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�أ�رشف على �صياغة هذا التقرير جلنة تكونت من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
■ الأ�ستاذة جميلة ال�سيوري ،حمامية وع�ضو املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان؛
■ ال�سيد خالد الرملي� ،إطار باملجل�س الوطني حلقوق الإن�سان؛
■ ال�سيدة غزالن القباج� ،إطار باملجل�س الوطني حلقوق الوطني؛
■بتعاون مع املرحومة �أ�سية الوديع (توفيت يف  2نونرب  ،)2012خبرية
م�ستقلة وع�ضوة �سابقة يف املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان.
�ساهم يف التوثيق والإعداد كل من:
■ الأ�ستاذ النقيب حممد م�صطفى الري�سوين ،ع�ضو �سابق باملجل�س اال�ست�شاري
حلقوق الإن�سان؛
■ الأ�ستاذ م�صطفى الناوي ،حمام وم�ست�شار لدى رئا�سة املجل�س.
و�أ�رشف على الزيارات فريق م�شكل من ال�سيدات وال�سادة �أع�ضاء جمموعة العمل
املكلفة بر�صد الإنتهاكات وحماية حقوق الإن�سان و�أع�ضاء اللجان اجلهوية.
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مقدمة عامة
عرف مفهوم ودور امل�ؤ�س�سة ال�سجنية ب�صفة عامة تطورا جذريا على امل�ستوى الدويل ،من مفهوم
امل�ؤ�س�سة العقابية القائمة على الردع و�أحيانا االنتقام �إىل م�ؤ�س�سة لق�ضاء مدة العقوبة ت�ضطلع مب�س�ؤولية
حماية املجتمع من اجلرمية ب�شكل يتوافق مع الأهداف االجتماعية الأخرى للدولة وم�س�ؤولياتها
الأ�سا�سية يف حماية كل �أفراد املجتمع من جهة ،ومن جهة ثانية تعمل على �إ�صالح وتقومي �سلوك
ال�سجناء و�إعادة ادماجهم داخل املجتمع مع احرتام كل حقوقهم الإن�سانية ،كما هو متعارف
عليها يف املنظومة الدولية حلقوق الإن�سان ،وخا�صة القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء،
التي اعتمدها م�ؤمتر الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،1وقواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن
حماية الأحداث املجردين من حريتهم .2وتقوم هذه املبادئ على قاعدتني �أ�سا�سيتني:
■ معاملة جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن
معاملة �إن�سانية حترتم فيها كرامة ال�شخ�ص الإن�سانية الأ�صيلة؛
■ متتيع ال�سجناء واملحتجزين باحلقوق املتعارف عليها يف املواثيق الدولية والقوانني الوطنية.
�أما على ال�صعيد الوطني ،ف�إنه وعلى �إثر التحوالت ال�سيا�سية والإجتماعية التي طبعت املرحلة
الأخرية يف �سياق تفاعل املغرب مع حميطه الدويل والإقليمي وكذا التفاعل مع تو�صيات ومطالب
احلركة احلقوقية واحلركة ال�سيا�سية ودخوله مرحلة �سيا�سية جديدة تت�سم بالتحوالت الدميقراطية
وبناء دولة احلق ،بادر املغرب �إىل و�ضع تر�سانة قانونية وت�رشيعية تهم العديد من املجاالت توجت
ب�صدور د�ستور جديد ين�ص على جمموعة من احلقوق واملبادئ الأ�سا�سية مبا يف ذلك حقوق
ال�سجناء وال�سجينات.
كما ن�ص القانون رقم  23/98املتعلق بتنظيم وت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ومر�سومه التطبيقي
على جمموعة من املقت�ضيات جاءت مالئمة لأغلبية القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء،
وللمبادئ الأخرى ذات ال�صلة .وقد حددت هذه املقت�ضيات من جهة �أدوار الإدارة املكلفة
�. 1أو�صى باعتمادها م�ؤمتر الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية ومعاقبة املجرمني املنعقد بجنيف �سنة  ،1955و�أقرها املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي مبقت�ضى قراريه عدد  663ج (د  )24 -ال�صادر بتاريخ  31يوليوز  1957و ( 2076د )62 -
ال�صادر بتاريخ  13ماي .1977
�.2أو�صى باعتمادها م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املنعقد يف هافانا من  27غ�شت �إىل � 7شتنرب
 ،1990كما اعتمدت ون�رشت علي امللأ مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة  113/45امل�ؤرخ يف  14دجنرب .1990
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بالإ�رشاف على ال�سجون وعالقتها بال�سجناء ،ومن جهة ثانية حددت طرق تدبري وتنظيم حقوق
ال�سجناء الإن�سانية مبا يحفظ كرامتهم املت�أ�صلة ،و�آليات الرقابة بو�صفها �إحدى ال�ضمانات
الأ�سا�سية للحماية ودرء االنتهاكات.
وهكذا ،ويف �إطار ال�صالحيات اجلديدة املخولة له واملتمثلة �أ�سا�سا يف زيارة �أماكن االحتجاز،
يعد املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان املحدث مبقت�ضى ظهري فاحت مار�س  2011من بني �أهم هذه
الآليات التي جاءت لتعزز جمال مراقبة �أو�ضاع ال�سجون وحماية حقوق ال�سجناء وال�سجينات،
(الفقرة الأوىل من املادة  11من ظهري .3)1.11.19
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وقد �أوىل املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،ب�صيغتيه القدمية واحلديثة ،اهتماما خا�صا لأو�ضاع
ال�سجون ،حيث عمل على �إ�صدار تقرير مو�ضوعاتي حول �أو�ضاع ال�سجون �سنة  2004مت حتيينه
�سنة  ،2008ت�ضمن ح�صيلة الزيارات التي قامت بها جمموعة العمل املكلفة بحماية حقوق الإن�سان
والت�صدي لالنتهاكات ،ا�ستنادا �إىل معاينات وخال�صات الفريق الذي قام �آنذاك بزيارات ميدانية
لعدد هام من ال�سجون واملعاقل الإدارية ومراكز حماية الطفولة؛ كما ت�ضمن مالحظات وتو�صيات
هامة عرف البع�ض منها طريق النفاذ كما هو مبني يف اجلدول امللحق بهذا التقرير .وقد اعترب هذا
التقرير ممار�سة ف�ضلى للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان لدى جمعية الوقاية من التعذيب.4
ويف نف�س ال�سياق� ،أ�صدر املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان جمموعة �آراء ا�ست�شارية حول
�أو�ضاع ال�سجون وال�سجناء وذلك ح�سب اجلدول التايل:
5

« .3يقوم املجل�س ،يف �إطار ممار�سته ملهامه يف جمال حماية حقوق الإن�سان ،مع مراعاة االخت�صا�صات املخولة لل�سلطات
العمومية املخت�صة بزيارة �أماكن االعتقال وامل�ؤ�س�سات ال�سجنية ،ومراقبة �أحوال ال�سجناء ومعاملتهم ،وكذا مراكز حماية
الطفولة و�إعادة الإدماج وامل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية اخلا�صة مبعاجلة الأمرا�ض العقلية والنف�سية ،و�أماكن االحتفاظ بالأجانب
يف و�ضعية غري قانونية».

4. Prévenir la torture, Guide pratique à l’intention des institutions nationales des droits de l’Homme
publication conjointe de l’APT, le HCDH et de l’APF, mai 2010 p.84.

 .5كتاب «ع�رش �سنوات يف خدمة حقوق الإن�سان»� ،إ�صدارات املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان.1999 ،

مذكرة
 26دجنرب 1990

م�ضامني املذكرة
■ مقرتحات ب�ش�أن الو�ضع حتت احلرا�سة واالعتقال االحتياطي والإنابة
الق�ضائية
■
■

 18فرباير 1991

■
■
■

مقرتحات ب�ش�أن مراجعة الت�رشيعات املتعلقة بال�سجون
مقرتحات ب�ش�أن مراقبة الو�ضعية يف ال�سجون
مقرتحات ب�ش�أن و�ضعية ال�سجون واملعتقلني
مقرتحات املجل�س بعد درا�سة التقرير ال�صادر عن جمموعة العمل
املكلفة بالو�ضع حتت احلرا�سة والإعتقال الإحتياطي

■ مقرتحات ب�ش�أن م�رشوع املر�سوم املنظم للم�ؤ�س�سات ال�سجنية
 24فرباير 1994

■ مقرتحات مرفوعة �إىل �صاحب اجلاللة ب�ش�أن الكتابني ال�ساد�س
■ وال�سابع من م�رشوع قانون امل�سطرة اجلنائية
■ مقرتحات مرفوعة �إىل �صاحب اجلاللة ب�ش�أن املقت�ضيات
■ التمهيدية والكتب اخلم�سة من م�رشوع امل�سطرة اجلنائية

وقد �شكل املجل�س جمموعة عمل مكلفة بحماية حقوق الإن�سان والت�صدي لالنتهاكات ،انتدبت
من داخلها مقررة خا�صة مكلفة بالأو�ضاع داخل ال�سجون ،وعمل على تخ�صي�ص ق�سم مكلف
بتتبع �أو�ضاع ال�سجناء وال�سجينات كما �أعد دليال لزيارة ال�سجون مت �إعتماده بعد فتح نقا�ش
وا�سع �ساهم فيه كل �أع�ضاء املجل�س وجلنة احلماية من جهة وممثلني عن املندوبية العامة لإدارة
ال�سجون و�إعادة الإدماج من جهة �أخرى.
وي�أتي هذا التقرير املو�ضوعاتي الثاين حول �أو�ضاع امل�ؤ�س�سات ال�سجنية وال�سجناء وال�سجينات،
الذي ي�صدره املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،يف �إطار متابعة ومراقبة هذه الأو�ضاع للوقوف
على مدى احرتام حقوق هذه الفئة وطبيعة االنتهاكات التي قد تطالها ،مع �إبداء مالحظات
وتقدمي تو�صيات بهدف امل�ساهمة يف حت�سني �أو�ضاع ال�سجون و�ضمان حماية حقوق ال�سجناء
والنهو�ض بها.
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�إن املعلومات الواردة يف هذا التقرير هي نتاج ملا عاينه فريق العمل الزائر من خالل الزيارات
امليدانية والإفادات املتواترة واملتطابقة التي �أدىل بها بع�ض ال�سجناء �أثناء مقابلتهم واال�ستماع
�إليهم ب�شكل جماعي �أو فردي .كما ي�ستند �إىل الإفادات التي قدمها ال�سيد املندوب العام لإدارة
ال�سجون و�إعادة الإدماج �أثناء اللقاء الذي مت بينه وبني �أع�ضاء جمموعة العمل املكلفة بر�صد
الإنتهاكات وحماية حقوق الإن�سان بتاريخ  31يناير  2012وكذلك تلك التي �أفاد بها امل�س�ؤولون
اجلهويون واملحليون للم�ؤ�س�سات ال�سجنية التي متت زيارتها وما تو�صل به املجل�س من املندوبية
العامة من �إح�صائيات ومعطيات حول واقع ال�سجون باملغرب ومالحظات �أبداها املندوب العام
م�شكورا على م�سودة هذا التقرير.
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�أوال  :منهجية العمل
 .1مرحلة ما قبل الزيارات
عقدت جمموعة العمل الدائمة املكلفة بر�صد انتهاكات حقوق الإن�سان وحمايتها اجتماعا �أوليا
بتاريخ  9فرباير  ،2011ا�ستدعت له خبرية وطنية متخ�ص�صة يف تفقد �أو�ضاع امل�ؤ�س�سات ال�سجنية
لتقدمي عر�ض حول منهجية وتقنيات زيارات ال�سجون و�آليات ر�صد انتهاكات حقوق ال�سجناء.
وقد متت خالله امل�صادقة على ت�شكيل فريق عمل متعدد االخت�صا�صات (خرباء قانونيني� ،أطباء،
مقررون )...حتت �إ�رشاف ال�سيدة اخلبرية من بني �أع�ضاء املجل�س وجلانه اجلهوية وبع�ض الأطر
العاملة به ،وذلك ق�صد القيام بزيارة �إىل عينة من امل�ؤ�س�سات ال�سجنية بغاية �إعداد التقرير الثاين
حول �أو�ضاع ال�سجون وحقوق ال�سجناء وال�سجينات.
وقد اعتمد الفريق الزائر مقاربة تتوخى تقييم �أو�ضاع ال�سجون وال�سجناء انطالقا مما يلي:
■ خال�صات التقرير ال�سابق والوقوف على �أهم اخلطوات والإجراءات الت�رشيعية والإدارية
والتنظيمية والتدبريية املتخذة �أثناء املدة الفا�صلة بني التقريرين والتي من �ش�أنها الت�أثري
الإيجابي على و�ضعية ال�سجون واحلد من انتهاكات حقوق ال�سجناء؛
■ الوقوف ب�شكل مو�ضوعي ودقيق على االنتهاكات التى قد مت�س حقوق ال�سجناء
وال�سجينات وحتديد الأ�سباب املبا�رشة وغري املبا�رشة لوقوع هذه االنتهاكات؛
■ تقدمي مقرتحات وتو�صيات بخ�صو�ص اتخاذ تدابري ت�رشيعية و�إدارية وقائية ا�ستباقية،
وتدابري عملية ملعاجلة الإ�شكاالت التي متت معاينتها والت�صدي لالنتهاكات التي مت
الوقوف عليها.
ولهذه الغاية ،مت و�ضع برنامج لزيارة عينة من امل�ؤ�س�سات ال�سجنية مت اختيارها وفق املعايري الواردة
يف اجلدول �أدناه:
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امل�ؤ�س�سة ال�سجنية

نوعها

ال�سجن املحلي توالل  2مبكنا�س

حملي

حديث البناء وم�صدر �شكايات

ال�سجن املركزي بالقنيطرة

مركزي

مركزي

ال�سجن املحلي عني قادو�س بفا�س

حملي

قدمي وم�صدر �شكايات

ال�سجن املحلي بالعيون

حملي

بعيد عن املركز

ملحقة ال�سجن املحلي بالعيون «الداخلة» حملي
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املعيار املعتمد

معقل �إداري �سابق

ال�سجن الفالحي �أوطيطة 1

فالحي

فالحي

املركب ال�سجني الأوداية مبراك�ش

حملي

قيد البناء

ال�سجن املحلي ب�إنزكان

حملي

مت �إ�صالحه حديثا

ال�سجن املحلي ب�آيت ملول

حملي

م�صدر �شكايات

ال�سجن املحلي عني ال�سبع بالدار البي�ضاء

حملي

م�صدر �شكايات

مركز الإ�صالح والتهذيب بالدار البي�ضاء

�إ�صالحية مركز الأحداث وال�شباب من � 18إىل � 20سنة

ال�سجن املحلي بوجدة

حملي

م�صدر �شكايات

ال�سجن املحلي بالناظور

حملي

م�صدر �شكايات

ال�سجن املحلي باحل�سيمة

حملي

م�صدر �شكايات

ال�سجن املحلي باجلديدة

حملي

م�صدر �شكايات

وموازاة مع ذلك ،عمل املجل�س على اتخاذ جمموعة من الرتتيبات ال�رضورية الكفيلة ب�إجناح هذه
الزيارات:
■ عقد لقاء �أويل مع املندوب العام لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج بتاريخ  31يناير  2012من
�أجل مد ج�سور التوا�صل والتعاون والتعريف باالخت�صا�صات اجلديدة للمجل�س التي تخول له
زيارة كل �أماكن االحتجاز مبا فيها امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ،والوقوف عند املجهودات التي قامت
بها هذه امل�ؤ�س�سات من �أجل حت�سني �أو�ضاع ال�سجون والظروف املادية لل�سجناء وال�سجينات
و اال�ستماع �إىل الإكراهات وال�صعوبات والعوامل املعيقة لتح�سني ال�رشوط ال�سجنية؛

■�إعداد ا�ستمارات و�إر�سالها �إىل املندوبية ق�صد تعبئتها؛ ت�ضمنت معطيات ومعلومات
حول امل�ؤ�س�سات ال�سجنية وبنياتها التحتية وعدد ال�ساكنة ال�سجنية بها وو�سائل الت�أطري
والت�سيري الإداري واخلدمات املقدمة لل�سجناء وال�سجينات؛
■ و�ضع قاعدة بيانات لت�سهيل جتميع املعطيات بخ�صو�ص جميع امل�ؤ�س�سات ال�سجنية
باملغرب؛ و�إعداد بطاقة تقنية �إجمالية خا�صة عن جميع امل�ؤ�س�سات ال�سجنية وبطائق
تقنية فردية عن كل م�ؤ�س�سة على حدة.
وقد متت هذه الزيارات خالل الفرتة املمتدة من  31يناير �إىل غاية  19يونيو  2012بتن�سيق وب�رشاكة
مع كل من:
■ اللجان اجلهوية حلقوق الإن�سان التابعة للمجل�س نظرا للدور الذي ميكن �أن تلعبه يف
متابعة �أو�ضاع ال�سجناء عن قرب ب�شكل دوري وكلما دعت ال�رضورة �إىل ذلك ،ومتابعة
مدى تفعيل التو�صيات الكفيلة بتح�سني �أو�ضاع ال�سجون وال�سجناء؛
■املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إدماج ال�سجناء ،حيث عينت هذه الأخرية ،يف �ضوء
املرا�سلة التي وجهت لها من قبل املجل�س لتعيني ممثل عنها ملرافقة الفريق الزائر� ،إطارا
تابعا لها قام مبرافقة الفريق الزائر �إىل كل من ال�سجون التالية� :أيت ملول ،انزكان ،املركب
ال�سجني الأوداية مبراك�ش ،عكا�شة ،مركز الإ�صالح والتهذيب بالدار البي�ضاء ،و�أوطيطة 1؛
■ املر�صد املغربي لل�سجون الذي رافق الفريق الزائر يف كل من �سجن وجدة،الناظور واحل�سيمة؛
■ ق�ضاة الأحداث وق�ضاة تنفيذ العقوبة يف دائرة اخت�صا�صهم التابعة لها امل�ؤ�س�سات
ال�سجنية مو�ضوع الزيارة.

 .2منهجية الزيارات
اعتمد الفريق الزائر على منهجية تتالءم مع املبادئ العامة املتعلقة ب�إجراء الزيارات لكافة �أماكن
االحتجاز وامل�ضمنة يف دالئل خا�صة ،6وكذلك املعايري الأ�سا�سية اخلا�صة مبعاملة ال�سجناء
واملحتجزين واملن�صو�ص عليها يف املعاهدات الدولية ،مع ا�ستح�ضار ثالثة �أهداف رئي�سية:
■ خلق جو من الثقة والتعاون مع املدراء اجلهويني واملحليني للم�ؤ�س�سات ال�سجنية والطاقم
الإداري التابع لها؛
. 6دليل التدريب على ر�صد حقوق الإن�سان ال�صادر عن مفو�ضية حقوق الإن�سان� ،سل�سلة التدريب املهني رقم  7بتاريخ
 2001و دليل التق�صي والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الالان�سانية �أو املهينة
–بروتوكول ا�ستنمبول املقدم اىل مفو�ضية االمم املتحدة ال�سامية حلقوق االن�سان يف  9غ�شت  1999ودليل زيارة �أماكن
االحتجاز ال�صادر عن جمعية الوقاية من التعذيب .APT
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■ اكت�ساب ثقة النزالء وحت�سي�سهم ب�أهمية الزيارة يف حت�سني �أو�ضاعهم والدور الذي ميكن �أن يقوم به
املجل�س عرب هذه الزيارات يف حماية حقوقهم واحلد من االنتهاكات التي قد تطال هذه احلقوق؛
■ احل�صول على �أكرب عدد من املعلومات والتفا�صيل وال�شهادات والت�رصيحات الدقيقة
التي ت�ساعد على بلورة تقرير مو�ضوعي ودقيق عن �أو�ضاع ال�سجون وال�سجناء.

