال،  سبيل  وعلى 

الوفاة؟ وما هي كيفية إجراء تشريح الجثث؟ وما هي كيفية معالجة األدلّة؟

في جنيف  الشرعي  للطب  الجامعي  المركز  إرشادات حديثة وشاملة، اضَطَلع  وتقديم  الفجوة  ولسد 
ولوزان، وأكاديمية القانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان في جنيف وجامعة برن، ولجنة الصليب 
القانونية  الجوانب  في  بأبحاث  السجون،  لدراسات  الدولي  المركز  مع  بالتعاون   – الدولية  األحمر 

1  هذه المبادئ التوجيهية ال تتناول حاالت اإلعدام القضائية التي تحدث أثناء االحتجاز.

قرار مجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي رقم 65 / 1989، المؤرخ 24 مايو/ أيار 1989. انظر أيضاً مجموعة المبادئ   2
لحماية جميع األشخاص الخاضعين ألي شكل من أشكال االحتجاز أو الحبس، قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 173/ 43، 

المؤرخ 9 ديسمبر/ كانون األول 1988.
.E/ST/CSDHA/12 ) وثيقة األمم المتحدة )  3
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والطبية والطبية الشرعية للتحقيق في الوفيات أثناء االحتجاز، وأعّدت هذه الجهات هذه المجموعة من 
المبادئ التوجيهية.

وال تحاول المبادئ التوجيهية للتحقيق في الوفيات أثناء االحتجاز تقديم وصف جامع لكامل نطاقات 
هيئات التحقيق والطرائق الفنية القائمة. فهذه تتباين بشدة من دولة ألخرى، كما تتباين العالقات بين 
هذه الهيئات. ومن قبيل التذكرة، تسرد المبادئ التوجيهية عدداً من القواعد الدولية ذات الصلة، وهي 
تقترح أيضاً معايير وممارسات جّيدة البد أنها تساعد على ضمان إجراء تحقيق فّعال في حاالت الوفاة 
أثناء االحتجاز، بغض النظر عن الشكل الذي قد تتخذه. وفي بعض الحاالت، تقوم عناصر فاعلة من 
غير الدول باحتجاز أشخاص، بيد أن المبادئ التوجيهية تتناول بشكل حصري التزام الدول بالتحقيق 

في حاالت الوفاة أثناء االحتجاز.

األهداف
القصد من المبادئ التوجيهية خدمة سلطات االحتجاز وسلطات التحقيق والممارسين وغيرهم كمصدر 
ح  مرجعي للمعايير واإلجراءات التي يتعيَّن اتباعها عند حدوث حالة وفاة أثناء االحتجاز. وهي توضِّ

القانون الدولي وكذلك ممارسات الشرطة وأفضل الممارسات في المجاالت المطروقة.

وقد ُتستخَدم المبادئ التوجيهية لمختلف األغراض، مثل التالي:
صياغة أو تحديث التشريعات المحلية ذات الصلة.	 
توفير التدريب وبناء القدرات.	 
التوثُّق من استجابة السلطات للوفاء بااللتزامات واإلجراءات الدنيا َعِقب حدوث حالة وفاة أثناء 	 

االحتجاز.

التعاريف
ألغراض هذه المبادئ التوجيهية

‘الوفاة’ هي توقُّف ال رجعة فيه لجميع الوظائف الحيوية بما فيها نشاط المخ. وتكون الوفاة ‘طبيعية’ 	 
عندما يكون سببها الوحيد المرض و/ أو الشيخوخة. وتكون الوفاة ‘غير طبيعية’ عندما تكون حالة 
دة )القتل العمد، االنتحار(، اإلهمال أو اإلصابة غير  الوفاة ألسباب خارجية، مثل اإلصابة المتعمَّ

دة )الوفاة نتيجة حادث(. المتعمَّ
‘االحتجاز’ ُيعَتَبر أنه بدأ من اللحظة التي ُيوَقف فيها شخٍص ما أو ُيعَتَقل بأي شكل آخر ويحرمه 	 

من حريته مسؤولون تابعون للدولة، أو مسؤولون تابعون ألية هيئة أو منظمة عامة أو خاصة، بما 
داخل  عاملة  أمن  شركات  أو  الطبية  أو  اإلصالحية  المؤسسات  الخصوص  وجه  على  ذلك  في 
االختصاص القضائي لتلك الدولة. وهذا يشمل بصفة خاصة االحتجاز أو الحبس أو أي إخضاع 
آخر لشخٍص ما في إطار احتجاز عام أو خاص حيث ال ُيسَمح للشخص بأن ُيتَرك حسب إرادته. 
ية ويغادر المكان ولم يعد يخضع لسيطرة المسؤولين  وينتهي االحتجاز عندما يشعر الشخص بحرِّ
التابعين للدولة، أو لسيطرة مسؤولين تابعين لهيئة أو منظمة عامة أو خاصة، بما في ذلك على وجه 
الخصوص مؤسسات إصالحية أو طبية، أو شركات أمن، عاملة في نطاق اختصاص تلك الدولة.

‘المحَتَجز’ ُمصَطَلح عام ُيستخَدم لتسمية أي شخص يخضع لالحتجاز.	 
‘السلطات الحاجزة’ تشمل أي هيئة تابعة للدولة أو ضابط أو موظف تابع لتلك الهيئة، أو أية هيئة 	 

أو منظمة أخرى عامة أو خاصة )بما في ذلك المؤسسات اإلصالحية أو الطبية أو شركات أمن( 
أو ضابط أو عضو في تلك الهيئة أو المنظمة )بما في ذلك العاملون في القطاع الطبي، والعاملون 
داخل اختصاص تلك الدولة والمسؤولون عن اإلشراف أو المراقبة أو رعاية األشخاص الخاضعين 

لالحتجاز.
‘سلطات التحقيق’ تشمل أية هيئة تابعة للدول أو ضابط أو موظف تابع لتلك الهيئة، يعمل في نطاق 	 

اختصاص تلك الدولة ويكون مسؤوالً عن إجراء تحقيقات في حاالت الوفاة أثناء االحتجاز أو يكون 
مسؤوالً عن اإلشراف على هذه التحقيقات.
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اإلطار العام. 	
	.	 الغرض من التحقيق

األقرباء والسلطات  المتوّفي وأقرب  المعنيين،  التحقيق على حماية مصالح جميع األطراف  يساعد 
الحاجزة والمجتمع بأسره.

والهدف المباشر من التحقيق يتمّثل فيما يلي:

توضيح ظروف الوفاة. فهو يتقّصى الحقائق المحيطة بحالة الوفاة: أسبابها وطريقة حدوثها ومكانها 	 
وزمانها، وكذلك مدى مشاركة جميع أولئك المتورطين في حالة الوفاة. وينبغي أن يميِّز التحقيق 
د  يحدِّ أن  وينبغي  العمد.  والقتل  واالنتحار  عارض،  حادث  بسبب  والوفاة  الطبيعية  الوفاة  بين 

التحقيق أيضاً أي نمط أو ممارسة تكون قد ساعدت على حدوث الوفاة. 4

وقد يساهم التحقيق أيضاً في تحقيق أهداف أخرى مثل ما يلي:
تخفيف آالم الصدمة وتوفير عالج فّعال لألقرباء. فمع تفهُّم أوَضح للظروف المحيطة بحالة الوفاة 	 

قد يساعد هذا األقرباء على مواجهة معاناتهم. فإذا أُقرت مسؤولية الدولة، يحق لألقرباء الحصول 
على تعويض مناسب، مثل تعويض مالي أو اعتذار علني.

مقاضاة أولئك المسؤولين ومعاقبتهم. حيثما توَجد أسباب لالعتقاد أن سبب الوفاة كان غير مشروع، 	 
يجب أن يؤّدي التحقيق إلى محاكمة جنائية للجناة المشتبه بهم الذين البد وأن يمثلوا أمام محكمة 

مختصة، وضرورة معاقبتهم بشكل مناسب إذا ما تبيَّن ارتكابهم الجريمة.
الحيلولة دون تكرار حدوث وفيات أثناء االحتجاز. قد يكشف التحقيق عن نمط أو ممارسة من 	 

المحتمل أن تسفر عن حدوث حاالت وفاة أخرى أثناء االحتجاز، وهو ما يجب أن يمكِّن سلطات 
االحتجاز من اعتماد تدابير وقائية ضرورية )انظر القسم 4 الوارد أدناه(.

	.2 شكل التحقيق
د. وقد يتأثر  ر أنَسب الهيئات واإلجراءات المتعلقة بإجراء تحقيق محدَّ يجوز للدول إلى حٍد ما أن تقرِّ

شكل التحقيق بسبب أو بأسباب الوفاة:

في حاالت حدوث وفاة أثناء االحتجاز، ينبغي أن يشرع رئيس مرفق االحتجاز في إجراء تحقيق  )أ( 
لي. وينبغي أن يجري هذا التحقيق على الفور بعد اكتشاف الوفاة. ويجب الحفاظ على مكان  أوَّ
الوفاة. وعلى  لية للظروف المحيطة بحالة  التفاصيل األوَّ الوفاة واألدلّة وينبغي تسجيل  حدوث 
سلطات االحتجاز أن ُتخِطر سلطات التحقيق بأسرع ما يمكن من الوجهة العملية وتظل مسيطرة 
م أيضاً  تقدِّ ِقَبل مسؤول مأذون. وينبغي لهذه السلطات أن  الوفاة لحين إعفائها من  على مشهد 
األمر،  انطبق  حيثما  وينبغي  لي.  األوَّ التحقيق  نتائج  يصف  مفّصالً  تقريراً  التحقيق  لسلطات 

لي. بموجب التشريعات المحلية، أن يشارك مسؤول طّبي في إجراء التحقيق األوَّ
عند وجود أسباب تدعو لالعتقاد أن سبب الوفاة كان القتل العمد أو اإلهمال، يتطلَّب األمر إجراء  )ب( 
أولئك  محاكمة  يشمل  جنائي  إجراء  من  جزءاً  التحقيق  هذا  يكون  أن  ويجب  قضائي.  تحقيق 
المسؤولين ومعاقبتهم. وفي هذه الحالة، يجب على مسؤولي الشرطة إجراء تحقيق كامل، استناداً 

طين في حدوث الوفاة. لي لتحديد أسباب الوفاة. ومدى اشتراك أولئك المتورِّ إلى التحقيق األوَّ

في واإلعدام بإجراءات موجزة، الفقرة 9. الين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسُّ انظر مبادئ بشأن المنع والتقّصي الفعَّ  4
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التحقيق وإحالة  ق عملية  العام أو على هيئة أخرى مناسبة أن تنسِّ المّدعي  ويجب على مكتب 
القضية إلى محكمة مختصة.

عندما يبدو من المحتَمل تماماً أن الوفاة ترجع إلى سبب طبيعي أو سبب حادث عارض، قد يكفي  )ج( 
إجراء تحقيق غير قضائي. ويمكن أن تقوم بهذا السلطات المسؤولة عن مكان االحتجاز أو تقوم 
بموجب  أنشئت  التي  الوطنية  الوقائية  اآلليات  مثل  الغرض،  مخصصة  استعراض  آلية  به 
البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، أو مكاتب أمناء المظالم. 5 
وال ينبغي أن يحول إجراء تحقيق غير قضائي دون قيام السلطات القضائية بإجراء تحقيق خاص 

من جانبهم.

هذه الهيئات المستقلة عليها في بعض البلدان واجب قانوني بإجراء التحقيق في حاالت الوفاة أثناء االحتجاز أو اإلشراف على تحقيق   5

تجريه مؤسسات أخرى.
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التحقيق في أسباب الوفيات أثناء . 2
االحتجاز: الجوانب القانونية

يوجد عدد كبير من قواعد ومعايير القانون الدولي ذات الصلة بإجراء تحقيقات بشأن الوفيات أثناء 
االحتجاز. وتوجد هذه القواعد والمعايير أساساً في القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني 
الدولي. وتستند بعض القواعد إلى معاهدة وإلى القانون الدولي العرفي. وهذه تفرض أساساً االلتزامات 
االنتهاكات  في  بالتحقيق  وااللتزام   )1-2 القسم  )انظر  الظروف  جميع  في  الحياة  وحماية  باحترام 
المشبوهة للحق في الحياة )انظر القسم 2-2(. ويمكن االستدالل باستنتاج مزيد من اإلرشادات بشأن 
الوفاء بااللتزام بإجراء تحقيق في الوفيات أثناء االحتجاز، من الصكوك القانونية غير الِملزمة وأحكام 

القضاء الدولي )انظر القسم 3-2(.6

2.	 احترام الحياة وحمايتها
القانون الدولي لحقوق اإلنسان

القانون 	  من معايير  ُيعَتبر معياراً  اإلنسان األساسية. وهو  من حقوق  الحياة حقاً  الحق في  ُيعَتَبر 
الدولي العرفي وهو عنصر أساسي في معاهدات حقوق اإلنسان على المستوى الدولي والمستوى 

اإلقليمي.
على الدول واجب احترام وضمان حق األشخاص في الحياة في نطاق اختصاصها القضائي، بما 	 

في ذلك عند خضوع هؤالء األشخاص لالحتجاز، سواء في السياقات العامة أو الخاصة.
فاً من حياته.	  ويقتضي الواجب احترام وضمان الحق في الحياة أالّ ُيحَرم أي شخص تعسُّ
ع بأي ظرف استثنائي بأي شكل، مثل وجود نزاع مسلَّح أو أي حادث طارئ عام 	  ال يجوز التذرُّ

لتبرير التحلُّل من واجب احترام وضمان الحق في الحياة.
ينطبق واجب احترام وضمان الحق في الحياة على جميع فروع وأجهزة الدولة، بما في ذلك أجهزة 	 

إنفاذ القانون وقوات األمن والقوات العسكرية.
فاً من 	  وجرى أيضاً تفسير الحق في الحياة - الذي يفرض التزاماً باالمتناع عن حرمان األفراد تعسُّ

الحياة “التزام سلبي” على أن ينطوي على “التزامات إيجابية”. والدول ُمطاَلبة بما يلي:
اعتماد تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغير ذلك من التدابير المالئمة لضمان أالّ ُيحَرم أي - 

فاً من حريته. شخص تعسُّ
ضمان توافر الظروف المالئمة الحتجاز جميع األشخاص الخاضعين لالحتجاز، والتي تشمل - 

توفير إمكانات الحصول على الطعام والماء بكميات كافية وبنوعية وافية وكذلك الحصول على 
االحتجاز،  شركاء  جانب  من  العنف  من  )الحماية  وأمنهم  سالمتهم  وضمان  الطبية  الرعاية 

والوقاية من الحوادث مثل الحرائق، إلى آخره(.
إجراء تحقيق رسمي فوري ومستقل متى توفي شخص أثناء االحتجاز )انظر أدناه(.- 
اتخاذ تدابير مالئمة أو ممارسة اليقظة الواجبة لحماية أرواح األشخاص المحتجزين من ِقَبل - 

نطاق  داخل  تعمل  والتي  الدولة  إلى  تقاعسها  أو  أفعالها  ُتعزى  للدولة ال  تابعة  عناصر غير 
اختصاصها. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تكفل الدول قيام هيئة مختصة بإجراء تحقيق 

في حاالت وفاة أشخاص تحتجزهم تلك العناصر.