 .3مراحل تنفيذ الزيارة
مت تنفيذ الزيارة على املراحل التالية:
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■ عقد جل�سة �أولية مع امل�س�ؤولني عن امل�ؤ�س�سة ال�سجنية (املدير املحلي واجلهوي) لتقدمي
�أع�ضاء الفريق و�رشح �إطار املهمة و�أهدافها ،وت�سجيل معلومات �أولية عن امل�ؤ�س�سة
وحتيني البع�ض منها قبل ال�رشوع يف الزيارة؛
■ الإطالع على ال�سجالت (�سجل الت�أديب� ،سجل االعتقال� ،سجل التظلمات
وال�شكايات� ،سجل الزيارة)...؛
■ القيام بزيارة جماعية لكل املرافق الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سة (قاعة الزيارات ،امل�صحة ،املطبخ،
املكتبة ،خمزن املواد الغذائية ،زنازن الت�أديب� ،أماكن النظافة واال�ستحمام ،مركز
التكوين املهني� ،إلخ)؛
■ تق�سيم الفريق الزائر �إىل جمموعتني �صغريتني �أو �أكرث لزيارة خمتلف الأحياء والزنازن
والعنابر والإ�ستماع �إىل النزالء دون ح�ضور املوظفني ورئي�س املعقل و�أحيانا دون
ح�ضور ال�سجني امل�رشف على الزنزانة (الواقْف) الذي يختار عادة من بني النزالء؛
■ ت�سجيل قائمة ب�أ�سماء ال�سجناء الذين يعربون عن ا�ستعدادهم للإدالء ب�شهادات و�إفادات
حول الو�ضع داخل امل�ؤ�س�سة ال�سجنية وطبيعة االنتهاكات التي يدعون �أنهم تعر�ضوا لها
ك�أفراد �أو جماعات؛ وعقد جل�سات اال�ستماع مع ه�ؤالء النزالء مبكان يختاره الفريق؛
■ عقد �إجتماع مع مدير امل�ؤ�س�سة �أو املدير اجلهوي بعد �إنهاء الزيارة لتبليغهما مبا خل�ص
�إليه الفريق الزائر من مالحظات �أولية بخ�صو�ص املمار�سات غري ال�سليمة بامل�ؤ�س�سة
ال�سجنية املعنية ،ومطالبتهما بتقدمي تو�ضيحات بخ�صو�ص التناق�ضات التي ميكن �أن
تكون بني املعلومات التي تقدما بها خالل اللقاء الأويل وبني املعلومات التي مت حت�صيلها
من لدن الفريق �أثناء الزيارة ،وكذا عر�ض امل�شاكل املمكن حلها فورا �أو �إحالتها على
املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج التخاذ التدابري الالزمة املمكنة بتن�سيق
مع متدخلني �آخرين (وزارة ال�صحة ،وزارة الت�شغيل والتكوين املهني ،وزارة الرتبية
والتعليم وم�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س لإعادة �إدماج ال�سجناء� ،إلخ).

ثانيا  :الإطار املعياري لل�سجون ومعاملة ال�سجناء
يكت�سي الإطار املعياري لل�سجون ومعاملة ال�سجناء ،من منظور التقرير احلايل� ،أهمية مزدوجة
باعتبار �أنه ي�ضم جممل ال�ضوابط والقواعد التي ينبغي مراعاتها يف امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ومعاملة
ال�سجناء من جهة ،وي�شكل ،من جهة ثانية ،م�ستندا مرجعيا لتقييم حالة ال�سجون و�أو�ضاعها
و�أحوال ال�سجناء وطرق معاملتهم.
ويخ�ضع نظام ال�سجون ومعاملة ال�سجناء للمعايري الدولية التي التزم املغرب ب�إدراجها �ضمن
ت�رشيعاته واحرتامها ،وملقت�ضيات الد�ستور وقانون امل�سطرة اجلنائية والقوانني املتعلقة بتنظيم
امل�ؤ�س�سات ال�سجنية وت�سيريها.

 .1الإطار املعياري الدويل
من �أهم ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة املبا�رشة بال�سجون وال�سجناء:
■ العهد الدويل للحقوق ال�سيا�سية واملدنية املعتمد من طرف اجلمعية العامة واملعرو�ض
للتوقيع والت�صديق والإن�ضمام بقرارها  2200امل�ؤرخ يف  26دجنرب  1966واملنفذ يف
 23مار�س  1976طبقا للمادة  49وقع من طرف املغرب بتاريخ  19يناير  1977ومتت
امل�صادقة عليه بتاريخ  3ماي .1979
■ اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو ال �إن�سانية
�أو املهينة اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية
العامة للأمم املتحدة  39/46امل�ؤرخ يف دجنرب  :1984دخلت حيز التنفيذ يف  26يونيو
 1987وفقا لأحكام املادة  )1(27وقعت من طرف املغرب بتاريخ  08يناير 1986
ومتت امل�صادقة عليها بتاريخ  21يونيو  .1993والربوتوكول االختياري امللحق بها،7
الذي ين�ص على حظر التعذيب عن طريق �إن�شاء جلان وطنية ودولية تتمتع باال�ستقاللية
والنزاهة وال�شفافية ،تقوم باملراقبة وزيارة �أماكن االحتجاز ب�صورة مفاجئة مع تقدمي
تقارير ب�ش�أنها �إىل ال�سلطات من �أجل حثها على حت�سني ظروف االحتجاز لديها وحت�سني
قدراتها يف هذا امل�ضمار.8
 .7اعتمدته اجلمعية العامة للأمم املتحدة بتاريخ  18دجنرب  2002ودخل حيز التنفيذ منذ تاريخ  22يونيو  ،2006وقد وافقت
احلكومة املغربية على امل�صادقة عليه يف ماي  2011و�رشعت يف اتخاذ الإجراءات الالزمة.
 .8املادة الرابعة من الربوتوكول.
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■  القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء التي اعتمدها م�ؤمتر الأمم املتحدة الأول
ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املنعقد يف جنيف عام  1955و�أقرها املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي بقراريه  663جيم (د )24-امل�ؤرخ يف  31يوليو  1957و ( 2076د)62-
امل�ؤرخ يف  13مايو  1977وهي تعد من �أبرز ال�صكوك الدولية يف هذا املجال .وتكمن
�أهميتها بالدرجة الأوىل يف كونها ت�ضع �إطارا �أ�سا�سيا ملا يعترب دوليا قواعد دنيا يف معاملة
ال�سجناء ،وهي ت�شكل يف ذاتها حوافز على بذل اجلهود با�ستمرار من �أجل التغلب على
الإكراهات العملية ،وتتغذى وتتطور بالتايل من خالل التجربة واملمار�سة.

18

وتنبني هذه القواعد على مبادئ �أ�سا�سية وعامة يتعني وتطبيقها ب�صورة حيادية على جميع ال�سجناء
وعدم التمييز بينهم يف املعاملة ،مع احرتام املعتقدات الدينية واملبادئ الأخالقية للفئة التي ينتمي
�إليها ال�سجني .كما حتدد هذه القواعد ال�رشوط الدنيا التي ينبغي �أن تتوفر يف امل�ؤ�س�سات ال�سجنية،
والتي تعترب يف جوهرها مبثابة حقوق لل�سجناء من حيث �أماكن االحتجاز ،والنظافة ال�شخ�صية،
والتغذية ،والتمارين الريا�ضية ،واخلدمات الطبية ،واالن�ضباط والت�أديب ،و�أدوات تقييد احلرية،
وتزويد ال�سجناء باملعلومات وحقهم يف التظلم ،واالت�صال بالعامل اخلارجي ،واملطالعة ،وممار�سة
ال�شعائر الدينية ،وحفظ متاع ال�سجناء ،والإخطار بحاالت الوفاة �أو املر�ض �أو النقل ،او ترحيل
ال�سجناء ...كما تن�ص على قواعد تهم موظفي ال�سجن و�إجراءات التفتي�ش.
وتت�ضمن هذه القواعد كذلك املبادئ التوجيهية التي ينبغي �أن ي�ؤخذ بها يف �إدارة ال�سجون،
والأهداف الكفيلة بقيام امل�ؤ�س�سة ال�سجنية بالتوفيق بني مهمتي حماية املجتمع من اجلرمية وت�أهيل
اجلاين لالندماج جمددا يف املجتمع ،وعلى اخل�صو�ص االهتمام بالتعليم والرتفيه والعالقة مع
اخلارج والرعاية اخلا�صة للم�صابني بالأمرا�ض النف�سية والعقلية والرعاية الالحقة بعد الإفراج.
■ جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص ،الذين يتعر�ضون لأي �شكل من
�أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن اعتمدت ون�رشت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة
 43/173امل�ؤرخ يف  9دجنرب1988؛
■ مدونة قواعد �سلوك املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني .اعتمدت من قبل اجلمعية العامة
وفق القرار  34/169امل�ؤرخ يف دجنرب 1979؛
■ مبادئ �آداب مهنة الطب املت�صلة بدور املوظفني ال�صحيني وال �سيما الأطباء يف حماية
امل�سجونني واملحتجزين من التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة او العقوبة القا�سية �أو
االان�سانية �أو املهنية :اعتمدت من قبل اجلمعية العامة وفق القرار  37/194امل�ؤرخ يف
 18دجنرب 1983؛

■ املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء :اعتمدت ون�رشت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم
املتحدة  45/111امل�ؤرخ يف  14كانون الأول/دي�سمرب .1990
■ اعالن قواعد بانكوك ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)،
املعتمدة من لدن اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها رقم ( )A/RES/56/229بتاريخ
 16مار�س .2011
وقد ن�صت بع�ض ال�صكوك الدولية الأخرى على معايري خا�صة ببع�ض الفئات ،من بينها الن�ساء
والأحداث والأ�شخا�ص ذوو الإعاقة .فبالن�سبة للن�ساء ،ن�ص املبد أ� اخلام�س من جمموعة مبادئ
االحتجاز على التدابري الرامية �إىل حماية احلوامل والأمهات املر�ضعات ،و�أكدت القاعدة 53
من القواعد النموذجية الدنيا على وجوب و�ضع املحتجزات حتت رعاية موظفات وعامالت.
كما �أكدت مقت�ضيات العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واتفاقية مناه�ضة التعذيب
وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة ،وكذا الإعالن العاملي ب�ش�أن
الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة يف مادته الرابعة ،على �أن العنف اجلن�سي بكل �أ�شكاله املرتكب �ضد
املر�أة �سواء من طرف الدولة �أو موظفيها يعد نوعا من �أنواع التعذيب.
�أما بخ�صو�ص الأحداث يف نزاع مع القانون ،فقد ن�صت ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة كالإتفاقية
الدولية حلقوق الطفل 9وقواعد الأمم املتحدة حلماية الأحداث املجردين من حريتهم ،10وقواعد بكني
النموذجية لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث ،11ومبادئ الريا�ض التوجيهية ملنع جنوح الأحداث ،12على
�ضمانات تكفل حماية الأطفال يف نزاع مع القانون منهم �أو �ضحايا اجلنايات واجلنح �أو املوجودين
يف و�ضعية �صعبة .وقد �أكدت هذه ال�صكوك على املبادئ التالية:
■ مراعاة امل�صلحة الف�ضلى للطفل؛
■ �إلزامية الدول الأطراف يف ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان بالقيام ب�إ�صالحات تهم
ت�رشيعاتها اجلنائية حتى تتالءم واملعايري الدولية للحماية القانونية للحدث الذي يرتكب
فعال يجرمه القانون؛
 . 9اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة  44/25امل�ؤرخ يف  20نونرب ،1989
تاريخ بدء النفاذ � 2 :شتنرب  ،1990وفقا للمادة � .49صادق عليها املغرب �سنة .1993
�. 10أو�صى باعتمادها م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية و معاملة املجرمني املنعقد يف هافانا من  27غ�شت �إىل � 7شتنرب
 ،1990كما اعتمدت و ن�رشت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة  45/113امل�ؤرخ يف  14دجنرب .1990
�.11أو�صى باعتمادها م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املنعقد يف ميالنو من  26غ�شت �إىل � 6شتنرب
 ،1985واعتمدتها اجلمعية العامة بقرار  40/22امل�ؤرخ يف  29نونرب .1985
 .12املعتمدة واملن�شورة بقرار اجلمعية العامة عدد .45/112
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■ عدم اللجوء �إىل �سلب احلرية �إال كمالذ �أخري ولأق�رص مدة الزمة؛
■ عدم تعري�ض �أي طفل للتعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية
�أو املهينة؛
■ مراعاة التنا�سب بني خطورة اجلرمية وظروف احلدث وحاجاته ال�شخ�صية ومتطلبات
واحتياجات املجتمع؛
■ عدم فر�ض قيود على احلرية ال�شخ�صية للحدث �إال بعد درا�سة دقيقة حلالته؛
■ متتيع كل طفل حمروم من حريته باحلق يف احل�صول ب�رسعة على م�ساعدة قانونية وغريها
من امل�ساعدة املنا�سبة؛
■ اتخاذ تدابري بديلة تروم تفادي الإيداع يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية قدر الإمكان.
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�أما يف ما يتعلق بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،فقد �أوىل املجتمع الدويل رعاية خا�صة لهذه الفئة،
حيث اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وبرتوكولها
االختياري يف  13دجنرب  ،2006ومت توقيعها من طرف املغرب يف  30مار�س  2007و�صادق عليها
يف � 8أبريل  ،2009كما انخرط يف الربوتوكول التابع لها بنف�س التاريخ ،لت�ضاف �إىل الن�صو�ص
القانونية املتعلقة بحماية حقوق الإن�سان .وقد فر�ضت هذه االتفاقية على الدول اتخاذ تدابري
و�إجراءات تهدف �إىل �ضمان حماية خا�صة وتف�ضيلية لهذه الفئة .وتبقى �أهم االلتزامات امل�ستمدة
من ن�ص هذه االتفاقية هي احلماية من التمييز .فبعد �أن �أو�ضحت ديباجتها �أن االنتهاك اجل�سيم
حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يكمن يف التمييز على �أ�سا�س الإعاقة� ،أكدت على �رضورة توفري
جميع الدول لآليات حمائية خا�صة.

 .2الإطار املعياري الوطني
يت�ضمن هذا الإطار خمتلف الن�صو�ص القانونية والتنظيمية ذات ال�صلة بال�سجون ومعاملة ال�سجناء،
وينق�سم �إىل �إطار عام يق�صد به الن�صو�ص العامة التي تت�ضمن مقت�ضيات تت�صل �إما ب�صفة مبا�رشة
�أو ب�صفة غري مبا�رشة بال�سجون وال�سجناء ،و�إطار خا�ص يق�صد به الن�صو�ص ذات ال�صلة املبا�رشة
واحل�رصية بتنظيم امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ومعاملة ال�سجناء وال�سجينات.

 .1.2الإطار العام
يدخل يف هذا النطاق ب�صفة �أ�سا�سية الد�ستور وقانون امل�سطرة اجلنائية.
 .1.1.2الد�ستور
ي�شكل د�ستور 1يوليوز  2011نقطة حتول نوعية يف امل�سار الد�ستوري املغربي وذلك من خالل ما
�أقره و�أ�صله من حقوق وحريات �أ�سا�سية و�ضمانات وما د�سرته من م�ؤ�س�سات وهيئات من جهة
�أو ما حدده من عالقات بني ال�سلطات وامل�ؤ�س�سات من جهة ثانية.
وانطالقا من احلقوق واحلريات واملبادئ التي �أقرها الد�ستور بالن�سبة جلميع املواطنني ،وكذا
املبادئ الأ�سا�سية ،وخا�صة مبد أ� �سمو االتفاقيات الدولية على الت�رشيعات الوطنية ،ن�ص
الد�ستور اجلديد على جمموعة من املقت�ضيات ذات ال�صلة بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية ومعاملة ال�سجناء
وال�سجينات ،ومن �أهمها:
■ التن�صي�ص على عدم جواز امل�س بال�سالمة اجل�سدية �أو املعنوية لأي �شخ�ص ،يف �أي ظرف
ومن قبل �أية جهة كانت خا�صة او عامة وكذا على عدم جواز معاملة الغري معاملة قا�سية
�أو ال �إن�سانية �أو مهينة �أو حاطة بالكرامة الإن�سانية مع جترمي التعذيب بكافة �أ�شكاله طبقا
ملقت�ضيات الف�صل  22من الد�ستور؛
■ وجوب متتع كل �شخ�ص معتقل بحقوقه الأ�سا�سية وبظروف اعتقال �إن�سانية و�إمكانية
ا�ستفادته من برامج للتكوين و�إعادة الإدماج (الفقرة اخلام�سة من الف�صل )23؛
■ �ضمان حق كل �شخ�ص يف املحاكمة العادلة (الف�صلني  23و  ،)120علما �أن املحاكمة العادلة
مبعناها الدقيق ت�شمل مرحلة ما قبل املحاكمة واملحاكمة نف�سها ثم مرحلة تنفيذ العقوبة؛
■ �ضمان حق كل من ت�رضر من خط�أ ق�ضائي يف احل�صول على تعوي�ض تتحمله الدولة
(الف�صل )122؛
■ �إ�ضافة عبارة «طبقا للقانون» �إىل ال�صيغة املتعلقة ب�صدور الأحكام وتنفيذها .وعلى هذا
النحو ف�إن الف�صل  124من الد�ستور اجلديد ين�ص على �أن الأحكام «ت�صدر ( )...وتنفذ
با�سم امللك وطبقا للقانون»؛
■ �إدراج نظام ال�سجون �ضمن جمال الت�رشيع الذي يخت�ص به الربملان طبقا ملقت�ضيات الف�صل 71؛
■ الن�ص يف الف�صل  133على احلق يف الدفع بعدم د�ستورية القانون و�إمكانية �إثارته �أثناء
النظر يف �إجراءات التقا�ضي ،وذلك �إذا دفع �أحد الأطراف ب�أن القانون الذي �سيطبق
يف النزاع مي�س باحلقوق واحلريات التي ي�ضمنها الد�ستور؛
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■ الن�ص يف الف�صول من � 154إىل  160على قواعد احلكامة اجليدة وم�ستلزماتها وعلى
وجوب مراعاة مبد أ� امل�ساواة بني املواطنني ،وتوخي اجلودة وال�شفافية ،و�إعمال املحا�سبة
وامل�س�ؤولية ،واخل�ضوع للمبادئ والقيم الدميقراطية التي �أقرها الد�ستور؛
■ �إحداث م�ؤ�س�سات وهيئات حلماية احلقوق واحلريات واحلكامة اجليدة ود�سرتتها
(الف�صول من � 161إىل )170؛
■ �إقرار حق جمعيات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية املهتمة بال�ش�أن العام يف
�إعداد قرارات وم�شاريع لدى خمتلف امل�ؤ�س�سات املنتخبة وال�سلطات العمومية ويف
تفعيلها وتقييمها (الف�صل .)12
 .2.1.2قانون امل�سطرة اجلنائية
ميثل قانون امل�سطرة اجلنائية ،اعتبارا ملا يت�ضمنه من �إجراءات تتعلق بالبحث يف اجلرائم وحماكمة
مرتكبيها وتنفيذ العقوبات ال�صادرة يف حقهم ،احلجر الأ�سا�س يف ما يت�صل باحلريات وال�ضمانات
املمنوحة للجناة وتوفري �رشوط املحاكمة العادلة ،مبا يف ذلك مرحلة التنفيذ العقابي.
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وبالفعل ،ف�إن قانون امل�سطرة اجلنائية رقم  22-01ال�صادر بتاريخ � 3أكتوبر  ،2002كما وقع
تعديله وتتميمه ،يخ�ص�ص الكتاب ال�ساد�س منه لتنفيذ املقررات الق�ضائية وال�سجل العديل ورد
الإعتبار ،ويكر�س املواد من � 608إىل  621لتنفيذ الإعتقال الإحتياطي والعقوبات ال�سالبة للحرية.
ومن �أهم املقت�ضيات املن�صو�ص عليها يف هذا الباب:
■ �إمكانية فتح م�سطرة ال�صلح (املادة � )41أثناء وخالل م�سطرة البحث التمهيدي؛
■ حتديد �أمد االعتقال الإحتياطي يف �شهرين يف اجلنايات قابلة للتمديد خم�س مرات
وبنف�س املدة (املادة )177؛
■ حتديد �آجال لإجناز الإجراءات الق�ضائية وللبث يف الق�ضايا لتحقيق ال�رسعة والفعالية يف
�أداء العدالة اجلنائية وال �سيما يف ق�ضايا املعتقلني (املواد،381 ،234 ،215 ،196 ،180
 528و )...540وهذا ي�شكل �أحد املبادئ الأ�سا�سية للم�سطرة اجلنائية �أي�ضا؛
■ وجوب زيارة امل�ؤ�س�سات ال�سجنية من طرف رئي�س الغرفة اجلنحية �أو من ينوب عنه مرة
كل ثالثة �أ�شهر على الأقل (املادة )249؛

■ اعتبار قبول �إحتجاز �شخ�ص من طرف م�أمور �إدارة ال�سجن دون �أي �سند من �سندات
االعتقال املن�صو�ص عليها يف املادة  608من امل�سطرة اجلنائية �إقرتافا جلرمية الإعتقال
التحكمي من طرف هذا الأخري (املادة )611؛
■ عدم جواز االعتقال �إال يف م�ؤ�س�سات �سجنية نظامية (الفقرة الثانية من املادة )608؛
■ �رضورة �إعداد ملف خا�ص بكل معتقل يودع يف ال�سجن (املادة )609؛
■ �رضورة توفر كل م�ؤ�س�سة �سجنية على �سجل لالعتقال يو�ضع رهن �إ�شارة ال�سلطات الق�ضائية
ق�صد املراقبة والت�أ�شري وال�سلطات الإدارية املكلفة بالتفتي�ش العام للم�ؤ�س�سة (املادة )612؛
■ �إيداع املعتقلني �إحتياطيا ،ح�سب ال�رضورات الأمنية والقدرة الإيوائية ،ب�سجن حملي
باملكان الذي توجد فيه املحكمة مع ال�سماح لهم بجميع االت�صاالت والت�سهيالت التي
متكنهم من ممار�سة حقهم يف الدفاع عن �أنف�سهم (املادة )615؛
■ �رضورة قيام قا�ضي تطبيق العقوبات ووكيل امللك �أو �أحد نوابه بتفقد ال�سجناء مرة يف ال�شهر
على الأقل من �أجل الت�أكد من �صحة االعتقال ومن ح�سن م�سك �سجل االعتقال (املادة )616؛
■ �رضورة حترير القا�ضي ملح�رض التفتي�ش وتوجيهه فورا �إىل وزير العدل؛
■ �رضورة م�سك ممثل النيابة العامة املكلف بتنفيذ الأحكام القا�ضية بعقوبات �سالبة للحرية
ل�سجل خا�ص بتنفيذ تلك العقوبات (املادة )617؛
■ �رضورة �إحداث جلنة للمراقبة وال�سهر على توفري و�سائل ال�صحة والأمن والوقاية من
الأمرا�ض وعلى نظام تغذية املعتقلني وظروف حياتهم العادية وامل�ساعدة على �إعادة
تربيتهم و�إدماجهم ،على م�ستوى كل والية �أو عمالة �أو �إقليم ،يرت�أ�سها الوايل �أو العامل
وي�ساعده رئي�س املحكمة االبتدائية ووكيل امللك وقا�ضي تنفيذ العقوبة وممثل ال�سلطة
العمومية املكلف بال�صحة ورئي�سا جمل�سي اجلهة واجلماعة اللتني توجد بهما امل�ؤ�س�سة
ال�سجنية وممثلو قطاعات الرتبية الوطنية وال�ش�ؤون االجتماعية وال�شبيبة والريا�ضة
والتكوين املهني ،وت�ضم �أع�ضاء متطوعني يعينهم وزير العدل من بني الفاعلني اجلمعويني
�أو املهتمني مب�صري ال�سجناء (املادة )620؛
■ �أهلية اللجنة املذكورة لزيارة ال�سجون املوجودة يف تراب الوالية �أو العمالة �أو الإقليم،
ورفع تقرير �إىل وزير العدل يت�ضمن مالحظاتها �أو انتقاداتها والتجاوزات املطلوب
�إنها�ؤها والتح�سينات الواجب �إدخالها ،وتقدمي تو�صيات �إىل جلنة العفو ب�ش�أن بع�ض
املعتقلني (املادة )621؛

23

■ �أهليتها لزيارة امل�ؤ�س�سات املكلفة برعاية الأحداث يف خالف مع القانون� ،رشيطة تعزيز
ت�شكيلتها بقا�ضي الأحداث وممثلي القطاعات العمومية املكلفة بالطفولة .وميكن �أن
ي�ضاف �إليها يف هذه احلالة متطوعون �أو متطوعات يعينهم وزير العدل من بني املهتمني
واملهتمات برعاية الطفولة (املادة .)621
ويف ما يخ�ص عدالة الأحداث ،تتلخ�ص �أهم املقت�ضيات التي جاء بها قانون امل�سطرة اجلنائية يف
ما يلي:
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■ التن�صي�ص على الإخت�صا�صات املوكولة لقا�ضي الأحداث (املادة )468؛
■ التن�صي�ص على �أن الإخت�صا�ص يكون لقا�ضي الأحداث وامل�ست�شار املكلف بالأحداث
الذي ارتكبت اجلرمية يف دائرة نفوذه وكذا قا�ضي املكان الذي �أودع به احلدث �إما
ب�صفة م�ؤقتة �أو نهائية (املادة )469؛
■ التن�صي�ص على تدابري نظام احلرا�سة امل�ؤقتة التي ميكن �أن يخ�ضع لها احلدث (املادة )471؛
■ �رضورة قيام قا�ضي الأحداث بتفقد الأحداث املعتقلني وكذا الأحداث املودعني باملراكز
وامل�ؤ�س�سات املعنية ،وذلك مرة كل �شهر على الأقل (املادة )473؛
■ �إ�ضفاء طابع الإ�ستثناء على اللجوء اىل �سلب حرية الأحداث يف خالف مع القانون،
وعدم اللجوء �إىل هذا التدبري �إال �إ�ستثناءا (املادة )473؛
■ التن�صي�ص على تدابري احلماية �أو التهذيب التي ميكن �أن تتخذ يف حق الأحداث (املادة )481؛
■ التن�صي�ص على �إمكانية �إعادة النظر يف التدابري املتخذة يف حق الأحداث (املادة .)501

 .2.2الإطار اخلا�ص
يتعلق الأمر �أ�سا�سا بالقوانني واملرا�سيم والقرارات التالية:
■ القانون رقم  23/98املتعلق بتنظيم امل�ؤ�س�سات ال�سجنية وت�سيريها13؛
■ املر�سوم التطبيقي ،14للقانون رقم  23/98املتعلق بتنظيم امل�ؤ�س�سات ال�سجنية وت�سيريها؛
■ الظهري رقم  1.08.49ال�صادر بتاريخ � 29أبريل  2008والقا�ضي بتعيني املندوب العام
لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج وبتحديد �إخت�صا�صاته و�إحلاق املندوبية العامة لإدارة
ال�سجون و�إعادة الإدماج به ،وف�صلها عن وزارة العدل؛
� .13صدر بتاريخ  25غ�شت  1999ون�رش باجلريدة الر�سمية عدد  ،4726بتاريخ � 16شتنرب .1999
� .14صدر بتاريخ  3نونرب  2000ون�رش باجلريدة الر�سمية عدد  4862بتاريخ  4يناير .2001

■ املر�سوم عدد  2.08.772بتاريخ  21ماي  2008املتعلق بتحديد اخت�صا�صات املندوبية
العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج واخت�صا�صاتها؛
■ املر�سوم عدد 2.08.311بتاريخ  12يونيو  2008املتعلق بتعيني املدير املكلف ب�سالمة
ال�سجناء والأ�شخا�ص واملباين واملن�ش�آت املخ�ص�صة لل�سجون؛
■ املر�سوم عدد  2.08.312بتاريخ  12يونيو  2008القا�ضي بتعيني املدير املكلف بالعمل
االجتماعي والثقايف لفائدة ال�سجناء وب�إعادة �إدماجهم؛
■ املر�سوم عدد  2.08.599بتاريخ  7نونرب  2008ب�ش�أن النظام الأ�سا�سي اخلا�ص مبوظفي
املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج؛
■ املر�سوم عدد  2.09.597بتاريخ  23نونرب  2009املتعلق مبنح تعوي�ضات لبع�ض الفئات من
موظفي �إدارة ال�سجون؛
■ قرار للمندوب العام لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج عدد  149.09بتاريخ  2يناير 2009

يتعلق بتعيني �آمر م�ساعد بال�رصف؛

■ قرار للمندوب العام لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج عدد  1524.09بتاريخ  21ماي
 2009يتعلق بتحديد اخت�صا�صات �أق�سام املديريات املركزية التابعة للمندوبية العامة
لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج وم�صاحلها وتنظيمها؛
■ قرار للمندوب العام لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج عدد  2456.09بتاريخ � 18شتنرب
 2009يتعلق ب�إحداث املديريات الالممركزة التابعة للمندوبية العامة لإدارة ال�سجون
و�إعادة الإدماج وبتحديد اخت�صا�صات �أق�سامها وم�صاحلها وتنظيمها؛
■ قرار للمندوب العام لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج عدد  2634.09بتاريخ � 19شتنرب
 2009ب�ش�أن �إحداث مركز تكوين �أطر املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج؛
■ قرار للمندوب العام لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج عدد  848.10بتاريخ  8مار�س
 2010يتعلق بتحديد مكونات الزي الر�سمي ملوظفي هيئة احلرا�سة والأمن باملندوبية
العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج و�شكله وال�شارات املقررة لهم؛
■ قرار للمندوب العام لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج عدد  465.11بتاريخ  25فرباير
 2011يتعلق برتتيب �أ�صناف امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.
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 .1.2.2القانون رقم 23/98

�صدر القانون رقم  23/98ليكون متالئما مع املعايري الدولية وخا�صة مع القواعد النموذجية
الدنيا ملعاملة ال�سجناء املعتمدة من لدن الأمم املتحدة ،و�سعى �إىل املوازنة بني ال�ضوابط الأمنية
ومتطلبات �إ�صالح ال�سجون وت�أهيل ال�سجناء نف�سيا وتربويا ومهنيا مع ت�سهيل اندماجهم من
جديد يف املجتمع.
ويتجلى �سعيه �إىل املالءمة واملوازنة يف اعتماده ت�صنيفا للم�ؤ�س�سات ال�سجنية بح�سب �أهميتها
وتخ�ص�صها ،مع الف�صل الكلي للأماكن املخ�ص�صة للن�ساء ،وف�صل املكرهني بدنيا لأ�سباب مدنية عمن
عداهم ،والف�صل بني املعتقلني االحتياطيني واملعتقلني املدانني ،وتخ�صي�ص �أماكن منف�صلة للمعتقلني
املر�ضى .وت�صنف ال�سجون ،مبقت�ضى املواد من � 8إىل  12من هذا القانون� ،إىل �أربعة �أنواع هي:
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■ ال�سجون املركزية ،وتخ�ص�ص ،ح�سب املادة التا�سعة منه ،لإيواء املدانني املحكوم عليهم
مبدد طويلة؛
■ ال�سجون الفالحية ،وتعترب ،وفق املادة العا�رشة ،م�ؤ�س�سات ذات نظام �شبه مفتوح لتنفيذ
العقوبات؛
■ ال�سجون املحلية ،وتخ�ص�ص ،طبقا للمادة احلادية ع�رشة ،لتلقني املدانني ،تبعا مل�ؤهالتهم،
تكوينا مهنيا يتوخى ت�أهيلهم لالندماج يف احلياة املهنية بعد الإفراج عنهم؛
■ مراكز الإ�صالح والتهذيب ،وهي ح�سب املادة الثانية ع�رشة ،وحدات خمت�صة بالتكفل
بالأحداث يف نزاع مع القانون وال�شباب دون � 20سنة املدانني وت�ستهدف �إعادة
�إدماجهم يف املجتمع.
كما يتجلى من خالل تبني قواعد ومبادئ عامة من قبيل حظر التمييز يف املعاملة بني ال�سجناء
ب�سبب العرق �أو اجلن�س �أو اللون �أو اللغة �أو الدين �أو اجلن�سية �أو الر�أي �أو املركز االجتماعي (املادة
 ،)51و�رضورة خ�ضوع كل معتقل لفح�ص طبي داخل �أجل �أق�صاه ثالثة �أيام من تاريخ دخوله
�إىل امل�ؤ�س�سة (املادة  )52و�إدراج مقت�ضيات �أخرى وثيقة ال�صلة مب�س�ؤولية الإدارة جتاه املعتقل
وبحقوقه على الإدارة ،من �أهمها:
■ اعتبار مدير امل�ؤ�س�سة م�س�ؤوال عن قانونية االعتقال وعن تنفيذ الأوامر والقرارات
الق�ضائية والأوامر الكتابية ال�صادرة عن ال�سلطة التابع لها (املادة )21؛
■ تنظيم �سجالت االعتقال بكيفية دقيقة ووا�ضحة وو�ضعها حتت م�س�ؤولية مدير امل�ؤ�س�سة
ومراقبة الإدارة املركزية وال�سلطة الق�ضائية (املادة  13وما بعدها)؛

■ وجوب �إ�شعار املعتقل ب�إمكانية االت�صال بذويه من �أجل �إخبارهم مبكان اعتقاله (املادة )22؛
■ وجوب �إ�شعاره ،عند �إيداعه ،بحقوقه وواجباته ،وتزويده باملعلومات املتعلقة بالعفو
وبالإفراج امل�رشوط ومب�سطرة الرتحيل وطرق تقدمي التظلمات� ،شفويا �أو عن طريق دليل
�أو عرب مل�صقات (املادة )26؛
■ وجوب �إ�شعاره بحقه يف الإدالء ب�أ�سماء الأ�شخا�ص الذين يرغب يف االت�صال بهم يف
احلاالت الطارئة (املادة )23؛
■ ت�سليم املعتقل بطاقة خروج ال ت�شري �إىل �سبب االعتقال ،اللهم �إال �إذا طلب ذلك،
وا�شرتاط ت�سليم موجز من �سجل االعتقال لغريه (حماميه �أو �أحد �أفراد �أ�رسته) على
موافقته امل�سبقة (املادة )27؛
■ وجوب الإ�شعار الفوري للمندوب العام لل�سجون ،ووكيل امللك وال�سلطة الق�ضائية
والأ�شخا�ص الذين يكون قد اختارهم ال�سجني ،يف حال وفاته �أو تعر�ض حياته للخطر
ب�سبب مر�ض �أو حادث؛
■ �رضورة احرتام ال�رس املهني يف ما يتعلق بامللف الطبي للمعتقل (املادة )28؛
■ تخ�صي�ص حمالت الإعتقال اجلماعية للأ�شخا�ص امل�ؤهلني للتعاي�ش فيما بينهم ،واملنتمني،
�إن �أمكن ،لنف�س ال�صنف اجلنائي (املادة )31؛
■ عدم اعتبار و�ضع املعتقل يف العزلة ،ب�سبب تدبري احتياطي �أو �أمني ،تدبريا ت�أديبيا (املادة )32؛
■ �رضورة �صدور قرار الو�ضع رهن العزلة عن مدير امل�ؤ�س�سة و�رضورة �إخباره املندوب
العام لل�سجون للت�أكد من مدى مالءمة الإجراء (نف�س املادة)؛
■ وجوب فح�ص املعتقلني املو�ضوعني يف العزلة ثالث مرات كل �أ�سبوع على الأقل من
قبل طبيب امل�ؤ�س�سة (نف�س املادة)؛
■ جمع املدانني �أثناء النهار للقيام ب�أن�شطة مهنية �أو ريا�ضية �أو بدنية� ،أو ب�أن�شطة ثقافية
�أو ترفيهية� ،أو من �أجل الدرا�سة والتكوين مبا ي�سمح باحلفاظ على م�ؤهالتهم الفكرية
والنف�سية والبدنية وتنميتها ،وت�سهيل �إعادة �إدماجهم يف املجتمع (املادة )33؛
■ تخ�صي�ص حمالت للأمهات املرفقات ب�أطفال (املادة )34؛
■ توفري عمل ذي طبيعة غري م�ؤملة للمدانني (املادة )35؛
■ تقدمي الت�سهيالت الالزمة ،واملتالئمة مع ت�سيري امل�ؤ�س�سة ،للمعتقلني الذين يتابعون
درا�ستهم وتكوينهم (املادة )38؛
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■ �إمكانية منح بع�ض املدانني ،الذين ق�ضوا ن�صف العقوبة ومتيزوا بح�سن �سلوكهم ،رخ�صا
ا�ستثنائية للخروج ،ملدة ال تتعدى ع�رشة �أيام ،من قبل وزير العدل� ،إما تلقائيا �أو بناء على
اقرتاح من املندوب العام لل�سجون (املادة )46؛
■ حتديد الأخطاء الت�أديبية والإجراءات الت�أديبية وتنظيم حقوق الدفاع واملنازعة يف
القرارات الت�أديبية (املواد من � 54إىل )62؛
■ وجوب احلر�ص على احلفاظ على عالقة املعتقل ب�أقاربه وحت�سينها (املادة  )74وما يرتتب
عن ذلك من حق الزيارة واال�ستقبال مع تنظيم ممار�سة هذه احلقوق (املواد من � 75إىل )88؛
■ احلق يف تلقي الر�سائل وتوجيهها مع تنظيم املرا�سالت ومراقبتها (املواد من � 90إىل )97؛
■ احلق يف تقدمي ال�شكايات والتظلمات (املادة )98؛
■ �إقرار �ضوابط تدخل يف باب العناية باملعتقل تتعلق مبالءمة البنايات ل�رشوط ال�صحة
وال�سالمة وتهيئتها و�صيانتها وتطبيق قواعد النظافة ال�شخ�صية وتوفري تغذية متوازنة
(املادة  )113مع مراعاة �رشوط املناخ وم�ستلزمات التهوية وحفظ ال�صحة (املادة )114؛
■ حق كل معتقل يف جولة يومية ال تقل عن �ساعة (املادة )116؛
■ �رضورة تخ�صي�ص ح�ص�ص للرتبية الريا�ضية والبدنية (املادة )117؛
■ العناية الروحية والفكرية و�ضمان احلق يف ممار�سة ال�شعائر الدينية ويف الإبداع الفني
والفكري ويف التو�صل بالكتب واملجالت وال�صحف (املواد  121 ،120و )122؛
■ �رضورة التوفر على م�صحة وتوفري اخلدمات الطبية (املواد من � 123إىل .)137
 .2.2.2املر�سوم التطبيقي رقم 2.00.485

�صدر هذا املر�سوم بتاريخ  3نونرب  15 2000ليحدد كيفية تطبيق القانون رقم  23.98ويتميز
ب�أنه يحدد واجبات موظفي املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج وم�س�ؤولياتهم
وقواعد االن�ضباط الذي ينبغي �أن يتحلوا به �أثناء قيامهم مبهامهم ويحدد املخالفات التي يحتمل
�أن يرتكبوها يف حق نزالء امل�ؤ�س�سات ال�سجنية والإدارة والتي من �ش�أنها �أن تعر�ضهم لعقوبات
ت�أديبية .كما �أنه يبني ال�رشوط العامة وال�رشوط اخلا�صة لولوج امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ،والأ�شخا�ص
واجلهات امل�سموح لها بولوجها.