لالطالع على قائمة بالنصوص ذات الصلة في المعاهدات الدولية والصكوك القانونية غير الُملِزمة وغيرها من نصوص قانونية،   6

انظر المرفق الثاني.
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القانون اإلنساني الدولي
يعودوا 	  لم  الذين  لألشخاص  توفَّر  أن  اإلنساني،  القانون  في  الواردة  األساسية  االشتراطات  من 

حريتهم-  من  المحرومون  األشخاص  فيهم  بمن   - العدائية  األعمال  في  مباشر  بشكل  يشاركون 
الحماية من العنف ضد شخوصهم وخاصًة القتل العمد، في جميع األوقات وفي جميع األماكن.

وتستند هذه القاعدة التي تنطبق في حالة النزاع المسلّح الدولي وغير الدولي، إلى قانون المعاهدات 	 
وإلى القانون اإلنساني العرفي.

المعاملة اإلنسانية لألشخاص المحتجزين. 	  القانون اإلنساني إلى ضمان  ويهدف كثير من قواعد 
م ألولئك المحرومين من حريتهم، فيما يتصل بحدوث  وتشترط القواعد ضمن أمور أخرى أن ُيقدَّ

نزاع مسلَّح، الطعام والماء بكميات وافية وبنوعية مالئمة ورعاية طبية.

2.2  االلتزام بإجراء تحقيق في أسباب الوفيات أثناء االحتجاز
القانون الدولي لحقوق اإلنسان

في من الحياة مقترناً بااللتزام  بموجب قانون حقوق اإلنسان، جرى تفسير الحظر على الحرمان التعسُّ
بشكل ضمني  يفِرض  أن  الدولة، على  اختصاص  نطاق  في  اإلنسان  باحترام وضمان حقوق  العام 
أُوِدع في  ُينفَّذ في كل حالة  الحياة. وهذا االلتزام  للحق في  انتهاكات مزعومة  بالتحقيق في  التزاماً 

االحتجاز شخص ليس به إصابات ثم حدثت له إصابات أو فاَرق الحياة.

أثناء  الوفاة  تحقيق في حاالت  بإجراء  االلتزام  تفسير  أيضاً  اإلنسان، جرى  قانون حقوق  وبموجب 
في من الحياة وااللتزام  االحتجاز على أنه مستمد من الجمع بين الحظر المفروض على الحرمان التعسُّ
في المزعوم من الحياة، يستلزم الحق في االنتصاف  بتقديم انتصاف فّعال. وفي حاالت الحرمان التعسُّ
الفّعال إجراء تحقيق فّعال، أي تحقيق البد أن ُيسفر عن تحديد هوية أولئك المسؤولين ومحاكمتهم 

ومعاقبتهم.

واإلعدام  القانون  نطاق  خارج  اإلعدام  لعمليات  الفعالين  والتقّصي  بالمنع  المتعلقة  المبادئ  د  وتؤكِّ
في واإلعدام بإجراءات موجزة أن “يجري تحقيق شامل وعاجل ونزيه في جميع حاالت االشتباه  التعسُّ
في أو إعدام دون محاكمة، بما في ذلك الحاالت التي  بعمليات إعدام خارج نطاق القانون أو إعدام تعسُّ

توحي فيها شكاوى األقارب أو تقارير أخرى موثوقة، بحدوث وفاة غير طبيعية” )الفقرة 9(.

القانون اإلنساني الدولي
في حاالت النزاع المسلَّح الدولي، ينّص القانون اإلنساني صراحًة على أنه عقب حدوث كل حالة وفاة 
أو إصابة خطيرة ألسير حرب أو لشخص معتَقل تقع أو مشتبه في وقوعها بفعل حارس أو أسير حرب 
أو معَتَقل آخر أو أي شخص آخر وكذلك كل وفاة ال ُيعرف سببها تجري الدولة الحاجزة تحقيقاً رسمياً 

عاجالً.7

إضافًة إلى ذلك، وكما ُذِكر من َقبل، تحظر المعاهدة والقانون اإلنساني العرفي العنف ضد أشخاص 
فرغوا من ساحة القتال، وهذا يشمل صراحًة المحَتَجزين في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية 
على السواء ويمكن أن يرقى إلى جريمة حرب. ومن المنطقي أن االلتزام بموجب القانون اإلنساني 

الذي ُيحاِكم على ارتكاب جرائم الحرب يفترض مسبقاً التزاماً بإجراء تحقيق.

المادة 121 من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949؛ المادة 131 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.  7
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3.2  المعايير األساسية للتحقيق في أسباب الوفيات أثناء االحتجاز
جرى تحديد هذه المعايير وما زالت تتطّور بمرور الوقت نتيجة العتماد صكوك قانونية غير ُملِزمة، 
م المعايير للدول مزيداً من اإلرشادات للوفاء  ر أحكام القضاء على المستوى الدولي. وتقدِّ ونتيجة لتطوُّ

بالتزاماتها بإجراء تحقيق في حاالت الوفاة أثناء االحتجاز.

االً، ينبغي ألي تحقيق أن يستوفي المعايير التالية: ولكي يكون التحقيق فعَّ
أن يتصف بالدقة والشمول وأن يضع جميع الحقائق المتصلة بالوفاة، مثل هوية شخص المتوّفي 	 

والسبب والطريقة ومكان وزمان الوفاة، ومدى مشاركة جميع أولئك المتورطين في حدوث الوفاة 
د التحقيق أيضاً ما إذا  وكذلك أي نمط أو ممارسة ربما تسببت في حدوث الوفاة. وينبغي أن يحدِّ

كانت الوفاة طبيعية أو بسبب حادث عارض، أو هي حالة انتحار أو قتل.
ا 	  ينبغي إجراء التحقيق بحكم المنصب، أي باإلرادة الذاتية للسلطات بمجرد علمها بغض النظر عمَّ

مت شكوى رسمية ويتم إجراؤه على الفور قدر المستطاع. إذا كانت قُدِّ
يجب أن تتصف السلطات المسؤولة عن التحقيق باالستقاللية والحيدة. وال يجب أن تكون لها عالقة 	 

مؤسسية أو تراتبية هرمية مع سلطات أعلى، مع أشخاص أو هيئات يتعيَّن التحقيق في سلوكها. 
إضافًة إلى ذلك، يجب أن تكون استنتاجاتها قائمة على معايير موضوعية، وال يجب أن تصَطِبغ 
بالتحيُّز أو التحامل الشخصي من أي نوع، وبالمثل، إذا أُجري تشريح للجّثة، يجب أن تقوم بهذا 

هيئة مستقلة ومحايدة.
وينبغي أن يشمل التحقيق درجة ما من التمحيص العام. وينبغي إعالن نتائج التحقيق على المأل. 	 

إضافًة إلى ذلك، ينبغي إشراك أقرب األقرباء في العملية. وينبغي إسداء المساعدة القانونية لهم وأن 
تتاح لهم ُسُبل االّطالع على ملف الحالة، والمشاركة في إجراءات الدعوى. وينبغي أيضاً أن ُيسَمح 

ل طّبي أو غير ذلك ليكون حاضراً أثناء تشريح الجّثة. لهم بوجود ممّثل مؤهَّ

م القوانين غير الُملِزمة واألحكام القضائية الدولية مزيداً من اإلرشادات العملية من أجل جمع  وتقدِّ
في من الحياة، أن يشتمل التحقيق على ما  األدلة وتحليلها. وينبغي، في حاالت االشتباه بحرمان تعسُّ

يلي:
جميع األدلّة المادية والوثائقية ذات الصلة. ينبغي الحفاظ على مشهد حادث الوفاة لحماية األدلّة؛ 	 

ويجب على السلطات المسؤولة عن التحقيق أن تتخذ طريقها على الفور إلى المكان. وينبغي إجراء 
اختبارات خاصة بالمقذوفات في حال استخدام أسلحة نارية.

شهادات الشهود. يجب تحديد هوية جميع الشهود الرئيسيين، بمن فيهم شهود العيان والمشتبه بهم 	 
االحتجاز  سلطات  وتقوم  بدّقة  الشهود  أقوال  تسجيل  ويجب  معهم.  شخصية  مقابالت  وإجراء 
بتحليلها. وقد يكون اإلخفاق في إجراء المقابالت والتماس األدلّة من الشهود الرئيسيين سبباً كافياً 

العتبار التحقيق يشوبه نقص كبير.
إجراء تشريح سليم للجّثة. ينبغي أن يقوم بإجراء تشريح الجّثة مسؤول طّبي وأن يبّين التشريح أية 	 

إصابات تعّرض لها المتوفي، بما في ذلك أدلّة تشير إلى حدوث تعذيب )انظر القسم 3-2 أدناه(.

النموذجي إلجراء  البروتوكول  تفاصيل أخرى بشأن جمع وتحليل األدلّة في  ويمكن االطالع على 
بدون محاكمة  في واإلعدام  التعسُّ القانون واإلعدام  قانوني في عمليات اإلعدام خارج نطاق  تحقيق 
اليين  )بروتوكول مينيسوتا( الوارد في دليل األمم المتحدة لسنة 1991 المتعلق بالمنع والتقّصي الفعَّ

لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعّسفي واإلعدام بإجراءات موجزة.

وليس من المستطاع دائماً من الناحية العملية االمتثال تماماً للمعايير الدولية من أجل إجراء تحقيق في 
أسباب الوفيات أثناء االحتجاز. وبينما ُيطَلب إلى الدول إجراء تحقيقات في حاالت الوفيات فهذه مهما 
ف الدول من سياق إلى آخر. ومع ذلك، يجب  كانت الظروف، قد تتباين الوسائل المتاحة تحت تصرُّ

أن تجري التحقيقات دائماً، بغض النظر عن الظروف، بشكل فّعال قدر المستطاع.
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أثناء  الوفيات  أسباب  في  التحقيق   .3
االحتجاز: الجوانب الطبية والمتعلقة 

بالطب الشرعي
يعرض هذا القسم إرشادات طبية وأخرى خاصة بالطب الشرعي للتحقيق في الوفيات أثناء االحتجاز. 
ح  ح هذا القسم عدداً من التوصيات العملية القائمة على معايير دولية وممارسة جيدة. ويوضِّ ويوضِّ
كيفية إعداد وإجراء تحقيق بشأن مشهد حادث الوفاة )انظر القسم 3-1( والكيفية التي يتفاعل المحقِّقون 
بها مع أقرب أقرباء المتوفي )انظر القسم 3-2(، والكيفية التي تجري بها عمليات فحص جثث الموتى 

)انظر القسم 3-3(.

3.	  مكان حدوث الوفاة
خطة العمل

ينبغي أن ُتِعد السلطات الحاجزة خطة طارئة للتعامل مع حاالت الوفاة أثناء االحتجاز. ويمكن للخطة 
أن تساعد على ضمان إبالغ سلطة التحقيق سريعاً عن حاالت الوفاة. وهذا سوف ييسر الحفاظ على 
مكان حدوث الوفاة وتمهيد الطريق من أجل تحقيق بالطريقة المهنية. وينبغي أن تكون الخطة قصيرة 
ويسيرة الفهم وتشتمل على قائمة حديثة باالتصاالت. ويجب أن تكون متوافرة على نطاق واسع في 

مرفق االحتجاز وتحديثها ويتم التدريب عليها.

وينبغي أن تشتمل الخطة، كحٍد أدنى، على التدابير التالية:
على أي شخص يكتشف وقوع حادثة وفاة أثناء االحتجاز )موظف في مرفق االحتجاز، أو من 	 

المحتجزين، إلى آخره( أن يقوم على الفور بإبالغ سلطات االحتجاز.
على سلطات االحتجاز أن تقوم على الفور بإبالغ سلطات التحقيق.	 
على سلطات االحتجاز أن تتخذ على الفور التدابير الضرورية للحفاظ على مكان حدوث الوفاة 	 

والدليل وتسجيل التفاصيل األّولية بشأن ظروف الوفاة.
ف على هوية شخص المتوفي، ينبغي اتخاذ خطوات على الفور إلبالغ أقرب األقرباء.	  بمجّرد التعرُّ
يجب على سلطات االحتجاز أن تبلِّغ سلطات التحقيق بشأن هوية الشخص المتوفي )حيثما ُعِرفت(؛ 	 

والتاريخ الطبي لهذا الشخص، بما في ذلك أي ِسِجل تاريخي الستخدام العقاقير، وجميع الظروف 
األخرى التي قد تكون ذات صلة بالتحقيق، والتي قد تساعدها على االستجابة بفعالية.