 .15ن�رش باجلريدة الر�سمية عدد  4848بتاريخ  16نونرب  2000ال�صفحة  3029وما بعدها ،ومت تعديله مبقت�ضى املر�سوم عدد
 2.04.899ال�صادر بتاريخ  13دجنرب  2005واملن�شور باجلريدة الر�سمية عدد  5406بتاريخ  23مار�س � ،2006ص.792 .

ويحدد املر�سوم من جهة �أخرى طرق ال�ضبط الق�ضائي و�إجراءاته وطرق تنفيذ الأحكام القا�ضية
بعقوبات نافذة �سالبة للحرية ،كما يبني ت�صنيفات النزالء ونوع الأن�شطة التي ميكن لهم القيام بها
داخل ال�سجون والتدابري الت�شجيعية التي ميكن للإدارة اتخاذها لفائدة بع�ض ال�سجناء.
كما �أنه يتطرق مل�ستلزمات الأمن والنظام وللإجراءات املتخذة يف احلاالت الطارئة وملو�ضوع
ترحيل املعتقلني بنوعيه الق�ضائي والإداري ،و يحدد بع�ض القواعد الداخلة يف باب العناية
باملعتقلني من قبيل:
■ تدبري �أموالهم وحفظ �أمتعتهم ووثائقهم؛
■ توفري تغذية متوازنة وكافية لهم؛
■ توفري مالب�س لهم تتنا�سب مع ف�صول ال�سنة؛
■ توفري �رسير وفرا�ش مالئم لكل �سجني وجتديده؛
■ �رضورة ا�ستجابة حمالت الإقامة للمتطلبات ال�صحية وتوفرها على نوافذ كبرية ينفذ منها
الهواء والإنارة الطبيعية؛
■ تنظيف حمالت الإقامة واملرافق يوميا؛
■ ال�سماح باال�ستحمام ،وعند االقت�ضاء الإجبار عليه ،وقت دخول املعتقل �إىل امل�ؤ�س�سة؛
■ وجوب اال�ستحمام مرة يف الأ�سبوع على الأقل؛
■ توفري اخلدمات الطبية و�إمكانيات اال�ست�شفاء وتقدمي العالجات املتنوعة؛
■ توفري �رشوط مالئمة للوالدة بالن�سبة لل�سجينات احلوامل؛
■ ت�أهيل املعتقلني ق�صد ت�سهيل �إدماجهم من خالل برنامج خا�ص بالتعليم والتكوين املهني
والن�شاط الثقايف والريا�ضي وامل�ساعدة الروحية.
وعالوة على ذلك ،ف�إن املر�سوم يعالج النظام املطبق على بع�ض الفئات من النزالء مثل املعتقلني
املحكوم عليهم بالإعدام والأحداث يف خالف مع القانون ويتطرق ل�رشوط تهيئ ملفات �إقرتاح
الإفراج ال�رشطي املقيد ب�رشوط.
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 .3.2.2الظهري رقم 1.08.49

يتعلق الأمر بالظهري ال�صادر بتاريخ � 29أبريل  2008والقا�ضي بتعيني املندوب العام لإدارة
ال�سجون و�إعادة الإدماج وحتديد اخت�صا�صاته.16
ومن بني ما جاء به الظهري و�ضع جميع هياكل �إدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج حتت �سلطة املندوب
العام و�إحلاقها به بعد �أن كانت تابعة لوزارة العدل ح�سب املر�سوم عدد  2.98.385ال�صادر بتاريخ
 23يوليوز  ،1998وو�ضع جميع موظفي �إدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج حتت �سلطته ،وتعيني
مديرين مل�ساعدته يتكلف �أولهما ب�سالمة ال�سجناء والأ�شخا�ص واملباين واملن�ش�آت ،والثاين بالعمل
الثقايف والإجتماعي لفائدة ال�سجناء و�إعادة �إدماجهم.
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كما ن�صت الفقرة الأخرية من املادة الثانية من نف�س الظهري على تر�ؤ�س املندوب العام للجنة
تت�ألف من ممثلي الإدارات املعنية بتنفيذ اخت�صا�صاته ،وهي اللجنة التي مت �إحداثها طبقا للمر�سوم
رقم  2.09.212القا�ضي بت�أليفها و�إخت�صا�صاتها التي تتجلى يف تدبري ال�سجون وحت�سني ظروف
�إعتقال ال�سجناء وتوفري الرعاية ال�صحية لهم وت�أهيلهم بعد الإفراج عنهم من �أجل �إعادة �إدماجهم
يف املجتمع و�ضمان تكوين املوظفني التابعني للمندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج
يف املجال االجتماعي وال�صحي والأمني.

 .16ن�رش باجلريدة الر�سمية عدد  5630بتاريخ  15ماي  ،2008ال�صفحة .1159

ثالثا � :أو�ضاع امل�ؤ�س�سات ال�سجنية وال�سجناء
.1و�ضعية امل�ؤ�س�سات ال�سجنية
 .1.1املن�ش�آت والبنيات التحتية
يبلغ العدد الإجمايل لل�سجون امل�ستغلة باململكة املغربية ،ح�سب املعطيات التي تو�صل بها املجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان من املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة االدماج خالل �شهر فرباير
� 67 ،2012سجنا ،تتوزع بني �سجون مركزية ( )1وحملية ( )57وفالحية ( )6ومراكز للإ�صالح
والتهذيب ( ،)3ترتاوح طاقتها الإ�ستيعابية بني  1727و .18 3741وقد و�صل عدد ال�سجون التي
مت افتتاحها منذ �سنة  2003ما جمموعه � 19سجنا ،يف حني �أغلقت � 5سجون ب�سبب قدم بناياتها
وعدم ا�ستجابتها ل�رشوط الإيواء ال�رضورية وهي (اغبيلة بالدار البي�ضاء� ،سيدي �سعيد مبكنا�س،
خريبكة  ،1بني مالل ،تطوان.)1
�أما ال�سجون التي توجد حاليا قيد البناء والتي �سيتم ال�رشوع يف ا�ستغاللها خالل هذه ال�سنة
فيبلغ عددها � 6سجون ترتاوح طاقتها اال�ستيعابية بني  500بال�سجن املحلي بنب �سليمان و3600
�سجني ب�سجن الأوداية مبراك�ش ،الذي متت زيارته ،ويتواجد على بعد حوايل  25كلم من مدينة
مراك�ش ،ويتوفر على �أربعة �أحياء لها نف�س الطاقة اال�ستيعابية ( 900نزيل لكل حي) ومركزين
بيداغوجيني للتكوين املهني وم�صحة ومرافق ريا�ضية وف�ضاءات خ�رضاء ومطبخ يتوفر على غرفة
للتربيد وم�ستودع لتخزين املواد الغذائية و�أربع غرف لعزل امل�صابني ب�أمرا�ض معدية ونظام متطور
لإطفاء احلرائق ،وبنايات مقاومة للزالزل.
يف حني �أن عدد ال�سجون املربمج بنا�ؤها يف ال�سنوات املقبلة ي�صل �إىل � 15سجن ترتاوح طاقتها
الإ�ستيعابية بني  220و� 1200سجني .ويت�ضح من خالل هذه الأرقام �أن عدد امل�ؤ�س�سات ال�سجنية
قد انتقل من � 53سنة � 2003إىل  67حاليا� ،أي ما يعادل ن�سبة ارتفاع تقدر بـ  26,41يف املائة
مقارنة مع ما جاء يف التقرير ال�سابق للمجل�س .ورغم هذا التطور يف البنيات التحتية ،ف�إن م�شكل
االكتظاظ ما زال مطروحا ب�شدة ،كما �سيتبني الحقا يف هذا التقرير.
 . 17ال�سجن املحلي بطاطا.
. 18ال�سجن املحلي بالدار البي�ضاء ،علما �أن املعطيات الواردة يف اال�ستمارة املعب�أة من طرف املندوبية ت�شري �إىل �أن الطاقة
اال�ستيعابية لهذه امل�ؤ�س�سة ال�سجنية هي .5000
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ويبلغ عدد املعاقل الإدارية التي �أنيط ت�سيريها باملندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج 13
معقال تفعيال للمادة  608من قانون امل�سطرة اجلنائية التي تلزم باالعتقال يف ال�سجون النظامية،
بعد �أن كانت خا�ضعة لوزارة الداخلية وذلك بتاريخ � 19شتنرب  ،2011يف حني مت الإ�ستغناء عن
 3معاقل لكون حالتها مزرية �أو لقربها من م�ؤ�س�سة نظامية ح�سب ما جاء يف �إفادات املندوبية

العامة يف معر�ض مالحظاتها على م�سودة هذا التقرير ويتعلق الأمر باملعاقل التالية� :سيدي
�سليمان واليو�سفية و�سيدي قا�سم ،حيث مت ترحيل املعتقلني �إىل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية القريبة منها.
كما تقرر االحتفاظ بـ  10معاقل �إدارية ،ويتعلق الأمر باملعاقل املتواجدة باملدن التالية :الداخلة
وجر�سيف وتاوريرت وميدلت وزاكورة وطاطا وكلميم وامينتانوت وطانطان وال�سمارة.

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان كان قد دعا يف تقريره ال�سابق حول
و�ضعية ال�سجون ل�سنة � 2004إىل �إغالق كافة املعاقل الإدارية وتعوي�ضها ب�سجون نظامية يف دائرة
�إخت�صا�ص كل حمكمة ،19وذلك نظرا لوقوعها حتت الإ�رشاف املبا�رش لوزارة الداخلية ،وعدم
توفر التجهيزات ال�رضورية بها وتدين جودة بناياتها.
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�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �إذ ي�شيد مبا حتقق يف هذا ال�صدد والذي يتجلى ح�سب
افادة املندوبية العامة يف كون هذه املعاقل وقبل ال�رشوع يف العمل بها ،خ�ضعت يف مرحلة
�أوىل للإ�صالحات والرتميمات والتجهيزات ال�رضورية ،ومت �إدراجها �ضمن ال�سجون النظامية
وت�صنيفها كم�ؤ�س�سات �سجنية من ال�صنف الثالث ،20حيث متت امل�صادقة على قرار الت�صنيف من
طرف امل�صالح املخت�صة بوزارة املالية ووزارة الوظيفة العمومية بتاريخ � 19شتنرب .2011
وكذا التن�سيق مع ال�سلطات املحلية املخت�صة لتخ�صي�ص وعاء عقاري لبناء �سجون بديلة لهذه
املعاقل وفق معايري تراعي كافة �رشوط �إيواء ال�سجناء يف مرحلة ثانية ،ف�إن املجل�س يو�صي بهذه
املنا�سبة بت�رسيع الإجراءات الرامية �إىل تعوي�ض باقي هذه املعاقل ب�سجون بديلة تتوفر فيها كل
ال�رشوط واملعايري ال�سجنية املتعارف عليها.

« .19تقرير خا�ص بالأو�ضاع يف ال�سجون»� ،أبريل � ،2004ص ،116 .املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان.
.20قرار املندوب العام لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج رقم  465.11ال�صادر يف  25فرباير  2011القا�ضي برتتيب
اال�صناف ال�سجنية وهو قرار ين�سخ مقت�ضيات قرار وزير العدل رقم  36.03القا�ضي برتتيب الأ�صناف ال�سجنية ال�صادر
يف 11مار�س  2003كما وقع تتميمه املن�شور باجلريدة الر�سمية عدد  5937بتاريخ � 25أبريل .2011

مالحظات الفريق الزائر
■  �إن حالة البنيات التحتية لبع�ض امل�ؤ�س�سات ال�سجنية التي متت زيارتها قد حت�سنت مقارنة
مع املالحظات الواردة يف التقرير املو�ضوعاتي ل�سنة  .2004ويتعلق الأمر بامل�ؤ�س�سات
ال�سجنية التالية :العيون ،الداخلة� ،إنزكان� ،أوطيطة ،1و�إ�صالحية الدار البي�ضاء ،يف
حني �أن بع�ض ال�سجون الأخرى بقيت حالتها متدهورة ،وخا�صة ال�سجن املركزي
بالقنيطرة ،وال�سجون املحلية عكا�شة بالدار البي�ضاء وعني قادو�س بفا�س واجلديدة.
كما تعاين ال�سجون املحلية بالناظور ،وجدة ،العيون ،احل�سيمة ،عني قادو�س بفا�س من
�ضعف التهوية داخل زنازينها؛
■ ت�شتمل ال�سجون التي متت زيارتها على مرافق تختلف جودتها من �سجن لآخر ،وتتكون
غالبا من زنازن وعنابر وقاعات للفحو�ص ومطابخ ومكتبات ودو�شات وف�ضاءات
للف�سحة ومرافق ريا�ضية وقاعات للتدري�س والتكوين املهني وم�ساجد وقاعات للزيارة؛
■ �صعوبة الولوج لبع�ض امل�ؤ�س�سات ال�سجنية (ال�سجن الفالحي �أوطيطة  ،)1نظرا لبعدها
عن املراكز احل�رضية وعدم توفري خدمة النقل العمومي ،مما يزيد من حمنة املوظفني وزوار
املعتقلني خا�صة القادمني من مناطق بعيدة.
بالن�سبة ل�سجن الأوداية مبراك�ش الذي �أ�رشفت �أ�شغال البناء فيه على الإنتهاء ،فقد �سجل الفريق من
خالل الزيارة اخلا�صة التي قام بها لهذه امل�ؤ�س�سة املالحظات التالية:
■ �إفتقاد هذه امل�ؤ�س�سة للولوجيات املخ�ص�صة للأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة؛
■ غياب ال�سكن الإجتماعي لفائدة املوظفني ،على �إعتبار �أن ال�سجن يبعد عن املدار
احل�رضي بحوايل  25كلم؛
■ توفري قاعة واحدة فقط للزيارة املبا�رشة و�صغر م�ساحتها مقارنة مع حجم ال�ساكنة ال�سجنية
التي من املحتمل �أن ت�أويها هذه امل�ؤ�س�سة (� 3600سجني) ،علما �أن هناك باملقابل �أربعة
ف�ضاءات خم�ص�صة للزيارات امل�شبكة املن�صو�ص عليها يف القانون ك�إجراء ت�أديبي؛
■ �ضيق ف�ضاء الف�سحة املخ�ص�ص للمر�ضى والتابع للم�صحة وعلو �أ�سواره.
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وقف الفريق الزائر على حالة خا�صة جدا ،تتعلق ببناية �سجن عني قادو�س بفا�س ،الذي
بني �سنة  ،1917والذي تقادمت وت�آكلت جدرانه وتدهورت حالة �أبوابه ونوافذه ،مما
يجعل النزالء عر�ضة لق�ساوة املناخ ،خا�صة يف ف�صل ال�شتاء الذي تنخف�ض فيه درجات
احلرارة باملنطقة �إىل م�ستويات دنيا .كما الحظ الفريق الزائر �أن بع�ض الزنازين تعاين من
ت�رسب املياه من �أنابيب التطهري ال�صحي ،بفعل انحبا�سها �أو تقادمها .وما يزيد الأمر
�سوءا هو تواجد �أحداث يف نزاع مع القانون بهذه امل�ؤ�س�سة يف ظروف ال ت�ستجيب
لأدنى �رشوط العي�ش .فقد عاين الفريق بهذا ال�سجن زنازين خا�صة بالأحداث يف نزاع
مع القانون ت�صل فيها درجات الإكتظاظ �إىل م�ستويات قيا�سية جدا ،21مما ال ي�سمح لهم
بالنوم يف و�ضع مريح .كما �أن الأغطية التي يفرت�شونها على الأر�ض توجد يف حالة مهرتئة
وو�سخة جدا .وقد مت تنبيه م�س�ؤويل املندوبية �إىل هذا الو�ضع بالذات واقرتاح نقل ه�ؤالء
الأحداث �إىل جناح خا�ص ب�سجن بوركايز.

 .2.1املوارد الب�رشية
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يبلغ العدد الإجمايل للموظفني التابعني للمندوبية العامة لإدارة ال�سجناء و�إعادة الإدماج
 8869موظفا ،22يتوزعون على فئتني :فئة املوظفني العاملني بال�سجون وفئة املوظفني املكلفني
باحلرا�سة والأمن.
و�إن املجل�س بهذا ال�صدد� ،إذ يذكر باقرتاحاته ب�ش�أن حت�سني �أو�ضاع موظفي ال�سجون الواردة
يف تقريره املو�ضوعاتي ال�سابق ،ي�سجل بارتياح حت�سن الأو�ضاع املادية للموظفني ،مع �إقرار
نظام �أ�سا�سي جديد لفائدتهم �صدر يف نونرب  ،2008حدد مهام ورتب املوظفني و�رشوط تعيينهم
وترقيتهم والعقوبات التي ميكن �أن تطبق يف حقهم ،وتطرق للتعوي�ضات ال�شهرية التي ي�ستفيد
منها موظفو ال�سجون عن الت�أهيل والأعباء واملخاطر.
كما مت �سن التعوي�ضات عن ال�ساعات الإ�ضافية واخلدمات املنجزة ليال بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية ابتداء من
فاحت يناير  ،2010و�إحداث تعوي�ض جزايف عن امل�س�ؤولية بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية ابتداء من ماي 2011
لفائدة مدير امل�ؤ�س�سة ،ورئي�س ال�ضبط الق�ضائي واملقت�صد وامل�رشف االجتماعي وطبيب امل�ؤ�س�سة.
االكتظاظ الإجمالية بهذه امل�ؤ�س�سة ال�سجنية هي .% 118

 .21ن�سبة
 .22ح�سب املعطيات التي تو�صل بها املجل�س من املندوبية خالل �شهر فرباير .2012

وتبلغ ن�سبة الت�أطري الإجمالية موظف لكل � 10سجناء .وهي ن�سبة ظلت م�ستقرة مقارنة مع ما
ورد يف التقرير ال�سابق للمجل�س وتبقى دون املعدل العاملي املتمثل يف موظف لكل ثالثة �سجناء.
ويو�ضح اجلدول �أ�سفله تطور هذه الن�سبة يف بع�ض ال�سجون التي متت زيارتها هذه ال�سنة.
ال�سجن

عدد ال�سجناء

عدد احلرا�س

ن�سبة الت�أطري

2003

2012

2003

2012

2003

2012

1904

1719

156

238

1/12

1/7

1040

535

38

64

1/13

1/8

مركز الإ�صالح والتهذيب
عني ال�سبع بالدار البي�ضاء

895

763

38

61

1/23

1/12

ال�سجن املحلي عكا�شة
بالدار البي�ضاء

6058

7834

366

342

1/16

1/22

ال�سجن املحلي بالعيون

595

441

54

56

1/11

1/8

ال�سجن املركزي القنيطرة
ال�سجن املحلي �إنزكان

ومع ذلك ،مازالت هناك جمموعة من االختالالت ت�سجل على م�ستوى املوارد الب�رشية كان
املجل�س قد تطرق لها يف تقريره ال�سابق ،وي�ؤكدها حاليا وميكن �إجمالها يف التايل:
■ عدم كفاية املوارد الب�رشية مقارنة مع ال�ساكنة ال�سجنية؛
■ توزيع غري متكافئ للموظفني على امل�ؤ�س�سات ال�سجنية؛
■ النق�ص امل�سجل يف ال�سكن الوظيفي وبعد امل�سافة بني حمل �إقامة املوظفني وامل�ؤ�س�سة
ال�سجنية التي ي�شتغلون بها؛
■النق�ص امل�سجل يف التكوين يف جمال حقوق الإن�سان ويف العمل االجتماعي رغم �إحداث
مركزين خا�صني بتكوين املوظفني ،الأول مبدينة �إفران والثاين مبدينة تيفلت ،وبالرغم من
التداريب التي تنظمها املندوبية لفائدة موظفيها �سواء داخل املغرب� 23أو خارجه.24

 .23ح�سب الن�رشة الإح�صائية للمندوبية ل�سنة  ،2009ف�إن جمموع عدد امل�ستفيدين من الدورات التدريبية املنظمة داخل
املغرب بلغ  672موظفا �سنة .2009
.24ح�سب الن�رشة الإح�صائية للمندوبية ل�سنة  ،2009بلغ جمموع عدد امل�ستفيدين من الدورات التدريبية املنظمة بالتعاون
مع دول �أجنبية  86موظفا �سنة .2009
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 .3.1امليزانية
�شهدت امليزانية املخ�ص�صة للمندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج تطورا كبريا بعدما
مت االرتقاء بها من مديرية لل�سجون داخل وزارة العدل �إىل مندوبية عامة لإدارة ال�سجون و�إعادة
الإدماج وهذا ما تبينه املعطيات والبيانات الإح�صائية املتح�صل عليها من طرف املجل�س واملبينة
يف اجلدول �أ�سفله.
2005
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2006

2007

2008

2009

ميزانية
الت�سيري

 146مليون
درهم

 146مليون
درهم

 146مليون
درهم

 209مليون
درهم

ميزانية
التجهيز

 100مليون
درهم

 100مليون
درهم

 100مليون
درهم

 159.2مليون  264مليون
درهم
درهم

الإعتمادات
اخلا�صة

216.6

155.4

113.4

مليون درهم

344.5

2010

 535مليون
519.7
مليون درهم درهم

102.1

2011

 525مليون
درهم

 408مليون
درهم

 325مليون
درهم

206.9

244.7

مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم

ورغم هذا التطور الإيجابي ،الذي يبني �أن �إعتمادات الت�سيري قد �إرتفعت من  146مليون درهم
�سنة � 2007إىل  209مليون درهم �سنة � 2008أي بن�سبة تقارب الثلثني لتبلغ �سنة 519.7 :2009
مليون درهما �أي �أكرث من  100يف املائة من الزيادة كما انتقلت هذه االعتمادات �إىل  535مليون
درهم �سنة  2010لتنخف�ض �إىل  525مليون درهم �سنة � ،2011أما اعتمادات الأداء بر�سم ميزانية
اال�ستثمار فقد انتقلت من  100مليون درهما �سنة � 2007إىل � 159.2سنة  2008لت�صل �سنة 2009
�إىل  264مليون درهم وترتفع �سنة � 2010إىل  408مليون درهم لتنخف�ض �إىل  325مليون �سنة
 .2011ف�إن امليزانية املر�صودة لقطاع ال�سجون ال ت�ستجيب �إىل الإ�صالحات التي ميكن �أن تتم يف
جمال تدبري ال�سيا�سة ال�سجنية.

 .4.1املديريات اجلهوية
مبوجب قرار للمندوب العام لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج رقم  2456.09بتاريخ  ،2009مت
�إحداث ت�سع مديريات جهوية بكل من الدار البي�ضاء� ،سال ،خريبكة ،مكنا�س ،فا�س ،مراك�ش،
تطوان� ،أكادير ووجدة .وقد �أنيطت بهذه املديريات املهام الأ�سا�سية التالية:
■ ال�سهر على تنفيذ �إ�سرتاتيجية املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج على
امل�ستوى اجلهوي؛

■ تتبع مراقبة تنفيذ املقررات الق�ضائية ال�صادرة بعقوبات �أو تدابري �سالبة للحرية؛
■ درا�سة ملفات ال�سجناء املتعلقة بطلبات واقرتاحات العفو �أو الإفراج املقيد ب�رشوط
والرخ�ص اال�ستثنائية والقيام بالبحث والتحري ب�ش�أنها؛
■  درا�سة برامج العمل االجتماعي والثقايف لفائدة ال�سجناء املقرتحة من قبل امل�ؤ�س�سات
ال�سجنية و�إعداد ت�صورات ب�ش�أنها للإدارة املركزية؛
■ �ضمان مراقبة وتتبع تنفيذ برامج الرعاية ال�صحية والتغذية واحلفاظ على �سالمة ال�سجناء
والأ�شخا�ص واملباين واملن�ش�آت املخ�ص�صة لل�سجون والقيام بعمليات التفتي�ش؛
■ ال�سهر على تنفيذ قرارات ترحيل ال�سجناء؛
■  تدبري املوارد الب�رشية واالعتمادات املالية على امل�ستوى اجلهوي ،و�إعداد تقارير ب�ش�أن ذلك.
غري �أن الفريق الزائر وعلى الرغم من �أن املندوبية العامة وح�سب �إفاداتها الواردة يف التعقيب
على م�سودة التقرير قد قامت بتفعيل دور املديريات اجلهوية عن طريق تعيني املديرين اجلهويني
ك�آمرين بال�رصف م�ساعدين و�إر�ساء م�صالح الو�سائل العامة كمرحلة �أوىل بعد �إخ�ضاع �أطرها �إىل
تكوين يف التدبري املايل وال�صفقات العمومية .وتفوي�ض  % 50من ميزانية الت�سيري لفائدة هذه
املديريات اجلهوية ،الحظ ا�ستمرار مركزة القرار التدبريي والإداري لدى املندوبية العامة لإدارة
ال�سجون و�إعادة الإدماج.

 .2توزيع ال�سجناء
بلغ العدد الإجمايل لل�سجناء يف خمتلف ال�سجون املتواجدة باململكة حتى متم �شهر دجنرب ،2011
 64833نزيال ،مقارنة مع  64896نزيال عند متم دجنرب .2010من بينهم  63211ذكرا ،و1622
�إناثا �سنة  2011و 63145ذكورا و� 1751إناثا �سنة .25 2010
ويتوزع ه�ؤالء ال�سجناء ح�سب الفئات العمرية �إىل غاية متم �سنة  2011على ال�شكل التايل:
■
■
■
■

الفئة العمرية �أكرث من � 61سنة :بلغت  661نزيال �سنة  2010و � 808سنة 2011؛
الفئة العمرية �أقل من � 18سنة :بلغت � 675سنة  2010و� 897سنة 2011؛
الفئة العمرية ما بني � 19إىل �سنة  :20بلغت � 4093سنة  2010و� 3406سنة 2011؛
الفئة العمرية من� 21سنة �إىل  :60بلغت � 59461سنة  2010و� 59722سنة .2011

 .25معطيات تلقاها املجل�س من املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج ،بتاريخ  22فرباير .2012
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بلغ العدد الإجمايل للأحداث يف نزاع مع القانون (�أقل من � 18سنة) يف جميع امل�ؤ�س�سات
ال�سجنية  888نزيال �إىل حدود  31مار�س .2012
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وقد ارت�أى الفريق الزائر �إفراد هذا املحور للأحداث يف نزاع مع القانون ،نظرا لكونه �سجل
بكثري من اال�ستغراب �إ�ستمرار �سلب حرية الأطفال �أو �إيداعهم بال�سجون بدال من مراكز حماية
الطفولة املتاحة �أو �إتخاذ تدابري بديلة �أخرى تتوفر عليها تر�سانتنا القانونية امل�ستوحاة من املواثيق
الدولية تفعيال اللتزامات املغرب الدولية يف جمال حقوق الطفل ،واملبادئ املتعلقة بالأطفال يف
نزاع مع القانون ،علما �أنه مت بذل جمهودات على م�ستوى الت�رشيع من خالل قانون امل�سطرة
اجلنائية ،وعلى م�ستوى الآليات من خالل �إ�صدار دليل عملي للمعايري النموذجية للتكفل
الق�ضائي بالن�ساء والأطفال من لدن وزارة العدل بتعاون مع �صندوق الأمم املتحدة للطفولة
(اليوني�سيف) و�صندوق الأمم املتحدة للإ�سكان والربنامج املتعدد الأطراف حول حماربة العنف
املبني على النوع االجتماعي وذلك خالل �شهر دجنرب � 2010أو عقد لقاءات وندوات مع ال�سادة
الق�ضاة بالعديد من ال�سجون واملحاكم يف �إطار �رشاكة بني كل من وزارة العدل وم�ؤ�س�سة حممد
ال�ساد�س لإعادة �إدماج ال�سجناء .وقد �أ�سفرت هذه اجلهود عن تغيري تدابري يف حق الأحداث
املودعني بال�سجون وذلك بت�سليمهم لأوليائهم �أو ب�إيداعهم يف مراكز حلماية الطفولة .وبلغ عدد
الأحداث امل�ستفيدين من تغيري التدبري خالل �سنتي  2011و 2012ما جمموعه  386م�ستفيدا.26
مالحظات الفريق الزائر
الحظ الفريق الزائر عدم احرتام مبد�أ امل�صلحة الف�ضلى للحدث ك�أحد املبادئ التوجيهية يف
عدالة الأحداث يف نزاع مع القانون ويربز ذلك من خالل:
■ وجود �أحداث يف نزاع مع القانون مودعني يف �رشوط ال تراعي احلد الأدنى اللتزامات
املغرب امل�شار �إليها �أعاله وال للت�رشيع الوطني وال لتوجيهات وزارة العدل من خالل
الدوريات ال�صادرة للتذكري بعدالة الأحداث ،وذلك يف بع�ض ال�سجون التي متت
زيارتها ك�إنزكان ،عني قادو�س ،والعيون؛
■ وجود جمموعة من الأحداث يف �سجن �إنزكان مودعني يف جناح خا�ص يتكون من 3
عنابر وف�سحة م�ساحتها �صغرية جدا ،مما يتعذر معه خروج جميع الأطفال يف وقت
واحد لال�ستفادة من الف�سحة ،وممار�ستهم الريا�ضة �أو �أن�شطة �أخرى؛
 .26ح�سب �إفادات م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س لإعادة �إدماج ال�سجناء بتاريخ  6يوليوز .2012

■ �ضعف الإ�رشاف الق�ضائي على تنفيذ ومتابعة التدابري املتخذة يف حق الأحداث وعدم
املطالبة بتقارير ال�سلوك مرة كل ثالثة �أ�شهر التي يرفعها املندوبون املكلفون مبهمة مراقبة
الظروف املادية واملعنوية واحلالة ال�صحية للحدث والتقارير الفورية عما يعرت�ضهم
كمندوبني من عراقيل حتول دون قيامهم مبهمتهم �أو يف حالة ما �إذا �ساءت �سرية احلدث
�أو تعر�ض خلطر معنوي ...طبقا للمادة  498من قانون امل�سطرة اجلنائية؛
■ عدم �إ�شعار �أولياء الأحداث بقرار الإيداع من طرف امل�رشف االجتماعي دون مراعاة
حقه يف البقاء على ات�صال ب�أ�رسته؛
■ عدم م�سك الإدارة ال�سجنية ل�سجل خا�ص بزيارة الأ�رس (�سجن �إنزكان) و�سجالت
وحما�رض العنف داخل امل�ؤ�س�سة ال�سجنية (�سجن �آيت ملول)؛
■ غياب �آلية للت�شكي والتظلم ،رغم �شكايات الأحداث يف نزاع مع القانون املتعلقة ب�سوء
املعاملة التي يدعون �أنهم يتعر�ضون لها من قبل املوظفني ومن طرف النزيل امل�س�ؤول عن
الزنزانة �أو العنرب املعروف بـ «الواقف» �أو «الكابران»؛
■ وجود عدة اختالالت على م�ستوى نظام امل�ساعدة القانونية تتجلى �أ�سا�سا يف عدم
فعالية نظام امل�ساعدة الق�ضائية والتعاطي غري اجلاد وغري املتمكن للدفاع مع طبيعة عدالة
الأحداث يف نزاع مع القانون وما تتطلبه من دراية ومتر�س والتزام.
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الحظ الفريق �أن عددا من الأحداث املودعني كانوا متمدر�سني عند ارتكابهم الفعل
املن�سوب �إليهم ،ومع ذلك مت �إيداعهم ال�سجن دون توفري �أدنى �إمكانية ملتابعة درا�ستهم
�أو تكوينهم مهنيا مع حرمانهم من �أب�سط احلقوق املخولة لهم .فحالة الطفل (�س�.ص).
املودع ب�سجن عني قادو�س تفيد �أنه كان مودعا قبل �صدور احلكم يف املو�ضوع بنادي
العمل االجتماعي التابع لوزارة ال�شبيبة والريا�ضة ،حيث كان يتابع درا�سته ب�شكل عادي
خارج املركز و�صدر احلكم عليه بعد ذلك بـ � 3سنوات �سجنا نافذا ،ومت تنقيله من املركز
�إىل �سجن عني قادو�س ،حيث ال تتوفر �أية �إمكانية ملتابعة الدرا�سة .ويج�سد هذا احلكم
خرقا ملقت�ضيات القانون ،ذلك �أن احلكم مل يراع امل�صلحة الف�ضلى للطفل من جهة ،وال
املقت�ضيات املتعلقة بعدالة الأحداث الواردة يف الكتاب الثالث من قانون امل�سطرة اجلنائية.
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كما وقف على حالة حدثني �صدر يف حقهما �أمر ب�إ�ستبدال الإيداع من �سجن �إنزكان
�إىل مركز حماية الطفولة ب�أكادير ،وذلك يف  15فرباير  ،2011و�أن هذا الأمر مل ينفذ يف
حينه طبقا ملقت�ضيات املادة  66من املر�سوم التطبيقي للقانون املنظم لل�سجون ،وا�ستمر
االحتفاظ بهما �إىل �أن �صدر حكم ثان يف حقهما يف �شهر نونرب  2011ق�ضى عليهما
بعقوبة حب�سية نافذة مدتها � 5سنوات .وبالرغم من �أن �أولياء احلدثني �سبق لهم �أن تقدموا
يف �شهر يناير  2012بطلب �إىل املندوبية العامة برتحيلهما �إىل مركز الإ�صالح والتهذيب
بالدار البي�ضاء ملتابعة درا�ستهما� ،إال �أنه مل تتم اال�ستجابة لهذا الطلب� ،إال بعد تدخل
الفريق الزائر لدى اجلهات املعنية ليتم ترحيل احلدثني يف ما بعد �إىل مركز الدار البي�ضاء
ملتابعة درا�ستهما.
�إن هذه النماذج امل�شار �إليها �أعاله تطرح �إ�شكالية التطبيق ال�سليم ملقت�ضيات عدالة الأحداث.
فمن جهة ،ال يتمتع الأحداث باحلق يف تفقدهم من طرف قا�ضي الأحداث �أو امل�ست�شار املكلف
بالأحداث والقا�ضي املكلف بتنفيذ العقوبة ،حيث تبني �أن الزيارات التي تقوم بها هذه ال�سلطات
تكون غري منتظمة ومتباعدة ،وتقت�رص على االطالع على ال�سجالت دون مراقبة ظروف �إيداع
الأحداث ،وخا�صة التغذية والتطبيب ومتابعة التمدر�س و�إ�ستفادتهم من التكوين املهني .ومن
جهة �أخرى ،يتبني �أن هناك �سوء تطبيق املادة  66من املر�سوم التطبيقي والتي تن�ص على التايل:
«�إذا �صدر تدبري من التدابري املن�صو�ص عليها يف قانون امل�سطرة اجلنائية يف حق حدث مودع
مب�ؤ�س�سة �سجنية ،ف�إن مدير امل�ؤ�س�سة يتوىل فورا ت�سليمه �إىل امل�ؤ�س�سة املكلفة ب�إ�ستقباله �أو تقدميه �إىل
ال�شخ�ص املعهود �إليه برعاية احلدث .لتحقيق هذه الغاية ف�إن مدير امل�ؤ�س�سة ال�سجنية ي�شعر وكيل
امللك بذلك وتتكلف امل�صلحة املكلفة بالرتبية املحرو�سة بنقل احلدث» ،مما ي�ستدعي تعديلها
لرفع كل لب�س بخ�صو�ص حتديد امل�س�ؤوليات.