ال يجب استخدام المعلومات الواردة أعاله كعذر لعدم اإلبالغ فوراً عن الوفاة إلى سلطات التحقيق.	 
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إدارة مكان حدوث الوفاة
ينبغي أن تكفل سلطات التحقيق إدارة سليمة لمكان حدوث الوفاة بغية بلوغ أفضل أثر إلجراء ونتائج 
التحقيق. ولبلوغ هذه الغاية، يجب اتباع بعض اإلجراءات الالزمة للحفاظ على مكان حدوث الوفاة 

وإجراء التحقيق بشأنها.8

)أ(  الحفاظ على مكان حدوث الوفاة
بمجرد اكتشاف حادث الوفاة، ينبغي حظر االقتراب من الجثة والمنطقة المحيطة بها. وال ُيسَمح 	 

ل، للتصديق على حالة الوفاة.  بالوصول إلى مكان الجثة في هذه المرحلة إالّ لمسؤول طّبي مؤهَّ
وبعد ذلك، ال ُيسمح ألي شخص باالقتراب من مكان الوفاة. وال ُيسَمح بلمس الجثة وال المكان 

ل المحقِّقون ومسؤول طبي تفاصيل المشهد بالشكل الصحيح. المحيط بها لحين أن ُيَسجِّ
للمكان 	  الدخول  إذن  تمنح  أن  ينبغي  التي  التحقيق  لسلطة  القضائي  لالختصاص  المشهد  يخضع 

فحسب للمحقِّقين وللمسؤول الطبي.
ينبغي أن ُيدَرج في قائمة اسم كل شخص يدخل إلى مكان حدوث الوفاة. وينبغي تدوين المعلومات 	 

الشخصية ذات الصلة وكذلك األسباب التي تدعو هؤالء األشخاص للتواجد في المكان. وال ينبغي 
لهؤالء تلويث المكان وال ينبغي أن يحدث إخالل من هؤالء إالّ بأدنى درجة ممكنة.

قيام 	  لحين  بحالتها األصلية  الجّثة  بحالته األصلية وعلى  الوفاة  الحفاظ على مكان حدوث  ينبغي 
المحقِّقين والمسؤول الطبي بتسجيل كل شيء ذي أهمية بشكل صحيح. وال ينبغي خلع المالبس عن 

الجّثة في تلك المرحلة. وال ينبغي استكشاف أي نوع من الجروح في مكان الوفاة.
ل في مكان حدوث الوفاة. فمن المحتَّم أن أي شخص 	  ينبغي التحقيق فوراً وبكل دقة في أي تدخُّ

ث الموقع. فإذا ُبِذَلت جهود لإلنعاش عند اكتشاف  يلمس الجثة أو المكان المحيط بها غالباً ما يلوِّ
ل من جميع أولئك الحاضرين. الجثة، البد من الحصول على بيان مفصَّ

)ب(  التحقيق في مكان حدوث الوفاة
ينبغي معاملة مشهد الوفاة، بما في ذلك الجّثة، كما لو كان مكان ارتكاب جريمة بغض النظر عن 	 

سبب وطريقة الوفاة لحين االنتهاء من التحقيق في مكان حدوث الوفاة، وتسمح سلطات التحقيق 
باالقتراب من المنطقة لالستخدام المعتاد، وهو ما يمكن إتمامه بشكل سريع إذا لم ُيعَثر على أي 

ل طرف ثالث. دليل يشير إلى تدخُّ
ل، فيفحص الجثة بحثاً عن دليل يشير إلى حدوث 	  د الوفاة أوالً مسؤول طّبي مؤهَّ ينبغي أن يؤكِّ

عنف، ثم يضع تقديره لوقت الوفاة.
ف على هوية الشخص صاحب الجثة قبل جمع األدلة، لكن بدون أن يَمْس 	  ينبغي قدر اإلمكان التعرُّ

لي على صاحب الجثة.  ف موظفي المرفق بشكل أوَّ عملية الجمع. ويمكن في وقت الحق تأكيد تعرُّ
ويتطلَّب األمر إجراء تحقيق لتحديد هوية الشخص المتوفي عند حدوث شك، على سبيل المثال، 

عندما تكون الجثة قد احترقت في مكان مفتوح(.
وينبغي تسجيل المشهد بأكمله بكل دقة، باستخدام الصور الفوتوغرافية/ لقطات الفيديو/ الرسوم 	 

واألوصاف المكتوبة التحريرية.
ينبغي حماية جميع األدلة بإنشاء “نظام تأمين المخزونات بتسلسل زمني”: أي سجل موّقع عليه من 	 

المحقق يحمل تاريخ وتوقيت تناول كل بند من األدلة. ويحول هذا اإلجراء دون التالعب باألدلة.
يجب حفظ األدلة المستخلصة من أحوال الجثة أو يجب تجميعها وتسجيلها وتأمينها )انظر أدناه(.	 
م أدلة داعمة لسبب الوفاة في بعض 	  يمكن أن يساعد توقيت الوفاة على التحقق من البيانات ويقدِّ

ية بعد تشريح الجثة، والجمود  الحاالت. وتقدير وقت الوفاة يستند إلى ركود الدوران أو الزرقة الُرمِّ
بعد تشريح الجثة، وقياس درجة حرارة المستقيم )جذع البدن( ودرجة الحرارة المحيطة. ويجب 
ل في األدلة المحتملة لحدوث  إجراء القياس بعناية، دون إلحاق إصابات في تشريح الجثة أو التدخُّ
أن  على  التأكيد  ويجب  الحرارة(.  درجة  قياس  قبل  المستقيم  من  مسحة  )إجراء  جنسي  اعتداء 

تقديرات توقيت الوفاة لها دائماً هامش خطأ وارد في حدود عدة ساعات.
ُتعَتبر المتعلّقات الشخصية للمتوفي وجميع المستندات ذات الصلة بشخصه بالغة األهمية للتحقيق. 	 

وينبغي تجميعها والحفاظ عليها وتسليمها إلى سلطات التحقيق. وهذا يشمل جميع الوثائق الطبية 
ذات الصلة بالمتوفى وكذلك العيِّنات البيولوجية )الدم، البول، …إلخ(. 

طة إلدارة مكان حدوث الوفاة. 8   انظر أيضاً المرفق الثالث. قائمة مرجعية مبسَّ
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يجب أن تؤخذ العوامل الطبية في الحسبان. فالتعقيدات الطبية واستخدام األدوية المقررة بوصفات 	 
طبية أو عدم كفاية التمتُّع بالرعاية الطبية، هي عناصر معلومات هامة. وحيثما كان من المتوّقع 
حدوث حالة وفاة أثناء االحتجاز - على سبيل المثال، بسبب مرض مميت ولعدم وجود ظروف 

مريبة أخرى، قد يكون التحقيق أكثر بساطة.
لي سلطات التحقيق تقريراً مكتوباً يبيِّن 	  ينبغي أن يعطي المسؤول الطبي المشاِرك في التحقيق األوَّ

ل إليه من نتائج. تفاصيل ما توصَّ
كامل مع 	  بشكل  يتعاونوا  أن  والمحتجزين  االحتجاز  كٍل من موظفي مرفق  إلى  ُيطَلب  أن  ينبغي 

التحقيق.
ينبغي إجراء مقابالت شخصية في مرحلة مبكرة مع جميع األفراد الموظفين الذين كانوا مسؤولين 	 

عن المتوفي ومع المحتجزين الذين ربما شهدوا ظروف الوفاة )قبل استخالص أية معلومات على 
المستوى الداخلي(. ويجب أن تكون بيانات هؤالء مدّونة تحريرياً وموقَّعاً عليها من هؤالء.

وحيثما تشير األدلة تحديداً إلى اشتراك أشخاص معيَّنين في الوفاة، ينبغي عزلهم دون إبطاء عن 	 
سائر اآلخرين.

ينبغي أيضاً إجراء مقابالت مع الموظفين الطبيين العاملين في مرفق االحتجاز. وينبغي االستفسار 	 
منهم عن األدوية التي استخدمها المتوفي وحالته الصحية قبل الوفاة. وينبغي أن يتقرر متى كانت 

آخر مرة اتصلت بالمتوفي ممرضة أو اتصل به طبيب باطني.
يجب توفير الحماية لجميع أولئك المتعاونين في إجراء التحقيق، وأقرب األقرباء من أية أعمال 	 

انتقامية أو ضغط من أي نوع.
ينبغي أن يتيح موظفو المرفق للمحققين فرص الوصول بشكل كامل إلى المرفق، بما في ذلك االطالع 	 

على السجالت المكتوبة وغيرها من السجالت. وينبغي أن يكفل الموظفون أيضاً األمن للمحققين.

إدارة أمور الجثث
ُتعَتَبر إدارة أمور الجثة بشكل صحيح جزءاً أساسياً من التحقيق وعنصراً مساعداً في تجميع األدلة في 
مكان حدوث الوفاة وفي كفالة الظروف المناسبة إلجراء الفحوصات بتشريح الجثة إذا َلِزم األمر. 

وهذا يستلِزم أيضاً كفالة احترام جثة المتوفي طوال فترة مراحل التحقيق.
يجب توّخي الحيطة لتحديد هوية صاحب الجثة وتسجيل جميع المعلومات الطبية الشرعية ذات 	 

الصلة بكل دقة.
يجب معاملة الجثة باحترام في جميع األوقات.	 
ل 	  ال يجب تحريك الجثة واألدلة المتعلقة بها، ويجب أن يقوم بفحصها في مكانها مسؤول طبي مؤهَّ

)من الناحية المثالية، أخصائي أمراض في مجال الطب الشرعي( ومن محقق مؤّهل، ويتسم كٍل 
منهما باالستقاللية عن السلطات الحاجزة.

لي طبي شرعي سريع فحسب للجثة في مكان حدوث الوفاة؛ وال ينبغي أن يتداخل 	  يجري فحص أوَّ
هذا مع الفحص المفّصل الذي سيجري أثناء تشريح الجثة.

أي إبطاء في فحص الجثة سوف يؤثِّر على سالمة التحقيق، وينبغي إجراء تحقيق في هذا الشأن. 	 
وُيَعد من األهمية بصفة خاصة الوصول إلى مكان حدوث الوفاة بأسرع وقت مستطاع إذا كان 
المتوفي قد شارك في مواجهة بدنية قبل وقت قصير من الوفاة أو إذا كان شخصه قد تعاطى أدوية 
من المؤّثرات العقلية. وفي مثل هذه الحاالت، إذا لم يتم قياس درجة حرارة المتوفي دون إبطاء، 
وإذا لم يتم التحفُّظ بسرعة على مكان حدوث الوفاة، فلن يكون باإلمكان الوقوف على بعض أسباب 

الوفاة، وكذلك الوقوف على عناصر أساسية أخرى في التحقيق.
يجب تسجيل حالة الجثة وموضعها، وكذلك المنطقة المحيطة بها )في شكل صور ووصف كتابي(. 	 

لة التسجيل مع التقاط صور ملّونة إذا أمكن. وُيعَتبر عمل رسم تقريبي بديالً  وُتعَتَبر الطريقة المفضَّ
مقبوالً في هذا الشأن. وينبغي أن تشتمل الصور الفوتوغرافية على مناظر عامة وكذلك على صور 

تفصيلية مع وجود مقياس للرسم. ويجب التقاط صور فوتوغرافية لدالئل آثار الدم وتحليلها.
ينبغي تسجيل األدلة )األشياء والعيِّنات( بما في ذلك أي دالئل ُعنف، وتجميعها ووسمها ببطاقات 	 

والمحافظة عليها. وينبغي إدراج كل األدلة بنظام تأمين المخزونات بتسلسل زمني. فإذا حدث أن 
ُنِقَلت من المكان الجثة واألدلة المتعلقة بها )مثل المالبس والمتعلقات الشخصية(، فإن هذا يحتاج 

أيضاً إلى تسجيل.
القلب 	  إنعاش  إجراء  وكذلك  للعقاقير  تناول  أي  يشمل  وهذا  الطبية:  الت  التدخُّ جميع  ذكر  يجدر 

والرئتين وتنشيط القلب بالصدمة الكهربائية. وينبغي أن تشمل التقارير تدابير اإلنعاش الُمّتَخذة.
ن هذا.	  ينبغي تحديد أي مصدر حراري أو تأثير مشابه على تبريد الجّثة ويدوَّ
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ينبغي حماية يدي الشخص المتوفي ألغراض أخذ بصمات األصابع واستخالص أدلة من األثر. 	 
وُتعَتبر األكياس الورقية مثالية لهذا الغرض.

لي، يجب حماية الجثة من التغيير بسبب تشريح الجثة. ويتحقق هذا على أفضل 	  بعد الفحص األوَّ
وجه بالتبريد، والدرجة المثالية تتراوح بين درجتين مئويتين و4 درجات مئوية.

)حيث سيجري 	  المشرحة  إلى  ونقلها  الجثة  تحريك  بدقة على  التحقيق  ُتشرف سلطات  أن  يجب 
الفحص بتشريح الجثة(.

في حالة دفن الجثة بشكل مؤقت، ينبغي إرفاق بطاقة على الجثة باسم المتوفي وتحمل عالمة ال 	 
ُتمحى ورمزاً فريداً، ويجب وضع عالمة على القبر وتسجيل ذلك بدقة. وهذا سوف يساعد على 

إمكانية التحقُّق في تتبع بيانات جثة المتوفي.

2.3  الفحص بتشريح الجثة
الطبيعة والنطاق

‘الفحص بتشريح الجثة’ هو اسم آخر لعملية الفحص الرسمية لجثة الشخص المتوفي ألغراض خاصة 
بالتحقيق، ومن المعتاد أن يتم هذا في حاالت الوفيات نتيجة العنف والوفيات الغامضة والمشتبه بها، 
اطاً - حيث يتراوح من الفحص  بما في ذلك حاالت الوفاة أثناء االحتجاز. وُيعَتبر تعريف الفحص مطَّ
الخارجي البسيط إلى تشريح كامل للجثة بشكل طبي شرعي )فحص خارجي وداخلي( مع إجراء 
تحليالت مساعدة. وفي معظم البلدان، يتعيَّن أن يقوم مسؤول طبي بإجراء الفحص بتشريح الجثة قبل 
التصديق بشكل رسمي على هوية الشخص وسبب وطريقة الوفاة: ينبغي أن توَضع في خطة الحاالت 

دة وعملية اإلصدار وسلطة اإلصدار. الطارئة تفاصيل األهداف المحدَّ

والهدف من الفحص بتشريح الجثة هو تحديد وتسجيل ما يلي:
هوية الشخص المتوفي	 
الوقت التقديري للوفاة )انظر “التحقيق بفحص مكان الوفاة” أعاله(	 
م، …إلخ(	  سبب الوفاة )العمليات الفيسيولوجية، اإلصابات، األمراض، التسمُّ
د(	  طريقة الوفاة )طبيعية، ناجمة عن حادث، انتحار، قتل عمد، غير محدَّ
تتابع األحداث التي ربما أّدت إلى الوفاة.	 