 .3الو�ضعية اجلنائية لل�سجناء
 .1.3معطيات عامة
يتوزع ال�سجناء ح�سب و�ضعيتهم اجلنائية كالتايل:
2007

2008

2009

2010

2011

املعتقلون املدانون

28347

29806

27531

33844

36355

املعتقلون االحتياطيون

25922

28980

29369

30264

27470

33782

3162

26260

2243

2223

8

0

0

0

2

1148

307

79

47

35

2

5

1

0

0

4227

3144

9228

املعتقلون امل�ستفيدون من العفو

املعتقلون امل�ستفيدون من الإفراج املقيد

املعتقلون امل�ستفيدون من الرخ�ص الإ�ستثنائية
والإذن باخلروج
املعتقلون املفرج عنهم تطبيقا ملقت�ضيات
27
الف�صل  53من القانون اجلنائي
املعتقلون املحكومون باقل من �ستة �أ�شهر
املكرهون بدنيا

1008

املعتقلون الذين ق�ضوا تلثي العقوبة

17939

انطالقا من اجلدول �أعاله ،يت�ضح �أن ن�سبة املعتقلني االحتياطيني ،ال تقل عن  43،7باملائة من
جمموع ال�سجناء ،وهذا ما ي�ؤكد على �أن هناك �إفراط يف االعتقال االحتياطي الذي يرتبط �أ�سا�سا
ب�سوء تقدير �سلطة املالءمة املمنوحة مل�ؤ�س�سة النيابة العامة ،وعدم تر�شيد االعتقال االحتياطي من
طرف هذه الأخرية وبطء امل�ساطر الق�ضائية.
ويت�ضح من خالل هذا اجلدول العدد الكبري لل�سجناء الذين ق�ضوا ثلثي العقوبة� ،إ�ضافة �إىل ذلك،
ي�سجل املجل�س �أنه نادرا ما يتم اللجوء �إىل الإفراج ال�رشطي وخا�صة بعد �إحداث املندوبية العامة
التي مل تفعل م�سطرة الإفراج املقيد ب�رشوط خالل ال�سنوات من � 2008إىل  ،2010حيث �إ�ستفاد
27
من هذه امل�سطرة �سجينني فقط �سنة.2011
 .27التدابري اال�ستثنائية املتعلقة بويز العدل بخ�صو�ص �إجراءات منع العفو.
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وح�سب املعطيات التي تو�صل بها املجل�س من املندوبية �إىل غاية �شهر دجنرب  ،2011ف�إن اجلرائم
�ضد الأموال ت�أتي يف مقدمة اجلرائم التي اقرتفها ال�سجناء بـ � 17572سجني ،تليها اجلرائم املتعلقة
با�ستهالك املخدرات والإجتار فيها بـ � 16923سجني ،فاجلرائم املرتكبة �ضد الأ�شخا�ص بـ ،12151
ثم اجلرائم املتعلقة بالأمن والنظام العام بـ  ،8791فاجلرائم املرتكبة �ضد الأ�رسة والأخالق العامة بـ
 ،5041واجلرائم امل�صنفة �ضمن ق�ضايا الإرهاب بــ  ،635ثم جرائم خمتلفة بـ � 3720سجني.
والحظ الفريق الزائر يف ارتباط مع ظاهرة االكتظاظ ما يلي:
■ ا�ستمرار الإفراط يف االعتقال الإحتياطي وعدم تر�شيده� ،إذ يبلغ عدد النزالء االحتياطيني
 27470نزيال من جمموع � 64833سجينا� ،أي بن�سبة تقارب  43باملائة ،علما �أنه يتجاوز �أحيانا
عدد املحكومني نهائيا يف بع�ض ال�سجون التي متت زيارتها ،كما هو مبني يف اجلدول التايل:
امل�ؤ�س�سة ال�سجنية

ال�سجن املحلي بوجدة

ال�سجن املحلي بالناظور
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ال�سجن املحلي عكا�شة بالدار البي�ضاء
ال�سجن املحلي باحل�سيمة

ال�سجن املحلي عني قادو�س بفا�س
ال�سجن املحلي بالعيون

ن�سبة االعتقال االحتياطي ()%
89،81
72،79
85،69
59
4،50
2،54

■ عدم اللجوء �إىل العقوبات البديلة التي ميكن �أن حتل حمل العقوبات الق�صرية الأمد ،حيث
ي�صل عدد املحكومني مبدة �ستة �أ�شهر ف�أقل �إىل .9228

 .2.3املحكومون بالإعدام
بلغ جمموع املحكومني بالإعدام  105نزيال �إىل غاية فرباير  ،2012ويتواجد معظم املحكومني
بهذه العقوبة بال�سجن املركزي بالقنيطرة ( 81معتقال) .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن احلكم بالإعدام مل
ينفذ منذ �سنة .1993

وخالل زيارة حي الإعدام بال�سجن املركزي بالقنيطرة وال�سجن املحلي بوجدة (حالة امر�أة
حمكومة بالإعدام) ،وقف الفريق الزائر على الو�ضعية النف�سية واالجتماعية ال�صعبة التي يعي�شها
بع�ض املحكوم عليهم بالإعدام جراء انقطاع زيارات ذويهم عنهم ،و�إيقاف تدبري اخللوة ال�رشعية
خالل �أواخر �سنة  ،2010الذي كان معموال به يف ال�سابق بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية يف �إطار االمتياز
والتحفيز على �إعادة الإدماج.
كما ا�ستمع �إىل �إحتجاجات جمموعة من املحكومني بالإعدام على عر�ض برامج تلفزيونية تبثها
القنوات الوطنية ،خا�صة برناجمي «م�رسح اجلرمية» و«�أخطر املجرمني» اللذين تقدمهما على
التوايل« قناة ميدي  1تي يف» و «القناة الثانية».
ويف هذا ال�صدد� ،سبق للمجل�س �أن را�سل اجلهات املخت�صة 28و�أبدى املالحظات التالية:
■�إظهار �صور املعنيني ببع�ض اجلرائم التي تتناولها هذه الربامج وذكر �أ�سمائهم و�ألقابهم
دون �إذنهم ال�شخ�صي� ،أو �إذن �صادر عن جهة ق�ضائية خمت�صة؛
■عدم مراعاة خ�صو�صيات وم�شاعر عائالت ال�ضحايا وكذلك الأ�شخا�ص املعنيني وم�شاعر
عائالتهم ،مع ما لذلك من تداعيات نف�سية واجتماعية خطرية؛
■  اعتبار ما يعر�ض وما يرافقه من تعاليق وحتاليل ،و�أحيانا من و�صم وت�شهري وا�ضحني،
حائال قويا دون الن�سيان وعامال مبا�رشا لتعميق جراح الأطراف املعنية من �ضحايا
وحمكومني و�أ�رس؛
■ اعتبار ما يعر�ض ويذاع ويبث على القناتني التلفزيتني مبثابة عقوبة �إ�ضافية؛
■اعتبار بث و�صالت �إ�شهارية و�سط حلقات الربنامج مبثابة متاجرة بق�ضايا اجتماعية
م�أ�ساوية يف حقيقتها وعمقها.
وي�سجل املجل�س بارتياح ا�ستجابة هاتني القناتني لتو�صيته ،حيث عمدتا الحقا �إىل جتنب �إظهار
�صور املحكومني بالإعدام وكتابة �أ�سمائهم و�ألقابهم.

 .28ر�سالة املجل�س بتاريخ � 14أكتوبر � ،2011إىل الهيئة العليا للإعالم ال�سمعي الب�رصي ،وال�رشكة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
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 .4ظاهرة االكتظاظ
مازالت ظاهرة االكتظاظ �إحدى ال�سمات املميزة لل�سجون املغربية حيث ت�ساهم ب�شكل كبري يف
وقوع االنتهاكات التي قد تطال حقوق ال�سجناء ،والت�أثري �سلبا على ظروف �إيواء ال�سجناء وعمل
املوظفني واحلرا�س .كما تعد من بني �إحدى �أهم املعيقات التي تواجه املجهودات املبذولة من قبل
املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج من �أجل حت�سني �أو�ضاع ال�سجون وال�سجناء ،وذلك
عرب الرفع من الطاقة الإيوائية لبع�ض ال�سجون 29وبناء �سجون جديدة ،مما يحول دون قيام امل�ؤ�س�سات
ال�سجنية بالوظيفة الأ�سا�سية املنوطة بها واملتمثلة يف �إعادة �إدماج هذه الفئة داخل املجتمع.
وقد �سبق للتقرير املو�ضوعاتي ل�سنة � 2004أن �أ�شار بكثري من التف�صيل �إىل مظاهر االكتظاظ
التي بلغت م�ستويات ا�ضطر معها نزالء بع�ض امل�ؤ�س�سات ال�سجنية (ال�سجون املحلية العيون،
�إنزكان واحل�سيمة) التي عاود الفريق احلايل زيارتها �إىل النوم يف املراحي�ض وفوق الرفوف.30
وقد �سجل الفريق �أن ظاهرة النوم قرب املراحي�ض ما زالت م�ستمرة يف ال�سجون املحلية العيون،
عني قادو�س و�آيت ملول.
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وتبلغ ن�سبة االكتظاظ الإجمالية يف ال�سجون املغربية حوايل  43باملائة .وتتفاوت هذه الن�سبة
من �سجن لآخر ،حيث ما زالت تبلغ م�ستويات قيا�سية تتجاوز ال�ضعف مثال يف ال�سجن املحلي
بتزنيت ( ،)%121ال�سجن املحلي عني قادو�س ( ،)% 118وال�سجن املحلي مبراك�ش (.)% 168
كما الحظ الفريق الزائر التوزيع غري املتكايفء بني بع�ض ال�سجون التي ال تف�صل بينها م�سافات
بعيدة ،فمثال تبلغ ن�سبة الإكتظاظ يف ال�سجن املحلي خريبكة ( ،)7,25%يف حني �أن ن�سبة ال رِأ�سة
الفارغة يف ال�سجن املحلي وادي زم تبلغ حوايل  37باملائة.
ويو�ضح اجلدول التايل ن�سبة الإكتظاظ احلالية امل�سجلة يف جميع ال�سجون املغربية بناء على
املعطيات املتوفر عليها من طرف املجل�س:

.29تو�سعة خم�س م�ؤ�س�سات �سجنية بكل من �آيت ملول ،وال�سجن املركزي بالقنيطرة ،ومراك�ش ،وقلعة ال�رساغنة،
واجلديدة (العدير).
« .30تقرير خا�ص بالأو�ضاع يف ال�سجون»� ،أبريل � ،2004ص ،49 .املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان.

الطاقة اال�ستيعابية

عدد ال�سجناء

ن�سبة االكتظاظ

 امل�ؤ�س�سة ال�سجنية

900

1968

%118,67

350

441

%26,00

500

535

%7,00

2600

3493

%34,35

5000

7834

%56,68

600

763

%27,17

900

1380

%53,33

ال�سجن املحلي بتزنيت

210

465

%121,43

ملحقة ال�سجن املحلي بتزنيت بكلميم
(املعقل الإداري �سابقا)

30

46

%53,33

ال�سجن املحلي بالق�رص الكبري

144

167

% 15,97

1600

2653

%65,81

250

364

%45,60

1750

2245

%28,29

500

1016

%103,20

840

1016

%20,95

800

1132

%41,50

426

450

%05,63

1400

1533

%09,50

150

156

%04,00

700

874

%24,86

1400

1787

%27,64

522

622

%19,16

350

400

%14,29

ال�سجن املحلي عني قادو�س فا�س
ال�سجن املحلي بالعيون

ال�سجن املحلي ب�إنزكان

ال�سجن املحلي ب�آيت ملول
ال�سجن املحلي عني ال�سبع

مركز الإ�صالح والتهذيب البي�ضاء
ال�سجن املحلي باجلديدة

ال�سجن املحلي بطنجة

ال�سجن املحلي بالعرائ�ش
ال�سجن املحلي بتطوان
ال�سجن املحلي بزايو

ال�سجن املحلي بالناظور
ال�سجن املحلي بوجدة

ال�سجن املحلي بابن احمد

ال�سجن املحلي بوركايز بفا�س

ال�سجن املحلي ب�صفرو

ال�سجن املحلي بتازة

ال�سجن املحلي ببني مالل
ال�سجن املحلي ب�أزيالل

ال�سجن املحلي باحل�سيمة
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ال�سجن الفالحي �أوطيطة 2

1616

1761

%08,97

1200

1287

%07,25

1400

1462

%04,43

360

465

%29,17

400

442

%10,50

1300

1693

%30,23

400

497

%24,25

3500

3655

%04,43

ال�سجن املحلي بقلعة ال�رساغنة

788

894

%13,45

ال�سجن املحلي ب�سوق الأربعاء
ال�سجن املحلي بالقنيطرة

1000

1431

%43,10

1200

1874

%56,17

700

1877

%168,14

ال�سجن املحلي بخريبكة 2
ال�سجن املحلي توالل 1

ال�سجن املحلي باخلمي�سات
ال�سجن املحلي بن �سليمان

ال�سجن املحلي ب�آ�سفي
مركز الإ�صالح والتهذيب ب�سال
ال�سجن املحلي ب�سال 1

ال�سجن املحلي مبراك�ش
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ومن النتائج املبا�رشة لهذه الظاهرة �صعوبة ت�صنيف ال�سجناء ح�سب حالتهم اجلنائية ،مما يرتتب
عنه تطوير ح�س اجلرمية لدى بع�ضهم.
■ الت�أخر يف �إجراء التحقيقات والت�أخر يف البت يف الق�ضايا املعرو�ضة �أمام ق�ضاة احلكم
�سواء تعلق الأمر باجلنح التلب�سية �أو اجلنايات؛
■ وجود اختالالت على م�ستوى م�ساطر العفو ومعايري الرت�شيح للعفو؛
■ عدم تفعيل هذه امل�ساطر يف حق ال�سجناء الذين ق�ضوا ثلثي العقوبة وتتوفر فيهم جميع
ال�رشوط ،علما �أن عددهم حتى متم دجنرب  2011بلغ 17939؛
■ �ضعف تفعيل م�سطرة الإفراج ال�رشطي ،الذي مل ي�ستفد منه خالل مدة �أربع �سنوات
متتالية ما عدا �سجينني فقط �سنة .2011
�سجل الفريق �أن جمموعة من النزالء تلج�أ �إىل خو�ض �إ�رضابات عن الطعام �إما ب�سبب الإحتجاج
على املتابعة الق�ضائية �أو الأحكام ال�صادرة يف حقهم� ،أوب�سبب عدم �إ�ستفادتهم من العفو وكذا
ب�سبب �أو�ضاعهم داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ،حيث تفيد الن�رشة الإح�صائية للمندوبية بر�سم
� ،2009أن حاالت الإعالن عن الإ�رضاب عن الطعام بلغت  3811حالة ،دامت  % 55،73منها
�أقل من �أ�سبوع .ويف هذا ال�سياق ،جنح الفريق الزائر يف فك حالتي �إ�رضاب عن الطعام بكل
من �سجني �آيت ملول واحل�سيمة.

رابعا  :و�ضعية احلقوق الأ�سا�سية لل�سجناء
 .1املعاملة
تن�ص املادة الثالثة من املر�سوم التطبيقي للقانون املنظم للم�ؤ�س�سات ال�سجنية على ح�سن معاملة
ال�سجني ،وعدم ا�ستعمال العنف �ضده ،وخماطبته ب�ألفاظ مهينة �أو بذيئة ،كما تن�ص املادة الرابعة
من نف�س املر�سوم على �أنه يجب على املوظفني معاملة ال�سجناء على قدم امل�ساواة وبدون متييز.
وقد عرف قانون جترمي التعذيب ال�صادر �سنة  2006التعذيب على �أنه «كل �إيذاء ي�سبب �أملا �أو عذابا
ج�سديا �أو نف�سيا يرتكبه عمدا موظف عمومي �أو يحر�ض عليه �أو يوافق عليه �أو ي�سكت عنه ،يف حق
�شخ�ص لتخويفه �أو �إرغامه �أو �إرغام �شخ�ص �آخر على الإدالء مبعلومات �أو بيانات �أو �إعرتاف بهدف
معاقبته على عمل �إرتكبه هو �أو ي�شتبه يف �أنه �إرتكبه هو �أو �شخ�ص ثالث� ،أو عندما يلحق مثل هذا
الأمل �أو العذاب لأي �سبب من الأ�سباب يقوم على التمييز �أيا كان نوعه.»...
انطالقا من ال�شهادات املتواترة واملتقاطعة ملجموعة من ال�سجناء الذين مت الإ�ستماع �إليهم يف �إطار
مقابالت جماعية وفردية� ،سجل الفريق الزائر املالحظات التالية:
■ �إ�ستمرار جمموعة من التجاوزات متار�س داخل ال�سجون مو�ضوع الزيارة من طرف موظفي
امل�ؤ�س�سات ال�سجنية يف حق النزالء ،وهو ما ي�شكل خرقا للقوانني املنظمة للم�ؤ�س�سات
ال�سجنية ولكل ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة ،التي ت�صنفها ك�رضوب للمعاملة القا�سية
�أو املهينة �أو الال�إن�سانية ،ومن �أهم مظاهرها :ال�رضب بالع�صا والأنابيب البال�ستيكية
(التيو) والتعليق بوا�سطة الأ�صفاد يف الأبواب ملدة طويلة وا�ستعمال الفلقة وغرز الإبر
وال�صفع والكي والركل بالأرجل والتجريد من املالب�س على مر�أى من ال�سجناء ،ف�ضال
عن ال�سب وال�شتم و�إ�ستعمال عبارات حتط بالكرامة الإن�سانية لل�سجني .وقد �سجلت
هذه التجاوزات يف �أغلب ال�سجون التي متت زيارتها ،مع اختالف حدتها من �سجن
لآخر ،با�ستثناء �سجني �إنزكان والداخلة الذين �سجلت فيهما حاالت قليلة جدا؛
■ اللجوء �إىل زنازين الت�أديب �أحيانا ك�إجراء انتقامي ال يخ�ضع ل�رشوط الإجراء الت�أديبي
املن�صو�ص عليها يف املواد من � 53إىل  62من القانون رقم .23/98
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�سجل الفريق حالة �سجني �إدعى �أنه تعر�ض ملعاملة مهينة حاطة من الكرامة م�ست بعر�ضه
من قبل موظف بال�سجن املحلي بالناظور ،وعاينت الطببية ع�ضو الفريق �آثار هذا الإنتهاك
بعد فح�صه ،ومت �إخبار ال�سلطات ال�سجنية التي قررت �إحالة امللف على التحقيق.31
بخ�صو�ص معتقلي ما ي�سمى بـ «ال�سلفية اجلهادية»� ،سجل الفريق �شكايتني بهتك العر�ض
واملعاملة املهينة احلاطة بالكرامة الإن�سانية يف ال�سجن املحلي توالل  ،32 2حيث مت
الإ�ستماع �إليهما من طرف النيابة العامة بتاريخ  15غ�شت  2011وعر�ضا على اخلربة
بتاريخ � 2شتنرب من نف�س ال�سنة� ،أما بخ�صو�ص ال�سجني الذي �إدعى الإغت�صاب بال�سجن
املحلي ب�سال  1فقد رف�ض �أن جترى له خربة طبية حتت �إ�رشاف الق�ضاء 33و�أجرب على
اخل�ضوع للخربة التي قام بها ثالث �أطباء و�أ�سفرت نتيجتها على عدم تعر�ضه للإغت�صاب.
وقد �سجل الفريق �شكايات بع�ض ال�سجناء بخ�صو�ص �سوء املعاملة بكل من ال�سجن
املحلي بايت ملول وال�سجن املركزي بالقنيطرة وبحي الن�ساء بال�سجن املحلي عني
قادو�س ،وال�سجن املحلي باجلديدة .
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■  �إن العديد من ال�ضغوط متار�س �ضد املتقدمني ب�شكايات ب�سبب �سوء املعاملة �أو التعذيب،
وذلك من �أجل التنازل عن ال�شكايات املقدمة يف حق املوظفني مبعظم ال�سجون التي متت
زيارتها ،كما ال يتم �إخبار امل�شتكني من ال�سجناء مب�آل �شكاياتهم؛
■ وبخ�صو�ص وجود �أماكن للتعذيب داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية� ،أفاد غالبية ال�سجناء
الذين مت الإ�ستماع �إليهم ب�شكل فردي يف �سجن �أوطيطة  1بوجود ثالثة �أماكن بهذا
ال�سجن ميار�س فيها التعذيب ،من بينها مقر التكوين املهني �سابقا والذي �أ�صبح عبارة
عن بناية مظلمة وموح�شة.
وقد زار الفريق هذا املكان والحظ داخله وجود ع�صي خ�شبية وكر�سي قدمي يحتمل �أن
تكون قد �إ�ستعملت يف التعذيب .كما تطابقت �شهادات الأحداث املتواجدين مبركز التهذيب
والإ�صالح بالدار البي�ضاء حول تعر�ضهم للفلقة يف غرفة قرب املخدع الهاتفي القريب من
زنازينهم .كما �أفاد عدد كبري من �سجناء عني قادو�س بفا�س من زنازين و�أحياء خمتلفة بتعر�ضهم
للتعذيب بال�ساحة املجاورة حلي الن�ساء ،وقد �أكدت جمموعة من ال�سجينات �أثناء مقابلتهن من
طرف الفريق الزائر �سماع �رصاخ النزالء ليال وهم يتعر�ضون للتعذيب ووقف الفريق الزائر
 .31تتابع اللجنة اجلهوية حلقوق الإن�سان باحل�سيمة -الناظور نتائج هذا التحقيق.