قد يتوقف مدى الفحص بتشريح الجثة على ما يتوافر من الموارد، أو على األعراف المحلية أو على 
الطب  حسب  كامل  تشريح  إجراء  في  المبتدى  يكون  أن  ينبغي  المبدأ،  حيث  ومن  الوفاة.  ظروف 
الشرعي متدنياً بصفة خاصة عندما تحدث الوفاة أثناء االحتجاز. والبد من إجراء تشريح طبي شرعي 
حة بدقة وموثَّقة. وقد يتمثَّل  كامل دائماً ما لم تكن اآلراء المعاِرضة لذلك ُمقِنعة بصفة استثنائية، وموضَّ
سبب لعدم إجراء فحص داخلي في عدم وجود أخصائي أمراض ُمدّرب في مجال الطب الشرعي 

وسبب آخر قد يتمثل في معارضة أقرب األقرباء ألسباب ثقافية.

وفي الحاالت حيث تكون الوفاة متوقَّعة )على سبيل المثال بسبب أمراض سبق تشخيصها وتسجيلها 
جيداً كمرض مميت، قد يكون التحقيق أكثر بساطة. وحتى في مثل هذه الحاالت، ثمة خطوات معّينة 
البد من اتباعها: تقديم شهادة وفاة من مسؤول طبي على أساس الفحص الخارجي الموَجز وتقديم 
المعلومات ذات الصلة إلى أقرب األقرباء، وتسليم الجثة إلى أقرب األقرباء. ومع ذلك يمكن، إذا طلب 

ذلك أقرب األقرباء، إجراء مزيد من التحقيق في حالة الوفاة.

مبادئ أساسية
ُيعَتبر من الضروري دائماً إجراء تحقيق بتشريح الجّثة عندما يتعّين جمع األدلة إلجراء تحقيق 	 

للتأّكد من الحقائق وإسناد المسؤولية. وفي حالة الوفاة الناجمة عن حادث، نتيجة منشآت كهربائية 
م بأول أكسيد الكربون قد يسهم تحديد سبب الوفاة، على سبيل المثال، في الحيلولة  غير آمنة أو تسمُّ

دون وقوع مزيد من الخسائر في األرواح.
ينبغي اتباع المعايير الدولية الراسخة عند إجراء فحوصات بتشريح الجثة. وباستثناء حاالت نادرة 	 

دة لحاالت القتل العمد. جداً، البد أن تفي هذه الفحوصات )بما فيها تشريح الجثث( بالمعايير المحدَّ
ينبغي أن ُيجري الفحوصات بتشريح الجثة موظفو تحقيق مختصون. وحيثما أمكن، ينبغي أن يكون 	 

جميع  يفحص  أن  وينبغي  الشرعية.  الطبية  التحليالت  مجال  في  ب  ُمَدرَّ ر  هؤالء مصوِّ بين  من 
حاالت الوفاة أثناء االحتجاز خبير طبي شرعي، والوضع األمثل، أن يقوم بذلك أخصائي أمراض 
في الطب الشرعي. فإذا لم يتوافر أي منهما، قد يكون البديل مسؤول طبي حصل على تدريب في 

مجال الطب الشرعي.
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ويتعيَّن إجراء الفحص بتشريح الجثة في أسرع وقت مستطاع. فالجثة تحدث لها تغييرات طبيعية 	 
بعد الوفاة، مما يمكن أن ُتخفي اإلصابات. فإذا ُحفَظت الجثة في ظروف مثالية )أي تخزين في 

البرودة ما بين درجتين وأربع درجات مئوية( من المقبول حدوث تأخير لبضعة أيام.
ال ينبغي تسليم الجثة إلى أقرب األقرباء إالّ بعد اكتمال فحص الجثة لمعرفة أسباب الوفاة: فبعض 	 

الطقوس الجنائزية ُتتلِف الجثة، وتحول دون إجراء فحص طبي شرعي آخر عليها. وتراعى اليقظة 
الواجبة في التحقيق إذ أنها تساعد على اإلسراع في تسليم الجثة، مما يحول دون حدوث مزيد من 

اإلجهاد للمكلومين.
طوال 	  كاملة  باستقاللية  الجثة  بتشريح  الفحص  بأعمال  يقومون  الذين  الموظفون  يتمّتع  أن  البد 

التحقيق وعند عرض نتائج الفحص. وحيثما تتعّرض استقاللية هؤالء ألية شبهة، قد يرفض هؤالء 
التوصل إلى استنتاجات. ويجب أن يتسم التحقيق والنتائج بالحيدة والموضوعية.

ينبغي أن يشمل الفحص بتشريح الجثة فحصاً خارجياً وفحصاً داخلياً مع جمع عيِّنات.	 
بالرسوم الوصفية والصور 	  ينبغي إعداد سجل مكتوب تفصيلي بكامل العملية والنتائج، موِضحاً 

الفوتوغرافية الجيدة.
لجميع 	  كامالً  ينبغي المحافظة على نظام تأمين المخزونات بتسلسل زمني،.وهذا يتطلّب تسجيالً 

األدلة واألصناف ذات الصلة وتجميع العيِّنات والمحافظة عليها.
ينبغي أخذ عّينات من الحمض النووي المنزوع األكسجين )دي إن إيه DNA( وغيرها من األدلة 	 

قبل غسل الجثة.
م 	  ينبغي أن يقوم مسؤول الفحص الطبي بزيارة مكان حدوث الوفاة قبل تشريح الجثة، ويجب أن يقدِّ

لية ورجال اإلسعاف  لهذا الشخص سجل بتدابير اإلنعاش التي أجراها العاملون في اإلسعافات األوَّ
اس السجون أو السجناء. أو ُحرَّ

إذا دعت 	  ليتسّنى لخبراء خارجيين مراجعة ذلك،  الجثة بشكل جيد  ينبغي تسجيل عملية تشريح 
الضرورة لهذا. ودائماً ما تسبِّب عمليات تشريح الجثة تلفاً لها: بعبارة أخرى ال يمكن أن تعود الجثة 

ر للجثة. لحالتها األصلية، وبالتالي من المستحيل إجراء تشريح مكرَّ
تنطبق المبادئ المذكورة في هذا القسم على عملية ثانية لتشريح الجثة )“أو تشريح مخالف للجثة”( 	 

بعد سنوات من  أحياناً  بعد،  فيما  للجثة  الثاني  التشريح  لذلك. ويمكن إجراء  الضرورة  إذا دعت 
إجراء تشريح الجثة األول. وهذا ربما يجيب على التساؤالت التالية:

 هل تقيَّد إجراء التشريح األصلي بالقواعد المحلية السارية وبالوفاء بالمعايير الدولية؟- 
لية؟-   هل يمكن تأكيد النتائج األوَّ
ل للجثة؟-   هل هناك نتائج ذات صلة إضافية لم ُتكَتَشف عند إجراء التشريح األوَّ
 هل تتوافق نتائج التشريح الثاني للجثة مع نتائج التشريح األول؟- 

يجب على المسؤول )المسؤولون( عن الفحص إعداد تقرير مكتوب عن عملية الفحص لتشريح 	 
موا  الجثة؛ فهذا أمر إلزامي. ويجب على الموظفين الطبيين القائمين بالفحص بتشريح الجثة أن يقدِّ
إلى سلطات التحقيق تقريراً يصف نتائج ما قاموا به من أعمال. وينبغي أن يتضّمن التقرير موجزاً 
ح التقرير سبب الوفاة وطريقتها، وأن يضع التقرير  لجميع النتائج ذات األهمية. وينبغي أن يوضِّ
إسنادات، أي أن يربط اإلصابات بالرضوض الظاهرية والمحاوالت العالجية، والتغيُّر بتشريح 
الجثة، أو غير ذلك من أسباب؛ ويبدي تعليقاً على نتائج التحقيقات وغيرها من التساؤالت الطبية 
الشرعية الهامة. وينبغي أن يتضّمن التقرير: تاريخ ووقت ومكان تشريح الجثة؛ وأسماء أخصائيي 
أمراض في مجال الطب الشرعي والمساعد المشارك )المساعدين المشاركين وجميع األشخاص 
والمهنية  العلمية  أو  و/  الطبية  والدرجات واالنتماءات  الجثة،  تشريح  الحاضرين وقت  اآلخرين 

والسياسية أو اإلدارية(.

ويمكن االطالع في المرفق الرابع على قائمة مرجعية إلجراء عمليات تشريح الجثث.9

9  لالطالع على إرشادات أكثر تفصيالً، انظر على سبيل المثال، البروتوكول النموذجي لتشريح الجثث الوارد في دليل األمم المتحدة 

في واإلعدام بإجراءات موجزة، والتحقيق في تلك الممارسات  القانون واإلعدام التعسُّ لمنع ممارسات تنفيذ اإلعدام خارج نطاق 
بصورة فّعالة، الذي أقرته الجمعية العامة في عام 1991 وقواعد مجلس أوروبا بشأن مواءمة القواعد الطبية والشرعية لتشريح 

R )99( 3 الجثث، التوصية رقم
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3.3 أقرب األقرباء
ينبغي مراعاة أقرب األقرباء بالكرامة الواجبة ومعاملته باحترام.	 
إبالغ سلطات 	  الفور. وينبغي  األقرباء على  أقرب  إبالغ  ينبغي  الجثة،  تحديد هوية صاحب  بعد 

التحقيق بشأن التحقيق الذي سيجري، أو الذي يجري بالفعل، وينبغي لهؤالء إبالغ أقرب األقرباء 
بانتظام بشأن تطّور التحقيق.

إذا تقّرر إجراء تشريح لجثة أحد األقرباء، ينبغي إبالغ هؤالء ُمسبقاً بشأن التاريخ وإمكانية وجود 	 
تمثيل لهؤالء في هذا الظرف.

الفحص 	  أجل  المخ، من  مثل  ببعض األعضاء،  االحتفاظ  أجل  األسرة من  التماس موافقة  ينبغي 
الطبي الشرعي بعد تشريح الجثة.

ينبغي النظر في اتخاذ إجراء من أجل إعادة هذه األعضاء إلى أقرب األقرباء بعد الفحص.	 
ينبغي إسداء االستشارات والدعم العالجي، إذا توافر، إلى أقرب األقرباء.	 
ينبغي أن تقوم سلطات التحقيق بتسليم أقرب األقرباء شهادة وفاة كاملة في أقرب وقت مستطاع بعد 	 

الوفاة.
عند اكتمال أعمال الفحص وتشريح الجثة األساسية للتحقيق، ينبغي إعادة الجثة إلى أقرب األقرباء 	 

أو اإلجراءات  الجنائزية  الطقوس  إجراء  ليتسّنى  المتوّفي،  لكرامة  بطريقة محترمة بشكل كامل 
العرفية، دون أدنى إبطاء ممكن.

ينبغي إعادة المتعلقات الشخصية إلى أقرب األقرباء في أقرب وقت ممكن.	 
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4. الحيلولة دون حدوث وفيات أثناء 
االحتجاز

قد يكشف التحقيق في أسباب حدوث حالة وفاة واحدة أثناء االحتجاز عن نمط أو ممارسة متصلة 
اتصاالً مباشراً أو غير مباشر بحدوث الوفاة. فليس كافياً التأكد بأن تدابير اتخذت للتصّدي للحالة قيد 
التحقيق. وعلى الدول أن تعتمد تدابير إضافية تهدف إلى التصّدي لألسباب األصلية المحتملة والحيلولة 

دون وقوع هذه الحوادث.

وثمة عوامل مختلفة كثيرة لها تأثير مباشر على سالمة المحتجزين وعلى رفاههم البدني والعقلي. 
ولهذا ينبغي أن تقوم المبادرات الهادفة إلى الحيلولة دون حدوث وفيات أثناء االحتجاز، )بما فيها 
الوفاة بسبب االنتحار( على أساس تحليل دقيق لمكان االحتجاز والطريقة التي تسير بها األمور بما 

فيها كيف يؤّثر هذا على المحتجزين والموظفين بالمكان.

ويعرض هذا القسم السابق لمحة عامة عن العوامل التي تزيد احتمال حدوث وفيات أثناء االحتجاز، 
ح التدابير الوقائية التي ينبغي أن تتخذها الدول. ويوضِّ

4.	  العوامل المساهمة في حدوث وفيات أثناء االحتجاز
ظروف االحتجاز غير المالئمة

إن الهياكل األساسية المادية لمكان االحتجاز وترتيبات النوم والفراش للمحتجزين وما يلبسون ويأكلون 
المالبس  وغسل  االغتسال  ومرافق  والمراحيض  النهار  وضوء  النقي  بالهواء  وتمتعهم  ويشربون، 
وظروفهم العملية وما إذا كانوا يستطيعون ممارسة الرياضة وااللتقاء بأسرهم وتلّقي معلومات عن 
البدنية  تأثير على صحتهم  لها  العوامل  المحتجزين ذهنياً: كل هذه  تنشيط  يتم  إذا كان  حالتهم، وما 
الفور  على  تشّكل  أن  يمكن  خطير،  بشكل  مالئمة  غير  االحتجاز  ظروف  تكون  وعندما  والعقلية. 

أوبمرور الوقت خطراً على حياتهم.