� .32سبق للأمني العام للمجل�س �أن ا�ستمع �إليهم و�إىل مطالبهم بتاريخ  4يناير .2012
� .33سبق للأمني العام للمجل�س �أن زاره بتاريخ  9ماي .2012

لل�سجن املحلي باجلديدة على وجود مكان خم�ص�ص للتعذيب يطلق عليه «جنان الكرمة» و�ضبط
رئي�س املعقل وهو يتهي�أ لإدخال �أحد ال�سجناء عر�ض �سجينا �آخر لل�رضب �إىل ذلك املكان الذي
تواترت ت�رصيحات كل ال�سجناء ب�أنه مكان خم�ص�ص للتعذيب وتعري�ضهم ل�سوء املعاملة كو�سيلة
�إعتيادية للت�أديب �ضدا على كل ما ينظمه القانون.
■وبخ�صو�ص ا�ستعمال و�سائل ال�ضغط واالبتزاز والر�شوة ،تلقى الفريق الزائر �إفادات
متطابقة تفيد �أن بع�ض املوظفني يتلقون ر�شاوى مقابل ا�ستفادة العديد من النزالء من
جمموعة من اخلدمات كتمديد فرتة الف�سحة (ال�سجن املحلي ب�آيت ملول) ،والإ�ستفادة
من الزيارة املبا�رشة يف قاعة خا�صة يف �سجون تعتمد الزيارة امل�شبكة ب�شكل عام (ال�سجن
املحلي بالعيون) ،و�إدخال القفة (مركز الإ�صالح والتهذيب بالدار البي�ضاء) ،والإ�ستفادة
من �آالت الت�سخني (الري�شوات) والهاتف الثابت �أو �إ�صالح �صنابري املياه (�سجن عكا�شة
بالدار البي�ضاء) ،واحل�صول على هواتف نقالة مقابل مبالغ مالية ترتاوح ما بني  500درهم
(�سجن عكا�شة بالدار البي�ضاء) و 1400درهم (�آيت ملول) ،وقد ت�صل �إىل  5000درهم
ح�سب ما �رصح به نزيل مت اال�ستماع �إليه بح�ضور املدير اجلهوي واملدير املحلي لل�سجن
املحلي بالناظور .وغالبا ما يتو�سط يف هذه الر�شاوى ر�ؤ�ساء الغرف ،وهو الأمر الذي مت
ت�سجيله �أي�ضا يف التقرير ال�سابق للمجل�س.34
■ عاين الفريق وجود متييز بني ال�سجناء يف اال�ستفادة من بع�ض اخلدمات ،وخا�صة الزنازين
واال�ستحمام والأفر�شة والف�سحة والزيارة والهاتف ،وخا�صة بال�سجون املحلية �آيت
ملول ووجدة ومركز التهذيب والإ�صالح بالدار البي�ضاء.
بعد قيام الفريق بزيارة بع�ض امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ،تو�صل املجل�س وبع�ض جلانه اجلهوية
(الدار البي�ضاء� ،أكادير ،فا�س ،احل�سيمة والناظور) ب�شكايات 35عرب الربيد �أو بوا�سطة
الهاتف من طرف بع�ض ال�سجناء �أو ذويهم تفيد ب�أنهم تعر�ضوا لالنتقام على �إثر الإفادات
التي تقدموا بها للفريق الزائر (ال�سجون املحلية عني قادو�س� ،أوطيطة  ،1عكا�شة� ،آيت
ملول ،الناظور) ،علما �أنه �سبق لبع�ض ال�سجناء �أن عربوا للفريق الزائر عن تخوفهم من
انتقام مدراء ال�سجون واملوظفني يف حالة الإدالء ب�شهاداتهم نظرا للتهديدات التي
تلقونها قبل احل�ضورلال�ستماع اليهم من طرف الفريق الزائر.
« .34تقرير خا�ص بالأو�ضاع يف ال�سجون»� ،أبريل � ،2004ص ،97 .املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان.
� .35شكاية م�سجلة لدى املجل�س.
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ويف هذا الإطار� ،أفادت املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج �أنه قد �سبق لها �أن اتخذت
جمموعة من التدابري يف حق املوظفني املخالفني للقانون ،كما يتبني ذلك من اجلدول التايل:
التدبري املتخذ

2008

2009

2010

2011

2012

الإنذار

10

7

1

1

1

التوبيخ

6

3

0

3

5

العزل واالعفاء

8

9

15

10

6

الإحالة على التقاعد

0

0

2

4

0

التوقيف امل�ؤقت

34

30

37

62

183

كما وقف الفريق الزائر على قرار ت�أديبي فوري اتخذته الإدارة املحلية ل�سجن عني قادو�س بفا�س
بح�ضور املدير اجلهوي يف حق �إحدى املوظفات امل�رشفات على حي الن�ساء على �إثر تهديدها
لإحدى ال�سجينات وا�ستعمال عبارات حاطة من الكرامة الإن�سانية يف حقها ،ب�سبب تقدمي
�إفادتها بتعر�ض ال�سجينات للتفتي�ش املهني.
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وبخ�صو�ص الإجراءات الت�أديبية املتخذة يف حق ال�سجناء� ،سجل الفريق خ�ضوع بع�ض ال�سجناء
الزوداجية الت�أديب املتمثلة من جهة يف الو�ضع يف زنزانة الت�أديب والإحالة يف نف�س الوقت على
ال�ضابطة الق�ضائية لفتح البحث يف الأفعال املن�سوبة �إىلاملعنيني بالأمر من جهة ثانية.
وعلى م�ستوى ممار�سة الإطالع على احلقوق والواجبات ،فرغم ت�أ�سي�س مكتب اال�ستقبال
والتوجيه داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية والذي يروم خلق قنوات للتوا�صل مع ال�سجناء وتتبع
�سلوكهم اليومي ومالءمة الربامج والأن�شطة مع م�ؤهالت وميوالت كل معتقل وال�سهر على
ت�صنيف ال�سجناء� ،إال �أن الفريق الزائر الحظ �أن هذا املكتب ال يقوم دائما بالدور املنوط به،
خ�صو�صا �إطالع ال�سجني على حقوقه وواجباته �أثناء فرتة �إعتقاله ،وم�ساعدته على التعاي�ش
داخل الو�سط ال�سجني ،حيث �أفاد جمموعة من ال�سجناء يف هذا ال�صدد� ،أنهم يودعون مبا�رشة
داخل الزنازين بعد �إ�ستكمال الإجراءات الإدارية دون �أن ي�سلم �إليهم دليل املعتقل ،وهذا ما
يتنافى مع املادة  26من القانون .36 23/98
 .36تن�ص هذه املادة على �رضورة �إ�شعار كل معتقل عند �إيداعه مب�ؤ�س�سة �سجنية مبقت�ضيات هذا القانون وواجباته وحقوقه
وكل املعلومات املتعلقة بالعفو وبالإفراج املقيد ب�رشوط ومب�سطرة ترحيل املعتقلني وكل البيانات التي تفيد �أثناء ق�ضاء
فرتة اعتقاله ،خا�صة طرق تقدمي التظلمات وال�شكايات.

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �إفادات بع�ض ال�سجناء �أكدت ب�أن �سوء املعاملة تبد أ� يف خمافر ال�رشطة،
وقبل �إيداعهم بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية ،و�أن التعنيف ال ي�صدر عن املوظفني فقط ،بل عن
�سجناء �أي�ضا خا�صة �أولئك الذين يتوفرون على و�ضع خا�ص داخل ال�سجن ب�سبب النفوذ
املايل �أو التواط�ؤ مع الإدارة �أو املوظفني.

 .2التطبيب
�أوىل القانون املنظم للم�ؤ�س�سات ال�سجنية ومر�سومه التطبيقي �أهمية بارزة للخدمات ال�صحية.37
ومع ذلك ،ف�إن �أغلبية امل�شاكل التي ي�شتكي منها النزالء يف جميع ال�سجون تتعلق ب�ضعف هذه
اخلدمات و�ضعف ا�ستفادتهم منها ،و�إن كان الفريق قد �سجل تطورا طفيفا على م�ستوى توفري
بع�ض التجهيزات الطبية خا�صة بعيادات طب الأ�سنان (ال�سجن املركزي بالقنيطرة ،ال�سجن
املحلي توالل  ،2ال�سجن املحلي بوجدة) .كما �سجل �إحداث م�ستو�صف متعدد االخت�صا�صات
ب�سجن عكا�شة بالدار البي�ضاء يف �شهر غ�شت  2011بهدف ا�ستقبال املر�ضى القادمني من جميع
امل�ؤ�س�سات ال�سجنية خا�صة الذين يعانون من الأمرا�ض املزمنة.
وبهذا اخل�صو�ص� ،سجل الفريق املالحظات التالية:
■ ا�ستمرار بع�ض االختالالت التي كان قد �أ�شار �إليها التقرير ال�سابق للمجل�س ،حيث
مازال الأطباء القارون خا�ضعني يف توظيفهم وترقيتهم �إداريا للمندوبية العامة لإدارة
ال�سجون و�إعادة الإدماج ،وهو الأمر الذي ي�سبب توترا يف عالقتهم مع الإدارة 38وي�ؤثر
على مزاولة واجبهم املهني وينعك�س �سلبا على عطائهم .كما لوحظ �أن الأطباء القارين
ال يتواجدون ب�صفة منتظمة بال�سجون .فعلى �سبيل املثال ،عاين الفريق الزائر وجود
طبيب قار واحد يف كل من ال�سجن املركزي بالقنيطرة و�آخر يف ال�سجن املحلي عني
قادو�س ،واحلال �أن الأول يتوفر على خم�سة �أطباء قارين والثاين على طبيبني قارين،39
لكنهم ال يتواجدون دوما يف عني املكان ،مما ينعك�س �سلبا على حق ال�سجناء يف الولوج
للخدمات ال�صحية.
 .37الباب الثاين (املواد من � 123إىل .)137

« .38تقرير خا�ص بالأو�ضاع يف ال�سجون»� ،أبريل � ،2004ص ،72 .املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان.
 .39ح�سب املعطيات الواردة يف اال�ستمارات التي تو�صل بها املجل�س من املندوبية.
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■ عدم ا�ستفادة عدد كبري من النزالء اللذين ي�شتكون من �أمرا�ض الأ�سنان من ولوج عيادات
طب الأ�سنان ب�سبب تعطل بع�ض الأجهزة (كرا�سي طب الأ�سنان ب�سجن �أوطيطة 1
و�سجن �إنزكان)؛
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■ ت�شكي بع�ض ال�سجناء من �سوء املعاملة التي يتلقونها من بع�ض الأطقم الطبية و�صعوبة
التوا�صل معهم ،خا�صة يف ال�سجون املحلية �آيت ملول ،عكا�شة بالدار البي�ضاء ،وجدة،
الناظور ،واحل�سيمة؛
■ عدم �إجراء الفحو�صات الطبية يف الوقت املنا�سب وعدم توفري الأدوية الالزمة التي تالئم
طبيعة الأمرا�ض التي ي�شتكون منها (�سجني عكا�شة و�آيت ملول)؛
■ �صعوبة الولوج �إىل اخلدمات الطبية التي تبقى رهينة �أحيانا ب�أداء مقابل مادي للطبيب �أو
م�ساعديه ق�صد اال�ستفادة منها (ال�سجون املحلية عني قادو�س ،عكا�شة ،الناظور ،مركز
التهذيب والإ�صالح بالدار البي�ضاء واجلديدة)؛
■ انتهاء �صالحية بع�ض الأدوية �أو غياب وجود بيانات �أثمنة عليها (�سجن �أوطيطة )1؛
■ وجود حاالت م�ستعجلة ت�ستوجب عمليات جراحية لإزالة الق�ضبان النحا�سية اخلا�صة
بجرب ك�سور العظام (�سجن عني قادو�س والناظور واحل�سيمة ووجدة)؛
■ عدم توفر ملفات طبية خا�صة بالنزالء املر�ضى (حالة �سجن عكا�شة)؛
■ تف�شي الأمرا�ض املعدية (اجلربة وال�سل) ب�شكل كبري يف �أو�ساط نزالء �أغلبية امل�ؤ�س�سات
ال�سجنية ،وخا�صة ال�سجن املحلي عني قادو�س الذي يعاين جل نزالئه من داء اجلربة،
مع عدم ا�ستغالل غرف عزل امل�صابني ب�أمرا�ض معدية كما هو احلال يف �سجن �إنزكان؛
■ تف�شي الأمرا�ض املزمنة ببع�ض امل�ؤ�س�سات ال�سجنية مثل الربو ،ب�سبب الرطوبة ملوقعها
القريب من البحر �أو ب�سبب انبعاث الغازات من املعامل املجاورة للبع�ض منها ،وب�سبب
التدخني داخل الزنازين والعنابر ونق�ص التهوية (ال�سجون املحلية عني قادو�س،
احل�سيمة ،ال�سجن املركزي بالقنيطرة ،ال�سجن املحلي باجلديدة)؛
■ �إيواء معتقلي ما ي�سمى «بال�سلفية اجلهادية» مب�صحة ال�سجن املحلي �آيت ملول ،يف �إطار
معاجلة م�شكل االكتظاظ وف�صل ه�ؤالء املعتقلني عن �سجناء احلق العام ،مما قد يكون له
م�سا�س بحق ال�سجناء يف التطبيب؛

■ عدم �إحالة ال�سجناء امل�صابني بالأمرا�ض العقلية والنف�سية على امل�ست�شفيات املخت�صة
(ال�سجن املحلي عني قادو�س ،ال�سجن املركزي بالقنيطرة) ،مع ما لذلك من ت�أثري �سلبي
على �إمكانية �إعادة ت�أهيل املر�ضى الذين يعانون من �أمرا�ض نف�سية .كما �أن هناك بع�ض
احلاالت التي ق�ضت فيها املحاكم ب�سقوط املتابعة �أو الإعفاء من امل�س�ؤولية مع الإيداع
بامل�ست�شفيات املخ�ص�صة ومازالت هذه احلالة قائمة بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية (حاالت
بال�سجن املحلي بالناظور)؛
■   �ضعف املوارد الب�رشية واملادية وتعقيد امل�ساطر التي ت�سمح لل�سجناء باال�ستفادة من
خدمات �إىل الأطباء االخت�صا�صيني بالقطاع العام رغم توفر ه�ؤالء على ملفات طبية
تثبت حاجتهم �إىل متابعة العالج مب�ست�شفيات عمومية؛
■ رف�ض بع�ض امل�ست�شفيات العمومية ا�ستقبال بع�ض ال�سجناء املر�ضى الذين يوجدون يف
حالة خطرية ،مما ي�ؤدي �أحيانا �إىل عواقب وخيمة (مت ت�سجيل حالة وفاة بال�سجن املحلي
بالناظور لهذا ال�سبب)؛
■ عدم �إخ�ضاع عدد من ال�سجناء للفح�ص الطبي �سواء عند �إيداعهم يف ال�سجن �أو قبل
و�ضعهم يف زنازين الت�أديب وطيلة مدة تواجدهم بها.
وبناء على اال�ستمارات ال�صادرة عن املندوبية ،ف�إن عدد ال�سجناء امل�صابني بالأمرا�ض املزمنة
والعقلية والنف�سية قد ارتفع مقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة حتى حدود فرباير � 2012إىل ،2296
كما ارتفع عدد امل�صابني بالأمرا�ض املزمنة لي�صل �إىل  1517يف حني انخف�ض عدد امل�صابني
بالأمرا�ض املعدية �إىل  527خالل نف�س ال�سنة.
وانطالقا مما عاينه الفريق الزائر ،ف�إن الرقم الذي ي�شري �إىل عدد امل�صابني بالأمرا�ض املعدية ال
يعك�س فعال واقع حال ال�سجون التي متت زيارتها .فعلى �سبيل املثال ،تكاد تكون الأمرا�ض
اجللدية ب�شكل عام ،واجلرب واحلكة ب�شكل خا�ص ،حالة مر�ضية يعاين منها �أغلبية نزالء �سجن
عني قادو�س ،وهو ما يخالف ما جاء يف اال�ستمارة اخلا�صة بهذا ال�سجن ،والتي اكتفت بالإ�شارة
�إىل �أن عدد ال�سجناء الذين يعانون من هذا املر�ض ال يتجاوز  53حالة.
كما الحظ الفريق �أن توزيع الأطباء يت�سم بعدم التوازن بني امل�ؤ�س�سات ال�سجنية التي متت زيارتها،
ح�سب ما هو مبني يف اجلدول التايل:40

 .40الإح�صائيات الواردة يف اال�ستمارات التي تلقاها املجل�س من املندوبية.
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امل�ؤ�س�سة ال�سجنية
ال�سجن املركزي بالقنيطرة

ال�سجن املحلي عني قادو�س فا�س
ال�سجن املحلي �أوطيطة 1

ال�سجن املحلي العيون
ملحقة الداخلة

ال�سجن املحلي �آيت ملول
ال�سجن املحلي �إنزكان

ال�سجن املحلي عكا�شة

مركز الإ�صالح والتهذيب –
الدار البي�ضاء
ال�سجن املحلي توالل 2
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ال�سجن املحلي وجدة

ال�سجن املحلي الناظور

ال�سجن املحلي احل�سيمة

ال�ساكنة
ال�سجنية

الأطباء
القارون

املمر�ضون
الأطباء
املمر�ضون
امل�ساعدون
املتعاقدون

1719

5

2

1

5

1968

2

2

5

4

662

2

1

2

2

441

2

0

0

3

174

0

0

2

0

3493

3

0

6

4

535

0

0

4

1

7834

12

3

10

7

763

3

0

2

1

1887

5

0

5

2

1132

1

1

2

0

1016

2

1

1

1

400

0

0

0

2

*امل�صدر :املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج

ويت�ضح من خالل اجلدول �أعاله �أن بع�ض ال�سجون ال تتوفر على طبيب قار خا�ص بها �أو �أنها تتقا�سم
نف�س الطبيب مع م�ؤ�س�سة �سجنية �أخرى (�سجني احل�سيمة ووجدة؛ �سجني �آيت ملول و�إنزكان).
ف�ضال عن ذلك ،الحظ الفريق عدم �إيالء �أية عناية لبع�ض الفئات من ال�سجناء الذين تتطلب
حالتهم ال�صحية رعاية خا�صة ،و�أ�سا�سا منهم النزالء امل�صابون بداء فقدان املناعة املكت�سبة ومر�ض
ال�رسطان ،وامل�صابون ب�أمرا�ض عقلية ونف�سية وامل�سنون والأ�شخا�ص ذوو �إعاقة.
فبالن�سبة للم�صابني بداء ال�سيدا ،الذي يبلغ جمموع امل�صابني به امل�رصح بهم يف جميع ال�سجون
املغربية  27حالة ،فقد �سجل الفريق �ضعف العناية الطبية بهذه الفئة وعدم متكينهم من العالج يف
حاالت عديدة داخل امل�ست�شفيات العمومية.