ويعرض عدد من القواعد والمعايير الدولية واإلقليمية إرشادات عن ظروف االحتجاز الدنيا الالزمة 
لحماية أرواح وكرامة األشخاص المحرومين من حرياتهم. وبمقتضى قانون حقوق اإلنسان والقانون 
أولئك  معالجة  وجوب  على  عامة،  كقاعدة   - العرفي  والقانون  الدولية  المعاهدات  تنص  الدولي، 
المحتجزين بطريقة إنسانية. وتعرض القواعد والمعايير الدولية إرشادات أخرى بشأن كيفية إنشاء 
وتشغيل نظام سليم لالحتجاز، مع معالجة مسائل أخرى مثل اإليواء والحصول على الطعام والماء 
والصحة العامة والمالبس والهواء الطلق والفراش واالتصال باألسرة.10 ويأخذ هذا اإلطار القانوني 

في االعتبار الحاجات الخاصة باألطفال والنساء وسائر فئات المحتجزين.11

انظر على سبيل المثال، القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، التي اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة األول لمنع الجريمة ومعاملة   10

المجرمين، عام 1955 وأقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي )القرار 663 جيم )د- 24( المؤرخ 31 يوليو/ تموز 1957 
والقرار 2076 )د- 62( المؤّرخ 13 مايو/ أيار 1977؛ والمبادئ األساسية لمعاملة السجناء، قرار الجمعية العامة 111/  45، 
المؤرخ 14 ديسمبر/ كانون األول 1990؛ مجموعة المبادئ المتعلِّقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعّرضون ألي شكل من 
أشكال االحتجاز أو السجن، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارها 173/  43، المؤرخ 9 ديسمبر/ كانون األول 
1988؛ التوصية 2 )2006( من لجنة الوزراء إلى الدول األعضاء بشأن قواعد السجون األوروبية التي اعتمدتها لجنة الوزراء 
التابعة لمجلس أوروبا في 11 يناير/ كانون الثاني 2006؛ المبادئ وأفضل الممارسات بشأن حماية األشخاص المحرومين من 
الحرية في األمريكتين، التي اعتمدتها لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان في مارس/ آذار 2008، وثيقة منظمة الدول األمريكية 

.OEA/Ser/L/V/II.131 doc. 26
انظر على سبيل المثال، قواعد األمم المتحدة لحماية األحداث المحرومين من حريتهم؛ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 113/  45   11

المؤرخ 14 ديسمبر/ كانون األول 1990؛ قواعد األمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير االحتجازية للمجرمات 
)قواعد بانكوك )2010(.
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واستناداً إلى أنشطة المساعدات اإلنسانية التي تضطلع بها لجنة الصليب األحمر الدولية في عديد من 
دة والعملية التي  مرافق االحتجاز في جميع أنحاء العالم، قامت بنفسها بإعداد عدد من التوصيات المحدَّ

تهدف إلى ضمان المعاملة اإلنسانية لجميع األشخاص أثناء االحتجاز.12

عدم كفاية الحصول على الرعاية الصحية
المناسبة  الرعاية  على  والحصول  الطبيين  المهنيين  إلى  المناسب  الوقت  في  الوصول  كفالة  ُتعَتَبر 
من  المحرومين  أولئك  وأرواح  على صحة  للحفاظ  األهمية  غاية  في  أمراً  والعقلية  البدنية  للصحة 
حريتهم. وتقع مسؤولية هذا على الدول. وللمحتجزين نفس االحتياجات األساسية من الرعاية الصحية 
مثل اآلخرين في المجتمع المحلي. ولهذا ينبغي أن تكون الرعاية المتوافرة لهؤالء معاِدلة على األقل 
لتلك المتوافرة في المجتمع المحلي. وينبغي أن تأخذ في الحسبان المخاطر الصحية اإلضافية المرتبطة 

دة. بالسجن بوجه عام وبسجن األشخاص ذوي الحاجات الخاصة في سياقات محدَّ

ن اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوالها اإلضافيان لسنة 1977 عدداً من األحكام الهادفة  وتتضمَّ
إلى أن تدخل في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية تمتُّع الجرحى والمرضى بالرعاية الصحية 
واالهتمام الذي تتطلّبه حالتهم. وتعرض القواعد والمعايير الدولية مزيداً من اإلرشادات عن كيفية 
تنظيم الخدمات الطبية أثناء االحتجاز.13 ويتطلَّب اإلطار القانوني وجود موظف طبي واحد على األقل 
في كل مكان احتجاز؛ وينبغي أن يكون ممكناً أيضاً لمحتجزين يطلبون عالجاً من متخصصين نقلهم 
إلى مؤسسات متخصصة. وينبغي أن يكون للموظفين الطبيين الحق في إجراء زيارات منتظمة إلى 
أماكن االحتجاز وتوجيه توصيات إلى السلطات الحاجزة بهدف تحسين الظروف المادية لالحتجاز 
بأنها لو ُترَكت دون تغيير سيكون لها تأثير معاكس على صحة المحتجزين. وينبغي إيالء اهتمام طبي 

ع. خاص أيضاً للمحتجزين ذوي االحتياجات الخاصة مثل النساء الحوامل واألطفال الُرضَّ

وُتظِهر التجربة أن جميع العناصر التالية تؤّدي دوراً هاماً في الحد من خطورة الوفاة أثناء االحتجاز: 
الكشف  إلى مرفق االحتجاز؛  الوصول  لدى  الشامل  الطبي  الفحص  الطبية؛  المهنية  اآلداب  احترام 
ر الحصول عليها؛ توفُّر  الطبي المنتظم؛ الخدمات الطبية المنظمة جيداً ومع توفُّر موارد كافية وتيسُّ
مرافق أساسية مالئمة للمرضى الداخليين المقيمين والمرضى الخارجيين؛ تيقُّظ جميع الموظفين إزاء 
عالمات االعتالل البدني والعقلي؛ واإلمكانية الحقيقية لإلحالة إلى رعاية مهنية خارجية عند الضرورة.

قلة فرص االتصال باألسرة
في بعض السياقات، يعتمد المحتجزون على أسرهم لتلبية معظم احتياجاتهم األساسية، مثل الطعام 
والفراش والمالبس. كما يساعد االتصال باألسرة )شخصياً وكذلك بالهاتف أو وسيلة أخرى باالتصال 
عن ُبعد( لتخفيف عزلة السجين وتحسين أحواله النفسية والعاطفية. وحيثما توجد خطورة انتحار، من 
األهمية البالغة االتصال باألسرة و/ أو بالمسؤولين المهنيين داخل أو خارج المؤسسة. وتنّص القواعد 
الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء على: “ُيسَمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية باالتصال بأسرته 
وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراَسلة وبتلّقي الزيارات على السواء”.14

عدم كفاية الضمانات للحيلولة دون االنتحار

يبلغ خطر االنتحار معّدالً أعلى من المتوسط في كثير من أماكن االحتجاز. وُيعَتبر توفير ظروف 
مالئمة لالحتجاز والمعاملة واالتصال مع موظفي الرعاية الصحية )والسيما علماء النفس وأطباء 
واالتصال  المعوزين،  للسجناء  الدعم  وتقييم  استبانة  على  بين  المدرَّ والموظفين  العقلية(  األمراض 
بالعالم الخارجي: كلها عناصر أساسية ألية سياسة للحيلولة دون محاوالت االنتحار أثناء االحتجاز.15

الذين  المحَتجزين  هوية  تحديد  من  تمّكنها  دة  محدَّ إجراءات  الحاجزة  السلطات  تضع  أن  وينبغي 
يتعرضون لخطر االنتحار. فينبغي أن يكون تقدير خطر االنتحار جزءاً من إجراء الدخول إلى المرفق 
السجن  إدارة  من  مؤلَّف  تقييم  فريق  يقّرر  أن  وينبغي  لي.  األوَّ الطبي  الفحص  أثناء  هذا  يتم  وأن 
ائيون في الصحة العقلية )أخصائيو أمراض  ومرشدين اجتماعيين وموظفين طبيين، من بينهم أخصَّ
انظر لجنة الصليب األحمر الدولية، المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وظروف اإلقامة في السجون، التوجيهات التكميلية   12

.)2012(
انظر على سبيل المثال، قواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، القواعد 22-26؛ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية   13

جميع األشخاص الذين يتعّرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن؛ مبادئ األمم المتحدة بشأن آداب مهنة الطب المتعلقة 
بدور الموظفين الصحيين، والسيما األطباء في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، المادة 37.  14

الحيلولة دون االنتحار في المعتقالت والسجون، منظمة الصحة العالمية، 2007.  15
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عقلية ونفسية حيثما توافر هؤالء( للبت في المكان الذي يوَدع به المحتجزون الذين يزداد لديهم خطر 
ر المالحظة ونظام المراقبة. وينبغي أيضاً تدريب جميع أفراد الموظفين الذين هم  االنتحار ومدى تكرُّ

على اتصال يومي بالمحتجزين على استبانة احتماالت االنتحار.

وقد يحتاج المحتجزون الذين يرتفع لديهم خطر االنتحار إلى إحالتهم إلى مرفق طبي حيث يمكنهم 
والدعم  والمراقبة  المالحظة  إجراءات  لتيسير  احتجازهم  تعديل ظروف  أو  تلّقي رعاية من خبراء 

العاطفي.

ف على األسباب التي ربما حملت المتوفي  وينبغي أن تسّجل السلطات الحاجزة حاالت االنتحار والتعرُّ
على االنتحار. وفي أماكن االحتجاز حيث ترتفع فيها معدالت االنتحار، ينبغي أن تقرر السلطات 
الحاجزة الطريقة التي يمكن بها تحسين بيئة االحتجاز - وليس المرافق األساسية المادية فحسب - 
للحيلولة دون إقدام آخرين على االنتحار، ومواءمة ظروف االحتجاز، وتدريب الموظفين وفقاً لذلك.

في من الحياة، والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة الحرمان التعسُّ
أماكن االحتجاز غالباً ما تكون قائمة بذاتها ومنعزلة، وخارج نطاق اإلشراف الخارجي، وبذلك تزداد 
في من الحياة وخطورة المعاملة المفرطة أو إهمال المحتجزين. وُيعَتبر العنف  خطورة الحرمان التعسُّ
بين المحتجزين حقيقة واقعة في كثير من مراكز االحتجاز؛ ولهذا تأثير مباشر على الصحة البدنية 

والعقلية للمحتجزين، وقد يشكِّل خطورة على الحياة.

وفي المؤسسات حيث يؤّدي العقاب دوراً بارزاً، قد يكون الموظفون أكثر ميالً لمراعاة األفعال التي 
ح بشكل  ترقى إلى التعذيب أو سائر أشكال سوء المعاملة باعتبار ذلك سلوكاً “طبيعياً”. ومن المرجَّ

خاص أن يحدث التعذيب وسائر أشكال سوء المعاملة أثناء االحتجاز في الحاالت التالية:
في بداية عملية االحتجاز، أي في لحظة القبض على الشخص، أو عندما ُينَقل المحَتَجز إلى مكان 	 

احتجاز، أو عندما يتم استقباله في هذا المكان.
أثناء االستجواب، للحصول على اعترافات أو معلومات.	 
عندما تنتهج السلطات الحاجزة تدابير للحفاظ على االنضباط واستخدام أدوات القوة والكبح.	 

في من  التعسُّ الحرمان  قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني  التوضيح سابقاً، يحظر  وكما جرى 
الحياة. ويحظران دون استثناء أي شكل للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية 
د الدول هذه المحظورات في تشريعاتها المحلية واعتماد  أو الالإنسانية أو المهينة.16 وينبغي أن تجسِّ
تدابير مالئمة لضمان االحترام الكامل لهذه القواعد في جميع أماكن االحتجاز. وينبغي أيضاً تعريف 
د، لتتسّنى محاكمة أولئك المسؤولين  في من الحياة والتعذيب كجريمة ذات نوع محدَّ الحرمان التعسُّ

ومعاقبتهم بمقتضى القانون الجنائي المحلي.

انظر على سبيل المثال، المادة 3 المشتركة مع اتفاقيات جنيف لعام 1949؛ المادة 75 )2( في البروتوكول األول المؤرخ   16

المؤرخ 8 يونيو/ حزيران  الثاني  البروتوكول  المادة 4 )2( من  باتفاقيات جنيف؛  الملحق  1977 اإلضافي  يونيو/ حزيران   8
1977 اإلضافي الملحق باتفاقيات جنيف؛ المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 

من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
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2.4  تدابير الالزمة للحيلولة دون حدوث وفيات أثناء االحتجاز

في من الحياة وكذلك مناهضة التعذيب وغيره من  شهدت المعايير الدولية المتعلقة بمنع الحرمان التعسُّ
راً بمرور الوقت  ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة أثناء االحتجاز تطوُّ
رات في أحكام القضاء الدولي. وتقتضي هذه  نتيجة العتماد صكوك قانونية غير ُملِزمة ونتيجة لتطوُّ

المعايير أن تعتمد الدول وتنفِّذ التدابير التالية.17
سّرية 	  أماكن  في  هؤالء  وضع  وُيحَظر  لالحتجاز.  رسمية  أماكن  في  المحتجزين  إيداع  يجب 

لالحتجاز.
ومكان 	  وقت  مثل  االحتجاز  في  الموَدعين  األشخاص  بشأن  األساسية  المعلومات  تسجيل  يجب 

القبض على األشخاص، وحالتهم الصحية عند الوصول إلى مكان االحتجاز، وأسماء األشخاص 
المسؤولين عن إيداعهم في مرافق االحتجاز أو وقت ومكان استجوابهم، ويجب أن تصبح متاحة 

ألغراض اإلجراءات القضائية أو اإلدارية.
يجب أن تتاح للمحتجزين الفرص الفورية والمنتظمة للقاء األطباء والمحامين وتدبير لقاءات كثيرة 	 

قدر المستطاع مع أفراد أسرهم.
إلى أماكن االحتجاز، حيثما يوَجد شك في 	  القيام دون إعالن بزيارات  المختصة  السلطات  على 

حدوث تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاَملة.
ينبغي القيام بانتظام بأعمال التفتيش الداخلي والخارجي - ألماكن االحتجاز. وهذا يشمل أعمال 	 

التفتيش من الهيئات الوطنية المعنية بالصحة والسالمة المسؤولة عن تقييم مخاطر الحريق وغيرها 
من المخاطر. فينبغي منح إذن الدخول ألمناء المظالم والهيئات الوطنية المختصة ووكاالت حقوق 
اإلنسان إلى جميع أماكن االحتجاز بقصد مراقبة ظروف االحتجاز. وينبغي أن تتاح للمنظمات غير 

الحكومية المستقلة ُسُبل الوصول إلى جميع أماكن االحتجاز.
ووفقاً التفاقيات جنيف لعام 1949، يجب أن تتاح للجنة الصليب األحمر الدولية ُسبل الوصول إلى 	 

جميع تلك األماكن حيث ُيحَتَجز أسرى الحرب والمعتقلون المدنيون واألشخاص المتمتعون بحماية 
أثناء النزاعات المسلحة الدولية. وينبغي أيضاً أن يكون للجنة الصليب األحمر الدولية الحق في 
زيارة األشخاص المحرومين من حريتهم بالنسبة للنزاعات المسلحة غير الدولية أو حاالت أخرى 

من العنف.
يجب أن ُيحَظر في اإلجراءات القضائية استخدام التصريحات أو االعترافات المنتزعة بالتعذيب 	 

أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
يجب حظر العقوبة البدنية، بما في ذلك استخدامها كعقوبة لألفعال اإلجرامية أو كتدبير تربوي 	 

وتأديبي.
فئات 	  إيداع  ينبغي  المحَتَجزين. وفي هذا الصدد،  بين  فيما  العنف  لمنع  الة  فعَّ تدابير  اتخاذ  ينبغي 

دة على أساس معايير مثل الجنس أو العمر أو السجن في أماكن احتجاز منفصلة. المحتجزين، محدَّ
بالحرمان 	  لتهديد  ض  التعرُّ عند  شكاوى  تقديم  في  بالحق  المحلي  القانون  في  االعتراف  ينبغي 

في من الحياة أو التعذيب وسائر ضروب سوء المعاملة. وينبغي أن تقوم السلطات المختصة  التعسُّ
بالتحقيق في هذه الشكاوى على الفور وبشكل حيادي.

يلَزم من 	  بإيداعهم في االحتجاز ما  أو  المحَتجزين  بمعاملة  له صلة  يتلّقى كل شخص  أن  ينبغي 
في من الحياة والتعذيب وسائر ضروب سوء المعاملة.  التعليمات والتدريب على منع الحرمان التعسُّ
وينبغي أن يكون حظر هذه المعاملة جزءاً من القواعد التشغيلية والمعايير األخالقية الواجب أن 

يّتبعها هؤالء األشخاص.

ليس القصد من هذه القائمة أن تكون جامعة مانعة. ولالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر المبادئ المتعلقة بالمنع والتقّصي   17

النموذجية  الدنيا  القواعد  موجزة؛  بإجراءات  واإلعدام  في  التعسُّ واإلعدام  القانون  نطاق  خارج  اإلعدام  ممارسات  لمنع  اَلين  الفعَّ
لمعاملة السجناء، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التعليق العام رقم 20 بشأن حظر التعذيب وسوء المعاملة أو العقوبة 
القاسية )المادة 7(، 3 أكتوبر/ تشرين األول 1992، تقرير الممثل الخاص لألمم المتحدة المعني بالتعذيب، التوصيات العامة 
E/CN.4/2003/68، الفقرة 26؛ البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، 2002؛ اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب؛ القرار بشأن المبادئ التوجيهية 
والتدابير من أجل حظر ومنع التعذيب أو سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في أفريقيا )المبادئ التوجيهية 

لجزيرة روبين(، 2002.
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المرفق األول: التحقيق في أسباب 
الوفيات أثناء االحتجاز: ثمان نقاط 

جديرة بالذكر
يجب التحقيق فوراً في جميع حاالت الوفاة أثناء االحتجاز من ِقَبل هيئة مستقلة ومحايدة بغض . 1

ا إذا كان أقرباء المتوفي يطلبون هذا. النظر عمَّ

الهدف األساسي من التحقيق:. 2
توضيح الظروف المحيطة بالوفاة.	 

قد يساهم التحقيق أيضاً في:
ال لألقرباء	  تخفيف الصدمة وعرض سبيل انتصاف فعَّ
محاكمة أولئك المسؤولين ومعاقبتهم	 
الحيلولة دون تكرار حدوث وفيات أثناء االحتجاز.	 

ينبغي أن يكون التحقيق دقيقاً. وهذا يقتضي أنه يجب السعي على األقل من أجل:. 3
الحصول على أدلة مادية ووثائقية فيما يخص الوفاة والمحافظة على هذه األدلة	 
تحديد هوية الشهود المحتملين وتسجيل ما يدلون به من بيانات.	 
تحديد هوية شخص المتوفي	 
تحديد مدى مشاركة جميع أولئك المتورطين في الوفاة	 
إقرار سبب الوفاة والطريقة والمكان والزمان. وكذلك تحديد أي نمط أو ممارسة ربما كانت 	 

سبب الوفاة
التمييز بين الوفاة الطبيعية والوفاة بسبب حادث، واالنتحار والقتل العمد.	 

غير . 4 الوفاة  كانت  إذا  وخصوصاً  جريمة،  مسرح  احتماالً  الوفاة  حدوث  مسرح  اعتبار  ينبغي 
متوقَّعة.

ب وهذا ضرورة واجبة - خصوصاً حيثما . 5 إجراء تشريح دقيق للجّثة يقوم به موظف طّبي ُمَدرَّ
تكون الوفاة غير متوقَّعة.

م التحقيق . 6 رات بشأن تقدُّ ينبغي إبالغ األقرباء على الفور بوفاة قريبهم وإحاطتهم علماً بآخر التطوُّ
ونتائجه.

ينبغي إصدار شهادة وفاة كاملة لألقرباء في أقرب وقت ممكن بعد الوفاة.. 7

عند اكتمال الفحص بتشريح الجّثة األمر األساسي للتحقيق، ينبغي إعادة الجّثة إلى األقرباء بطريقة . 8
تحترم كرامة المتوّفي.
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المرفق الثاني: التحقيق في أسباب 
الوفيات أثناء االحتجاز: المصادر 

القانونية الدولية
القانون الدولي لحقوق اإلنسان: اإلعالن العالمي والمعاهدات العالمية

الحق في الحياة
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

المادة 3: لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي األمان على شخصه	 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المادة 2)1(: تتعهَّد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعَتَرف بها فيه، وبكفالة هذه 	 

الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها...
المادة 6)1(: الحق في الحياة حق ُمالِزم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. وال يجوز 	 

فاً. حرمان أحد من حياته تعسُّ

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
المادة 1: تضمن األطراف السامية المتعاقدة لكل إنسان يخضع لنظامها القانوني الحقوق والحّريات 	 

دة في القسم األول من هذه االتفاقية. المحدَّ
المادة 2)1(: حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون. وال يجوز إعدام أي إنسان عمداً إالً تنفيذاً 	 

لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة.
المادة 2)2(: ال ُيعَتبر الحرمان من الحياة مخالفاً لحكم هذه المادة إذا وقع نتيجة استخدام القوة التي 	 

ال تتجاوز حالة الضرورة:
للدفاع عن أي شخص ضد عنف غير مشروع؛ )أ( 

لقرار مشروع، أو لمنع شخص مقبوض عليه وفقاً ألحكام  إلقاء القبض على شخص تنفيذاً  )ب( 
القانون من الهرب؛

التخاذ اإلجراءات المشروعة التي تهدف إلى قمع الشغب أو الخروج عن السلطة الشرعية. )ج( 

االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان
المادة 1)1(: تتعهَّد الدول األطراف في هذه االتفاقية بأن تحترم الحقوق والحريات المعَتَرف بها 	 

في هذه االتفاقية وبأن تضمن لكل األشخاص الخاضعين لواليتها القانونية الممارسة الحرة والكاملة 
لتلك الحقوق والحريات ...

المادة 4)1(: لكل إنسان الحق في أن تكون حياته محترمة وهذا الحق يحميه القانون، وبشكل عام 	 
فية. منذ لحظة الحمل، وال يجوز أن ُيحَرم أحد من حياته بصورة تعسُّ
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الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
المادة 1: تعترف الدول األعضاء في منظمة الوحدة األفريقية األطراف في هذا الميثاق بالحقوق 	 

والواجبات والحّريات الواردة فيه وتتعّهد باتخاذ اإلجراءات التشريعية وغيرها من أجل تطبيقها.
المادة 4: ال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان. ومن حقه احترام حياته وسالمة شخصه البدنية والمعنوية. 	 

فاً. وال يجوز حرمانه من هذا الحق تعسُّ

الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
المادة 3)1(: تتعهَّد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها 	 

وخاضع لسلطتها حق التمتُّع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه...
المادة 5)1(: لكل فرد الحق األصيل في الحياة.	 
فاً.	  المادة 5)2(: يحمي القانون هذا الحق. وال ُيحَرم شخص من حياته تعسُّ

الة للتظلُّم الحق في توفير وسيلة فعَّ
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة 2)3(: تتعهَّد كل دولة طرف في هذا العهد:	 
ال للتظلُّم ألي شخص انُتِهكت حقوقه أو حرياته المعَترف بها في هذا  )1( بأن تكفل توفير سبيل فعَّ

العهد، حتى لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصّرفون بصفتهم الرسمية...

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
دة في هذه المعاهدة الحق في وسيلة انتصاف 	  المادة 13: لكل إنسان انُتِهَكت حقوقه وحرياته المحدَّ

فّعالة أمام سلطة وطنية، ولو كان هذا االنتهاك قد وقع من أشخاص يعملون بصفة رسمية.

االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان
ال آخر - إلى محكمة 	  المادة 25)1(: لكل إنسان الحق في لجوء بسيط وسريع - أو أي لجوء فعَّ

مختصة لحماية نفسه من األعمال التي تنتهك حقوقه األساسية المعترف بها في دستور دولته أو 
قوانينها أو في هذه االتفاقية حتى لو ارَتَكب ذلك االنتهاك أشخاص يعملون أثناء تأديتهم واجباتهم 

الرسمية.
المادة 25)2(: تتعهَّد كل الدول األطراف بما يلي:	 

التي  )أ(  أن تضمن أن كل من يطالِب بذلك االنتصاف ستفصل في حقه هذا السلطة المختصة 
دها النظام القانوني للدولة. يحدِّ

أن تنّمي إمكانيات االنتصاف القضائي. )ب( 
أن تكفل أن السلطات المختصة سوف تنفِّذ تدابير االنتصاف المشار إليها عندما يتم منحها. )ج( 

الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
ال للتظلُّم ألي شخص 	  المادة 23: تتعهَّد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل فعَّ

أشخاص  االنتهاك عن  لو صدر  الميثاق، حتى  هذا  في  بها  المعَترف  أو حرياته  انُتِهَكت حقوقه 
يتصّرفون بصفتهم الرسمية.
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القانون اإلنساني الدولي والنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية:
النزاع المسّلح الدولي

االلتزام بالتحقيق في حالة الوفاة أثناء االحتجاز
اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 949	

المادة 121)1(: ُتجري الدولة الحاجزة تحقيقاً رسمياً عاجالً بشأن أي وفاة أو جرح خطير ألسير 	 
حرب تسّبب أو كان ُيشَتبه في أنه تسّبب عن حارس أو أسير حرب آخر أو أي شخص آخر، وكذلك 

بشأن أي وفاة ال ُيعَرف سببها.

اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 949	
المادة 131)1(: ُتجري الدولة الحاجزة تحقيقاً عاجالً بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة لشخص 	 

معَتقل أو يشتبه في وقوعها بفعل حارس أو شخص معتقل آخر أو أي شخص آخر، وكذلك كل 
وفاة ال ُيعَرف سببها.

حظر العنف ضد أولئك الذين أُخرجوا من ساحة القتال
اتفاقية جنيف األولى لسنة 949	

المادة 12)1(: يجب في جميع األحوال احترام وحماية الجرحى أو المرضى من أفراد القوات 	 
المسلحة أو غيرهم من األشخاص المشار إليهم في المادة التالية.

المادة 12)2(: على أطرف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن ُيعاِملهم معاملة إنسانية وأن يعنى 	 
بهم دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو اآلراء السياسية أو 
أي معايير مماثلة أخرى. وُيحَظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم؛ ويجب 
على األخص عدم قتلهم أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو تركهم 
ث  ضهم لمخاطر العدوى باألمراض أو تلوُّ عمداً دون عالج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف ُتعرِّ

الجروح.

اتفاقية جنيف الثانية لسنة 949	
المادة 12)1(: يجب في جميع األحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى ممن يكونون 	 

في البحر من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من األشخاص المشار إليهم في المادة التالية ...
المادة 12)2(: على أطرف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن ُيعاِملهم معاملة إنسانية وأن يعنى 	 

بهم دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو اآلراء السياسية أو 
أي معايير مماثلة أخرى. وُيحَظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم؛ ويجب 
على األخص عدم قتلهم أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو تركهم 
ث  ضهم لمخاطر العدوى باألمراض أو تلوُّ عمداً دون عالج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف ُتعرِّ

الجروح.

اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 949	
المادة 13: يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع األوقات. وُيحَظر أن تقترف الدولة 	 

الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع بسبب موت أسير في عهدتها أو تعريض حياته لخطر 
شديد، وُيعَتبر انتهاكاً جسيماً لهذه االتفاقية ...

اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 949	
المادة 32: توافق األطراف السامية المتعاقدة تحديداً على أن أّياً منها ُيحَظر عليه اتخاذ أية تدابير 	 

ذات طابع من شأنه أن يسبب معاناة بدنية أو إبادة لألشخاص المتمتعين بالحماية تحت سلطته. وال 
يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية أو العلمية 
التي ال تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، لكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية 

أخرى سواء قام بها وكالء مدنيون أو وكالء عسكريون.
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البروتوكول اإلضافي األول لسنة 977	
المادة 75)2(: ُتحظر األفعال التالية حاالً واستقباالً في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون 	 

مدنيون أم عسكريون:
أ( ممارسة العنف إزاء حياة األشخاص أو صحتهم أو سالمتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص:

القتل ...  ’1‘

جرائم الحرب
اتفاقيات جنيف لسنة 949	

المادة المشتركة 49)1(/ 50)1(/ 129)1(/ 146)1(: تتعهَّد األطراف السامية المتعاقدة بأن 	 
أو  يقترفون  الذين  الة على األشخاص  فعَّ لفرض عقوبات جزائية  يلزم  إجراء تشريعي  أي  تتخذ 

يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية، المبيَّنة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف ساٍم متعاقد بمالحقة 	   :)2(146  /)2(129  /)2(50  /)2(49 المشَتركة  المادة 

أّياً  إلى محاكمهم  باقترافها، وبتقديمهم  المخالفات الجسيمة أو باألمر  باقتراف مثل هذه  المتهمين 
ل ذلك، وطبقاً ألحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف ساٍم متعاقد  كانت جنسيتهم. وله أيضاً إذا فضَّ
معني آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفَّر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء األشخاص.

اتفاقية جنيف األولى لسنة 949	
المادة 50: المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضّمن أحد األفعال التالية، 	 

إذا اقُترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية: القتل العمد، التعذيب أو المعاملة 
د إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو بالصحة )...( ال  الالإنسانية )...( تعمُّ

فية. تبّرره الضرورات الحربية وتنفَّذ بطريقة غير مشروعة وتعسُّ

اتفاقية جنيف الثانية لسنة 949	
ن أحد األفعال التالية، 	  المادة 51: المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمَّ

إذا اقُتِرَفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية: القتل العمد، التعذيب أو المعاملة 
د إحداث آالم شديدة أو األضرار الخطيرة بالسالمة البدنية أو الصحة )...(  الالإنسانية )...(، تعمُّ

فية. ال تبّرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسُّ

اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 949	
ن أحد األفعال التالية، 	  المادة 130: المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمَّ

إذا اقُتِرَفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية: مثل القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة 
د إحداث آالم شديدة أو األضرار الخطيرة بالسالمة البدنية أو بالصحة ... الالإنسانية )...(، وتعمُّ

اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 949	
ن أحد األفعال التالية، 	  المادة 147: المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمَّ

أو  والتعذيب  العمد،  القتل  باالتفاقية: مثل  أو ممتلكات محمية  اقُتِرَفت ضد أشخاص محميين  إذا 
أو  البدنية  بالسالمة  الخطيرة  األضرار  أو  شديدة  آالم  إحداث  د  وتعمُّ  ،)...( الالإنسانية  المعاملة 

فية. ره الضرورات الحربية وبطريقة غير مشروعة وتعسُّ بالصحة )...(، ال تبرِّ

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
المادة 8)2(: لغرض هذا النظام األساسي، تعني ‘جرائم الحرب’:	 

االنتهاكات الجسيمة التفاقية جنيف المؤرخة 12 أغسطس/ آب 1949، وهي أْي فعل من  )أ( 
األفعال التالية ضد األشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:

القتل العمد؛  ’1‘
التعذيب أو المعاملة الالإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية؛  ’2‘
د إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة ... تعمُّ  ’3‘
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القانون اإلنساني الدولي والنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية:
النزاع المسّلح غير الدولي

اتفاقيات جنيف لسنة 949	
المادة 3 المشَتَرَكة: في حالة قيام نزاع مسلَّح ليس له طابع دولي في أراضي أحد األطراف السامية 	 

المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يَطبِّق كحٍد أدنى األحكام التالية:
)1( األشخاص الذين ال يشتركون مباشرًة في األعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة 
الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز 
أو ألي سبب آخر، يعاَملون في جميع األحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على 

العنصر أو اللون، أو الدين أو المعَتَقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر األفعال التالية فيما يتعلَّق باألشخاص المذكورين أعاله، وتبقى محظورة في 

جميع األوقات واألماكن:
والمعاملة  والتشويه،  أشكاله،  بجميع  القتل  وبخاصة  البدنية،  والسالمة  الحياة  على  االعتداء  )أ( 

القاسية، والتعذيب.

البروتوكول اإلضافي الثاني لسنة 977	
يكّفون عن 	  الذين  أو  مباشرة  بصورة  يشتركون  ال  الذين  األشخاص  لجميع  يكون   :)1(4 المادة 

االشتراك في األعمال العدائية - سواء قُيِّدت حريتهم أم لم تقيَّد - الحق في أن ُيحَترم أشخاصهم 
الدينية. ويجب أن يعاَملوا في جميع األحوال معاملة  وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم 

إنسانية دون أي تمييز مجحف. وُيحَظر األمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة.
هة ضد األشخاص المشار إليها في الفقرة األولى محظورة 	  المادة 4)2(: ُتَعد األعمال التالية الموجَّ

األحكام  به  تتسم  الذي  الشمول  بطابع  إخالل  دون  وذلك  ومكان  زمان  كل  وفي  واستقباالً  حاالً 
السابقة:

)أ( االعتداء على حياة األشخاص وصحتهم وسالمتهم البدنية أو العقلية والسيما القتل والمعاملة 
القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أي صورة من صور العقوبات البدنية ...،

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
البند 8)2(: ألغراض هذا النظام األساسي، تعني ‘جرائم الحرب’:	 

)ج( في حالة وقوع نزاع مسلَّح غير ذي طابع دولي، االنتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة بين 
اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة 12 أغسطس/ آب 1949، وهي أي من األفعال التالية المرتكبة 
ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً فعلياً في األعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة 
أو  اإلصابة  أو  المرض  بسبب  القتال  عن  عاجزين  أصبحوا  الذين  وأولئك  سالحهم  ألقوا  الذين 

االحتجاز أو ألي سبب آخر:
والمعاملة  والتشويه  أنواعه  بجميع  القتل  والسيما  واألشخاص،  الحياة  على  االعتداء    ’1‘

القاسية، والتعذيب ...
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صكوك األمم المتحدة القانونية غير الُملِزمة وغيرها من النصوص القانونية ذات 
الصلة

الذين يتعرضون ألي شكل من 	  المتعلقة بحماية جميع األشخاص  المتحدة  مجموعة مبادئ األمم 
األول  كانون  ديسمبر/   9 المؤرخ   ،) A/RES/43/173( القرار  السجن،  أو  االحتجاز  أشكال 

1988. على الموقع الشبكي: 
http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm  

في واإلعدام 	  مبادئ المنع والتقّصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسُّ
محاكمة، أُوصى بها بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 65 / 1989، المؤرخ  دون  

24 مايو/ أيار 1989، على الموقع الشبكي:
http://www2.ohchr.org/english/law/executions.htm

دليل األمم المتحدة بشأن المنع والتقّصي الفّعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام 	 
على   ،E/ST/CSDHA/12 )1991 ( المتحدة  األمم  وثيقة  محاكمة،  دون  واإلعدام  في  التعسُّ

الموقع الشبكي:
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/executioninvestigation-91.html

إعالن بشأن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري )القرار A/RES/47/133 المؤرخ 	 
18 ديسمبر/ كانون األول 1992. على الموقع الشبكي:

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/)Symbol(/A.RES.47.133.
En?Opendocument

 وثيقة مفتوحة.
االنتهاكات 	  لضحايا  والجبر  االنتصاف  في  الحق  بشأن  التوجيهية  والمبادئ  األساسية  المبادئ 

القرار  الدولي،  للقانون اإلنساني  الخطيرة  الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات  للقانون  الجسيمة 
A/RES/60/147 المؤرخ في 16 ديسمبر/ كانون األول 2005، على الموقع الشبكي:

http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm
التعليق العام رقم 6، الحق في الحياة )المادة 6( بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 1982، العهد الدولي 	 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتعليق العام رقم 6، على الموقع الشبكي:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/84ab9690ccd81fc7c12563ed0046fae3

التعليق العام رقم 31 بشأن المادة 2 من العهد طبيعة االلتزام القانوني العام المفروض على الدول 	 
األطراف في العهد، 21 أبريل/ نيسان CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6 ،2004. على الموقع 

الشبكي:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/419/56/PDF/
G0441956.pdf?OpenElement
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طة  المرفق الثالث: قائمة مرجعية مبسَّ
إلدارة مكان حدوث الوفاة

)E/ST/CSDHA/.	2 استناداً إلى وثيقة األمم المتحدة(

تأمين موقع الحدث وتسجيل هوية كل شخص في المكان.	 
الذين كانوا آخر من شاهدوا شخص 	  أولئك  بما في ذلك  الشهود،  المعلومات من  الحصول على 

المتوّفي حّياً )متى وأين وفي ظروف الحادث(.
تحديد ما إذا كانت الجثة قد لمسها أحد و/ أو ُنِقَلت من مكانها.	 
تحديد هوية صاحب الجّثة.	 
الحصول على سجل تاريخي طبي للمتوفي من الطبيب الباطني للشخص واألشعة السينية والرسوم 	 

ومحاوالت  المخدرات،  استعمال  إلساءة  تاريخي  وسجل  سابقة  جراحة  أي  ذلك  في  بما  البيانية 
االنتحار، إلخ. والحصول على ما جرى تخزينه من عّينات دم وبول.

إجراء مقابالت شخصية مع مسؤولي الطوارئ الطبية الذين ربما تعاملوا مع الجثة. وُتذَكر جميع 	 
التدخالت الطبية: وهذه تشمل أي تناول للعقاقير وكذلك إسعافات اإلنعاش بالقلب والرئتين ووقف 

نبضات القلب.
توَصف حالة الجثة وُتلَتَقط صور لها، ولوضعها والمنطقة المحيطة بها )صور فوتوغرافية باأللوان 	 

لة(. البحث عن آثار دماء وتسجيل أي شيء يوجد. بمناظر عامة ومفصَّ
ُتسّجل الوثائق وُتجَمع وتوَضع بطاقة والحصول على كل أدلة يحتمل أن تكون ذات صلة والبحث 	 

عن مصادر كهرباء وأول أكسيد الكربون، واألسلحة والمخّدرات أو عامل من عوامل الضرر.
يَّة ووجود أو عدم وجود تصلُّب، 	  ل المكان واللون ودرجة ثبات ركود الدوران والزرقة الُرمِّ ُيَسجَّ

وأي عالمات للتحلُّل، ودرجات الحرارة المحيطة في داخل المستقيم )النظر في أخذ مسحة من 
داخل المستقيم قبل القياس(.

يتعيَّن تحديد أي مصدر ساخن أو عوامل تؤثِّر على تبريد الجّثة وتسجيل هذا من أجل تقدير وقت 	 
الوفاة.

إجراء فحص سريع للجثة والحصول على األدلة المتبقية التي تكون أُتلَِفت عند التالعب بالجثة 	 
ونقلها.

النظر في حماية أيدي المتوفي بأكياس ورقية، على سبيل المثال.	 
وضع الجثة في كيس أو ما يعادله وتخزينها في مكان تبريد مأمون، لمنع التالعب بها.	 
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المرفق الرابع: قائمة مرجعية إلجراء 
عمليات تشريح الجثث

الفحص الخارجي
ُتلَتَقط صور فوتوغرافية وتوَضع رسوم تقديرية للجثة بأكملها وُتلَتَقط صور فوتوغرافية مكبَّرة 	 

لأليدي والوجه )بما في ذلك األسنان(. حالقة الذقن حسب الضرورة والتقاط صور فوتوغرافية قبل 
الحالقة وبعدها.

ل بالتفصيل جميع اإلصابات على الجثة )النوع والمكان بما في ذلك المسافة من خط المنتصف 	  ُتسجَّ
ومن الكعب، الشكل والحجم والنمط(.

المنقوص 	  الريبي  النووي  الحامض  تحليل  بها إلجراء  المشتبه  الكدمات  آثار  من  تؤَخذ مسحات 
األكسجين )دي إن إيه DNA( )انظر العيِّنات والتحقيقات المساعدة أدناه(.

)انظر 	  الشرج  وفتحة  الخارجية  التناسلية  األعضاء  على  إصابات  وجود  عدم  أو  وجود  ل  ُيَسجَّ
العّينات والتحقيقات المساعدة أدناه(.

الخد والجلد حول 	  ُمخاطي على  الُملَتِحَمة، غشاء  أو عدم وجود نزف نمشي على  ُيَسّجل وجود 
الحجاج وخلف األُُذن.

ل بصمات أصابع األفراد 	  ُتَسجَّ المتوفي. وعموماً  لتحديد هوية الشخص  تؤَخذ بصمات األصابع 
المحتجزين بموجب القانون الجنائي.

ُتَسَجل حالة األسنان وأية تركيبات أو إصالحات عليها.	 
ر جميع معالم تحديد الهوية )عالمات مميَّزة منذ الوالدة أو شامات بارزة على الجلد، 	  ل وتصوَّ ُتَسجَّ

خدوش أو َوَشم، إلخ.(.
حيثما توجد إصابات مديدة )مثل الحروق( من األهمية ِذكر المناطق التي ُتعَتبر سليمة، وفي حالة 	 

الجثة  على  الموجود  الشعر  وُيَسّجل  للحرق،  تعّرض  الذي  الجثة  لسطح  تقدير  يوَضع  الحروق، 
وحيثما توجد حروق أو ُبَقع محروقة بالماء المغلي.

فيما يتعلق بإصابات من أسلحة نارية، ُيَسّجل بدقة وجود أو عدم وجود سحجات، أو نقط منقوشة 	 
وسناج وفضالة، إلخ.، إلى جانب قياس أي عيوب بالجلد.

الفحص الداخلي
حيثما أمكن ذلك، تؤَخذ صورة إشعاعية كاملة للجثة قبل إجراء الفحص الداخلي للجثة.	 
إجراء تشريح كامل للجثة بالسلخ تحت الجلد من ناحية الجانب الخلفي للجثة وتشريح طبقات رقيقة 	 

في موضعها من الرقبة )عمليات التشريح الجزئية غير كافية(.
ن ورم أو نسيج جديد، التهاب أو ظواهر 	  ُيَسجل وزن وشكل ولون وقوام كل عضو، وُيذَكر أي تكوُّ

ال انتظامية )ال قياسية(، نزف، فاقة دموية احتباسية، احتشاءات، إجراءات جراحية أو إصابات.
التحليل )على سبيل 	  أية مناظر غير طبيعية وإصابات ألغراض  أو  تؤخذ عيِّنات من األعضاء 

المثال، السمومّيات، علم األمراض، تقدير توقيت حدوث اإلصابات(.
في بعض الحاالت، يولى اعتبار لتحنيط الجثة )على سبيل المثال، طلب من األقرباء بهذا المعنى، 	 

نقل جوي لرفات المّيت(.
بعد الفحص الداخلي، توَضع األعضاء ثانيًة في الجثة وُتقَفل جميع أجزاء الشق والقطع وتسلَّم الجثة 	 

إلى األقرباء في حالة من أقصى درجة ممكنة من التمام واحترام كرامة شخص المتوفي.
ُتلَتمس موافقة األسرة فيما يتعلق باالحتفاظ بأعضاء مثل المخ للفحص.	 
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الجهاز العصبي المركزي
عند االشتباه في وجود مرض بالجهاز المركزي، ينبغي فحص المخ بعد التثبيت. ومن الصعب 	 

فحص أي مخ ليس في حالة تثبيت، حيث ال يمكن اكتشاف سوى أمراض ضخمة ظاهرة مثل 
النزف الهام. وبعد التثبيت في الفورمالين لمدة ثالثة أسابيع يمكن اكتشاف مزيد من األمراض. 
ونظراً ألن هذا يقتضي عدم إرجاع المخ إلى الجثة على الفور بعد تشريح الجثة، ينبغي النظر في 

االحتفاظ رسمياً بالمخ فحسب بعد استشارة األسرة والحصول على إذن منها.

الجهاز البولي التناسلي
يوصى بإجراء تشريح قطعي عجاني؛ وينبغي تسجيل ذلك بشكل صحيح وتصويره.	 

الجهاز التنفسي
بعد نزع المخ والحصر الحشوي )من خالل قطع في مدخل الصدر(، يجب إجراء تشريح رسمي 	 

للرقبة.

الجهاز المعدي المعوي
والمصران 	  الصغير  المصران  فتح  ينبغي  االقتضاء،  وحسب  المعدية.  المحتويات  تجميع  ينبغي 

الغليظ بالكامل بغية استبعاد وجود عقاقير غير مشروعة.

الصدر
ل أية 	  يجب مالحظة أي أشياء غير عادية عند الثديين والتدقيق في مظاهر استرواح الصدر، وُتَسجَّ

ل كثافة الُدهن تحت الجلد.  كسور في الضلوع، وُتذَكر أية محاوالت إلنعاش القلب والرئتين، وُتَسجَّ
د كّمية الدم أو أي سائل آخر في تجويف الَجَنَبة )المتعلق بغشاء  وبعد فتح الصدر، توَصف وُتحدَّ
الرئة( والكيس التأموري، وُيحَتَفظ بعيِّنات من أي سائل موجود بشكل غير معتاد إلجراء دراسات 
أشياء غريبة  أية  التحليلية  الدراسات  التجميع والوصف والحفظ إلجراء  بالتفصيل  تحليلية، ويتم 
موجودة، )على سبيل المثال، رصاصات(. وُتذَكر آثار اإلصابات قبل إزالة األعضاء. وتجميع 
عيِّنات دم مباشرًة من القلب وتوَضع بطاقة باالسم وفقاً لذلك. وُتفَحص الشرايين المتعلِّقة بالرئتين 
بحثاً عن تخثُّر في الدم وُتحَفظ في الفورمالين من أجل إجراء دراسات تحليلية، وعندما توَجد أي 
التاجية وأية  الشرايين  التشريح. وُتذَكر درجة ومكان أي اعتالل في  قبيل  إمكانية لوجود جلطة 

ل مظاهر الشذوذ في الرئتين واألوعية الدموية الرئيسية. أشياء أخرى قلبية شاذة. وُتَسجَّ

البطن
وعاء 	  في  الشحمي  بالنسيج  االحتفاظ  ويراعى  الجلد.  تحت  الشحم  مقدار  ل  وُيَسجَّ البطن  ُتفَحص 

م بمواد طيَّارة. وُتالَحظ العالقات المتبادلة بين األعضاء.  زجاجي ُمحَكم السّد إذا كان ُيشَتبه في تسمُّ
ن مالَحظة عن أي سائل أو دم في الجوف الصفاقي  تفقُّد أية إصابات قبل نزع األعضاء. وتدوَّ
وُتحَفظ لحين ورود ما يفيد عن األشياء الغريبة. وينزع الكبد والطحال والبنكرياس والكلى وغدد 
ل معلومات كّمية عنها. وتنزع القناة المعدية المعوية وُتفَحص المحتويات.  األدرنالين وُتفَحص وُتَسجَّ
وُيذَكر أي طعام يوجد ودرجة هضمه. وينبغي تجميع المحتويات المعدية. وينبغي فتح المصران 
ق أو  الغليط والمصران الصغير بالكامل. وُيفَحص المستقيم وفتحة الشَرج بحثاً عن حروق أو تمزُّ
تهتُّك أو إصابات أخرى. وُيذَكر مكان أية أشياء غريبة موجودة وُيحَتَفظ بها. وُتفَحص األورطى، 

والوريد األجوف السفلي واألوعية الُحرقُفّية.

الحوض
يراعى إجراء قطع عجاني رسمي إذا اقتضى األمر. وُتفَحص األعضاء في الحوض، بما في ذلك 	 

المبايض وقنوات فالوب والرحم والمهبل والخصيتان وغدة البروستاتا، واإلحليل ومثانة البول. 
ويتم تفقُّد آثار أية إصابات قبل نزع األعضاء. وُتذَكر أية دالئل تشير إلى والدة سابقة. وُيحَتَفظ بأية 

أشياء غريبة توجد داخل الُعنق أو الرحم أو المهَبل أو اإلحليل أو المستقيم.
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الرأس
ُتفَحص القشرة الخارجية والداخلية لفروة الرأس، مع مالحظة أي جروح أو نزيف، والتنبُّه إلى 	 

وجود أية كسور في الجمجمة. وُتنَزع الِقَحف بعناية والِحظ وجود ورم مع دم متجلِّط فوق األم 
د وتاريخه وُيحَفظ. وُتنَزع األم  الجافية وتحت األم الجافية. ويوَضع تقدير كمِّي ألي ورم مع دم متجمِّ
الجافية لفحص القشرة الداخلية للجمجمة لتفقُّد أية كسور. ُينَزع المخ ويالَحظ وجود أية أشياء غير 
عادية. وعند االشتباه في وجود علّة مرضية في الجهاز العصبي، ينبغي فحص المخ بعد تثبيته. ومن 
الصعب فحص أي مخ في غير حالة تثبيت فال ُيكَشف إالّ عن مرضيات جسيمة، مثل النزيف الشديد. 
أية إصابات أو ضمور لحائي  المخ وتوَصف  ُيقَطع  الدماغية. وبالتشريح  تقييم لألوعية  ويوَضع 

)سواء بؤري أو شامل(.

الرقبة
ينبغي إجراء تشريح رسمي 	  المدخل الصدري(،  الحشوية )بالقطع في  المخ والَحَصَرة  بعد نزع 

موضعها  في  األمامية  الرقبة  عضالت  بالِمبَضع  وُتقَطع  الجلد.  تحت  الطبقة  وُتفَحص  للرقبة. 
وتوَصف أية إصابات أو نزيف. ُتفَتح وُتفَحص األوردة العنقية والشرايين السباتية. وُتنَزع أجزاء 
المخاطي  الغشاء  وُيفَحص  الالمية.  العظمة  في  كسر  إحداث  عدم  في  الدقة  مراعاة  مع  الرقبة، 
للحنجرة وتجويف الجيوب الكمثرية والمريء، وُتالَحظ أية عالمات تنمُّش، أو أوديما أو حروق. 
وُتالَحظ أية جزيئات أو مواد داخل تجاويف هذه األعضاء. وُتفَحص الغدة الدرقية. ويراعى فصل 
الحنجرية  والغضاريف  الالمية  العظمة  وُتقَطع  اللسان  وُيفَحص  الدرقية.  نظيرة  الغدد  وفحص 

وُتالَحظ أية كسور.

العمود الفقري
ُتفَحص أجزاء العمود الفقري العنقية والصدرية والفقرات القطنية، وُيالَحظ وجود أي نزيف في 	 

ن أية كسور أو خلع أو  العضالت الفقارية الجانبية. وُتفَحص الفقرات من جوانبها األمامية وتدوَّ
انضغاط أو نزيف. وحيثما يوجد شك في إصابة العمود الفقري، ُيقَطع بالِمبَضع ويوَصف الحبل 

الشوكي.

نات والتحقيق المساعد العيِّ
يجب تجميع العيِّنات في أوعية منفصلة.	 
يوصى باستخدام أناببيب من البالستك الُصلب أو الزجاج.	 
يجب وضع بطاقات بأسماء العيِّنات مع رمز يدل على المتوفي، ونوع العيِّنة وموقع جمع العيِّنة 	 

وتاريخ ووقت الجمع، والحروف األولى من اسم الشخص القائم بجمع العيِّنة.
ينبغي تخزين العيِّنات بدرجة حرارة 4 درجات مئوية على األقصى عند تحليلها فوراً بعد تشريح 	 

الجّثة، وإالّ ُتحَفظ عند درجة حرارة ناقص 20 درجة مئوية. وعندما يتعيَّن تجميد السائل، يوصى 
بترك بعض فراغ هوائي أعلى أنابيب العيِّنات )بنسبة 10-20 في المائة(.

يجوز دائماً أخذ مسحات من أجل تحليل الحامض النووي )دي إن إيه DNA( بشكل مباشر من 	 
الفم وفتحة الشرج والمهبل. فإذا كان العيِّنة جافة ينبغي أن تكون المسحات القطنية مبلَّلة بماء معقَّم 
قبل أخذ مسحة من المنطقة، وُتستخَدم مسحة جافة ثانية لجمع أية أدلة آثار متبقية. وينبغي تجفيف 

ث )على سبيل المثال، في مظروف ورقي(. المسحات في الهواء وحمايتها من أي تلوُّ

وتتطلّب التحقيقات المساعدة تجميع أنواع معيَّنة من العيِّنات واتخاذ بعض الخطوات:
الّدم: 10 مل من الدم من مناطق سطحية )عادًة من أوردة الفخذ( و30 مل من دم مناطق وسطى 	 

)القلب(؛ واستخدام فلوريد الصوديوم/ أوكساالت البوتاسيوم كمادة حافظة.
تؤَخذ حيثما أمكن عيِّنات من البول والصفراء والرطوبة الزجاجية في العين والسائل الشوكي.	 
المحتويات المعدية كلها؛	 
قطع 25 غرام من الكبد، والعضل، والكلية، والرئة والمخ؛	 
القريب 	  الجزء  تبيان  قدر اإلمكان؛ وينبغي  الرأس  الشعر قُرب قرص  ُتَقْص خصلة من  الشعر: 

َلِدن(، ويمكن أخذ شعر من  النهاية بشريط  )جانب فروة الرأس( )على سبيل المثال، بربط هذه 
ن عيِّنات الشعر في درجة حرارة الغرفة؛ الجسم إذا لم يتوفَّر شعر بالرأس. وُتَخزَّ

قُراضات األظافر؛	 
مسحات ولطخات من أجل تحليل منّي الرجل و)دي إن إيه DNA(، ومن جوف الفم وفتحة الشرج 	 

والمستقيم والمهبل )أدناه وأعاله(. ويجب أن تسبق المسحات قياس درجة الحرارة؛



مبادئ توجيهية للتحقيق فى حاالت الوفاة أثناء االحتجاز36

عيِّنات من أجل التحليل: البول والدم من مناطق سطحية، ودم القلب، والكبد، والصفراء، والرطوبة 	 
الزجاجية في العين والسائل المّخي الشوكي؛

وكلما كان ممكناً، مبحث السمومّيات الروتيني كامالً؛	 
مسحات من الكحول من أجل وجود راتنج زيتي بعد الكشف بالضوء فوق البنفسجي )إذا حدث شك 	 

في وجوده(؛
تثبيت عيِّنات من جميع األعضاء في محلول فورمالين للتحليل بالتشريح المجهري؛	 
وكلما أمكن البد من فحص بالتحليل بالتشريح المجهري؛	 
مراعاة أخذ وتقديم عيِّنات للتحليل الخاص باألحياء المجهرية والجراثيم؛	 
مراعاة أخذ عيِّنات من اإلصابات من أجل التحليل بالتشريح المجهري؛	 
يجب االحتفاظ بأية أشياء غريبة في الجسم باعتبارها من األدلة.	 



المهمة
مهمة  تؤدي  ومستقلة،  ومحايدة  متحيزة  غير  منظمة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
المسلحة وغيرها من  النزاعات  أرواح وكرامة ضحايا  تتمثل في حماية  بحتة  إنسانية 

حاالت العنف وتقديم المساعدة لهم. 

القانون  أحكام  بنشر  المعاناة  لتفادي  الممكنة  الجهود  كل  الدولية  اللجنة  أيضاً  وتبذل 
اإلنساني والمبادئ اإلنسانية العالمية وتعزيزها. 

أنشئت اللجنة الدولية للصليب األحمر عام 1863 وقد تمخّضت عنها اتفاقيات جنيف 
والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. وهي توجه وتنسق األنشطة الدولية 

التي تنفذها الحركة في حاالت النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت العنف.
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