�أما بالن�سبة للأ�شخا�ص ذوي �إعاقة ،الذين يبلغ عددهم � 189سجينا ،فقد �سجل الفريق الزائر
غياب �أية ولوجيات حتى يف �سجن الأوداية مبراك�ش الذي �أ�رشفت �أ�شغال البناء فيه على االنتهاء،
وعدم ت�سهيل حركاتهم داخل امل�ؤ�س�سة ال�سجنية ،مبا يف ذلك الولوج �إىل املراحي�ض �أو التحرك
داخل الزنازن .وقد وقف الفريق على حالتني ،الأوىل تتعلق بامر�أة م�سنة م�شلولة احلركة وال
تتوفر على كر�سي متحرك يف �سجن �آيت ملول ،والثانية ب�أحد نزالء ال�سجن املركزي بالقنيطرة
من الأ�شخا�ص ذوي �إعاقة ،ا�ستدعت منه التدخل لدى م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س لإعادة �إدماج
ال�سجناء من �أجل تزويدهما بكر�سي متحرك.
وقد الحظ الفريق الزائر �أن ظاهرة الإدمان على املخدرات مازالت م�ست�رشية ب�شكل كبري يف ال�سجون
التي متت زيارتها ،رغم ما تبذله الإدارة ال�سجنية من جهود يف هذا ال�صدد (ال�سجنان املحليان بوجدة
والناظور) .وقد بلغ جمموع احلاالت التي مت �ضبطها خالل �سنة  2371 ،2009حالة.41
ويتورط يف ترويج هذه املخدرات �أحيانا موظفون و�سجناء و�سطاء من داخل امل�ؤ�س�سة ال�سجنية
بتعاون مع �أ�شخا�ص من خارجها .وبهذا اخل�صو�ص ،عاين الفريق الزائر وجود خمدرات ب�سجن
عني قادو�س يتم رميها من على احلائط املجاور لل�شارع العام مع ا�ستعمال الهاتف النقال من
�أجل ت�سهيل ذلك ،حيث مت رمي كمية من املخذرات يف ف�ضاء ي�صل �إليه احلرا�س فقط ،مما يرجح
تورط بع�ضهم يف ترويجها داخل ال�سجن .و�أمام هذا الو�ضع� ،سجل الفريق ا�ستمرار غياب
برامج ناجعة مل�ساعدة املدمنني على الإقالع عن املخدرات ،وهو ما كان قد �أ�شار �إليه التقرير
ال�سابق للمجل�س.42
وبخ�صو�ص حاالت االنتحار داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ،وح�سب ما جاء يف اال�ستمارات املعب�أة
من لدن املندوبية ،والتي بلغ عددها  11حالة خالل �سنتي  2010و ،2011ف�إن املجل�س يعتربها
م�ؤ�رشا قويا على �ضعف املواكبة النف�سية والرعاية االجتماعية داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية من
جهة ،ومن جهة �أخرى على عدم االهتمام ب�أمن ال�سجناء و�سالمتهم.

 .3التغذية
�أكد امل�رشع على �أهمية التغذية بالن�سبة ل�صحة النزالء ،وفق نظام متوازن ي�شمل ثالث وجبات
يوميا ويراعي كمية الأغذية ونوعيتها.43
 .41الن�رشة الإح�صائية� ،2009 ،ص.56 .
« .42تقرير خا�ص بالأو�ضاع يف ال�سجون»� ،أبريل � ،2004ص ،73 .املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان.
 .43املادة  76من املر�سوم التطبيقي للقانون املتعلق بتنظيم وت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.
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وقد و�ضعت الإدارة املركزية جدوال غذائيا موحدا بالن�سبة جلميع امل�ؤ�س�سات ال�سجنية يت�سم
عموما بالتنوع والتوازن .وح�سب املعطيات الواردة عن املندوبية ،فقد ارتفعت النفقات املتعلقة
بالتغذية من  108مليون درهم �سنة  2008لت�صل �إىل  331مليون درهم �سنة � 44 2011أي بزيادة
تبلغ  5،306يف املائة ،كما عرف الربنامج الغذائي حت�سنا نوعيا وكميا ،حيث ارتفعت كمية
اللحم املقدمة من  150غراما قبل �إحداث املندوبية �إىل  200غرام ( 4وجبات يف ال�شهر) .كما
تتوفر املطابخ على جتهيزات حديثة ونظيفة يف �أغلب ال�سجون التي متت زيارتها ،ومتاجر لبيع
املواد الغذائية داخل امل�ؤ�س�سة ال�سجنية .ويتم االحتفاظ كذلك بعينات من الوجبات اليومية ملدة
� 48ساعة ملراقبة املعايري ال�صحية والتدابري الوقائية تفاديا حلاالت الت�سمم عند وقوعها (ال�سجون
املحلية بالعيون ،وجدة ،احل�سيمة).
ورغم هذه التطورات ،ف�إن الفريق الزائر قد �سجل املالحظات التالية:
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■ عدم جودة الطبخ 45يف العديد من امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ،مما يف�ضي �إىل حرمان جمموعة من
ال�سجناء من اال�ستفادة من التغذية املجانية ك�أحد احلقوق الأ�سا�سية لل�سجناء واالعتماد
كلية على ما جتلبه لهم عائالتهم �أثناء الزيارة من مواد غذائية (�سجون عكا�شة� ،آيت
ملول� ،إنزكان� ،أوطيطة  ،)1من جهة ،ومن جهة �أخرى ف�إن البع�ض منهم والذين ال
عائالت وال معيل لهم يعانون ب�سبب ذلك من تغذية غري متوازنة؛
■ عدم توفر ثالجات �أو مربدات يف جل ال�سجون (با�ستثناء حي الإعدام ب�سجن القنيطرة)،
مما يت�سبب يف تعفن املواد الغذائية وتلف الأطعمة (ال�سجون املحلية وجدة ،عني قادو�س،
توالل )2؛
■  وجود تفاوت من �سجن لآخر يف نوعية املواد الغذائية امل�سموح ب�إدخالها ،با�ستثناء �سجن
العيون الذي ي�سمح فيه ب�إدخال جميع املواد الغذائية ،كما لوحظ �أن بع�ض الإدارات ال�سجنية
املحلية تنظم �إدخال بع�ض املواد الغذائية املعلبة وت�ضعها يف خمزن خا�ص ومت�سك �سجالت
خا�صة لتدبري توزيعها بطريقة ت�ضمن من جهة عدم حرمان ال�سجناء من هذه الأطعمة،
وت�ضمن ال�سالمة داخل امل�ؤ�س�سة من جهة ثانية (ال�سجنني املحليني احل�سيمة و�إنزكان) .كما
تبني �أن بع�ض ال�سجون ال ت�سمح لذوي النزالء ب�إدخال املواد الغذائية مما يفر�ض عليهم
اقتناءها من املتاجر املوجودة داخل ال�سجون (ال�سجون املحلية الناظور ،احل�سيمة)؛
.44تقرير جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�سان حول امليزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج،
لل�سنة املالية .2012
 . 45نف�س املعاينة �سجلها الفريق الزائر ال�سابق يف التقرير ال�سابق اخلا�ص بالأو�ضاع يف ال�سجون� ،ص.76 .

■ عدم توفري جمموعة من املواد الغذائية �إما ب�سبب الإجراءات العقابية التي تتخذها �إدارة
امل�ؤ�س�سة كاحلرمان من اخل�رض بالن�سبة للأحداث يف �سجن العيون� ،أو ب�سبب الت�أخر يف
التزود باملواد الغذائية من قبل املمونني (ال�سجن املركزي بالقنيطرة)� ،أو حرمانهم من
بع�ض املواد الغذائية (القطاين ب�سجن عني قادو�س) ،وهو الأمر الذي ي�ساهم يف عدم
توازن الربنامج الغذائي لل�سجناء.
وخالل زيارة ال�سجن املحلي بوجدة وملركز الإ�صالح والتهذيب بالدار البي�ضاء ،وقف الفريق
على �أن متاجر بيع املواد الغذائية داخل امل�ؤ�س�سة ال�سجنية تفر�ض �أ�سعارا مرتفعة عن الت�سعرية
العادية املعمول بها.
كما الحظ الفريق ا�ستمرار غياب ف�ضاء لتناول وجبات الطعام يف جميع ال�سجون التي متت
زيارتها ،وهو الأمر الذي �سجله التقرير ال�سابق للمجل�س ،مما يخالف املادة  85من املر�سوم
التطبيقي للقانون املنظم للم�ؤ�س�سات ال�سجنية ،با�ستثناء مركز الإ�صالح والتهذيب بالدار البي�ضاء
الذي عاين فيه الفريق وجود قاعة ف�سيحة �سبق جلمعية حملية� 46أن تكلفت ببنائها ،لكنها �أ�صبحت
فيما بعد ت�ستغل كف�ضاء للزيارة.
ا�شتكى العديد من نزالء امل�ؤ�س�سات ال�سجنية (ال�سجون املحلية ب�آيت ملول ،وجدة ،والناظور)،
خا�صة الذين ال يتلقون �أي دعم خارجي من ذويهم ،من التمييز والزبونية املمار�سة �ضدهم يف
اال�ستفادة من املطابخ ال�صغرى املجهزة ب�آالت الت�سخني ،التي يتكلف فيها بع�ض النزالء ب�إعداد
وجبات الأغذية مبقابل مادي �أو القيام بت�سخني الأكل ،مع العلم �أن �آخر وجبة تقدم �إليهم حوايل
ال�ساعة اخلام�سة بعد الزوال.

 .4التعليم والتكوين املهني
 .1.4التعليم
ن�ص امل�رشع على تنظيم دورات ملحو الأمية داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية وعلى حق ال�سجناء يف
اال�ستفادة من التعليم الإبتدائي والثانوي واجلامعي.47

 .46جمعية �أ�صدقاء مراكز اال�صالح والتهذيب ومراكز حماية الطفولة.
 .47املادتني  114و 115من املر�سوم التطبيقي للقانون املتعلق بتنظيم وت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.
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وبهذا اخل�صو�ص� ،سجل الفريق املالحظات التالية:
■ انطالقا من املعطيات املتوفرة لدى املجل�س ،فقد بلغ عدد املعتقلني امل�سجلني مبختلف
�أطوار التعليم بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية خالل املو�سم الدرا�سي  ،2011–2010ما جمموعه
 6051نزيال ،يتوزعون على  721م�سجال بالتعليم االبتدائي ،و 584م�سجال بالتعليم
الإعدادي ،و 684م�سجال بالتعليم الثانوي ،و 565م�سجال بالتعليم اجلامعي ،وطالب
واحد يف الدكتوراه .وي�شكل ذلك ن�سبة  94،3باملائة� ،أما درو�س حمو الأمية ،فقد ا�ستفاد
منها  3496نزيال ،بن�سبة  % 39،5من جمموع ال�ساكنة ال�سجنية.48
ويظهر اجلدول التايل م�سالك التعليم املتوفرة يف خمتلف ال�سجون التي متت زيارتها:
امل�ؤ�س�سة ال�سجنية
ال�سجن املركزي بالقنيطرة

ال�سجن عني قادو�س فا�س

ال�سجن الفالحي �أوطيطة 1
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ال�سجن املحلي بالعيون

ال�سجن املحلي الداخلة

ال�سجن املحلي �آيت ملول
ال�سجن املحلي �إنزكان

ال�سجن املحلي عكا�شة

مركز الإ�صالح والتهذيب –
الدار البي�ضاء
ال�سجن املحلي توالل 2

ال�سجن املحلي وجدة

ال�سجن املحلي الناظور

ال�سجن املحلي احل�سيمة
ال�سجن املحلي اجلديدة

درو�س حمو
الأمية

التعليم
الأ�سا�سي

التعليم الثانوي

التعليم اجلامعي

135

144

0

80

221

10

4

6

50

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

269

71

157

50

0

5

0

0

474

51

357

37

40

64

27

2

80

39

10

26

68

7

8

7

52

0

0

4

40

0

0

0

90

26

25

18

 .48ح�سب الإح�صائيات التي تو�صل بها املجل�س من املندوبية خالل �شهر فرباير .2012

انطالقا من اجلدول �أعاله ،يت�ضح �أن بع�ض ال�سجون ال تعطى فيها درو�س حمو الأمية رغم تن�صي�ص
القانون املنظم للم�ؤ�س�سات ال�سجنية على ذلك.49
كما يالحظ غياب م�سالك التعليم نهائيا يف �سجون �أوطيطة  1والعيون والداخلة و�إنزكان ،وعدم
توفر بع�ض م�سالك التعليم يف بع�ض ال�سجون الأخرى التي تتوفر على �ساكنة هامة ،كال�سلك
الثانوي يف �سجن القنيطرة .ويعود ال�سبب يف ذلك ،ح�سب الإدارة ال�سجنية� ،إىل وجود نق�ص
يف الأطر الرتبوية .ورغم �إدراج ال�سجون يف اخلريطة املدر�سية بف�ضل اتفاقية ال�رشاكة املربمة ما
بني م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س لإعادة �إدماج ال�سجناء ووزارة الرتبية الوطنية ووزارة العدل ،ف�إن
تفعيل م�ضامني هذه االتفاقية يظل يف حاجة �إىل جمهودات �إ�ضافية من طرف كل الفاعلني.
والحظ الفريق الزائر �أن اال�ستجابة لطلبات متابعة الدرا�سة ال تتم ب�شكل تلقائي ،و�إن متت ف�إن
م�ساطرها تكون بطيئة يف بع�ض احلاالت وتخ�ضع ملعايري ت�ضعها امل�ؤ�س�سة ال�سجنية ،وهو ما مت
ت�سجيله يف ال�سجن املحلي بالناظور واملركب ال�سجني عكا�شة� ،إذ تعتمد اللجنة التي مت �إحداثها
على م�ستوى هذا الأخري على معايري خا�صة ترتبط �أ�سا�سا ب�رشوط منها ال�سلوك احل�سن وعدم
االجتار يف املخدرات ،بالرغم من �أن الأ�سا�س هو احلق يف التعليم بدون ا�ستثناء.
و�سجل الفريق كذلك عدم كفاية حجرات الدرا�سة ب�سجن عكا�شة مقارنة مع عدد النزالء.
والحظ نق�صا يف الأدوات املدر�سية كالدفاتر والأقالم واملقررات الدرا�سية ،يف بع�ض ال�سجون،
خا�صة �سجن �آيت ملول ،وعدم مالءمة اجلدول الزمني الدرا�سي لنظام توزيع الوجبات الغذائية
(خا�صة ب�سجن عكا�شة بالدار البي�ضاء) ،وعدم حتفيز ال�سجناء على ا�ستغالل املرافق التعليمية
كاملكتبة مثال (�سجن عني قادو�س).
وجتدر الإ�شارة �إىل وجود جمموعة من الطلبة يف مركز الإ�صالح والتهذيب بالدار البي�ضاء والذين
يدر�سون ب�سلك الباكلوريا العلمية مل تقدم لهم الت�سهيالت الالزمة التي ت�ضمن لهم متابعة
درا�ستهم ومل تتم مراعاة تخ�ص�صاتهم الدرا�سية ،علما �أن هذا املركز يتوفر على مركب تربوي
منوذجي ت�ساهم يف �إدارته� ،إىل جانب م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س لإعادة �إدماج ال�سجناء ،جمعية
حملية ،تفعيال لل�رشاكة مع وزارة الرتبية الوطنية ،وهذا يربز الدور الذي ميكن �أن تقوم به جمعيات
املجتمع املدين يف جهودها الرامية �إىل �إدماج ال�سجناء داخل املجتمع.
 .49املادة  114من املر�سوم التطبيقي للقانون املتعلق بتنظيم وت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.
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 .2.4التكوين املهني
�أعطى امل�رشع �أهمية خا�صة للتكوين املهني ملا له من دور �أ�سا�سي يف م�ساعدة ال�سجني على
االندماج يف احلياة املهنية بعد مغادرته للم�ؤ�س�سة ال�سجنية.50
تزايد عدد امل�ستفيدين من الور�شات التكوينية ،بف�ضل تدخل م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س لإعادة
�إدماج ال�سجناء ،حيث ا�ستفاد من هذه الور�شات  4895نزيال ،بن�سبة  ،% 2،7وهي ن�سبة �شهدت
تطورا مقارنة مع ما جاء يف التقرير ال�سابق للمجل�س� ،51أي ن�سبة  .% 7،2كما لوحظ تنوع
يف طبيعة الور�شات (احلدادة ،اخلياطة ،النجارة ،كهرباء ،البناء ،ال�صباغة ،املعلوميات ،الطبخ،
الب�ستنة� ،إلخ) .و�إىل حدود فرباير  ،2012بلغ العدد الإجمايل للور�شات مبجموع ال�سجون املغربية
 272ور�شا ،مع الإ�شارة �إىل �أن بع�ض ال�سجون التي متت زيارتها ال تتوفر �إطالقا على �أورا�ش مهنية
ك�سجون �إنزكان والعيون والداخلة.

60

وقد �سجل الفريق امل�ستوى اجليد لور�شات التكوين املهني ملركز الإ�صالح والتهذيب مبدينة الدار
البي�ضاء ،واعتربها منوذجا لباقي الأورا�ش املهنية داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ،نظرا العتماد هذا املركز
على مقاربة ت�سعى يف نهاية املطاف �إىل �إدماج ال�سجني يف احلياة املهنية بغ�ض النظر عما �إذا كان يتوفر
على م�ستوى تعليمي �أم ال ،وب�رصف النظر عن حالته اجلنائية �أو طبيعة الأفعال املرتكبة.
وباملقابل� ،سجل الفريق انعدام ور�شات التكوين يف املجال الزراعي يف ال�سجن الفالحي �أوطيطة
 ،1وهذا ما يتنافى مع الغاية التي �أحدثت من �أجلها هذه ال�سجون.52
ولوحظ كذلك �أن بع�ض الور�شات املتخ�ص�صة كاملعلوميات (�سجن �آيت ملول) وور�شة احلدادة
(ال�سجن املركزي بالقنيطرة) وور�شة احلالقة (مركز الإ�صالح والتهذيب بالدار البي�ضاء) تفتقد
�إىل �أدوات وو�سائل التعلم والتكوين ،وهو ما ي�ستدعي تعزيز التن�سيق والتعاون مع م�ؤ�س�سة حممد
ال�ساد�س لإعادة �إدماج ال�سجناء من �أجل التغلب على هذا اخل�صا�ص.
كما الحظ الفريق �أن بع�ض درو�س التكوين املهني تلقن باللغة الفرن�سية ،رغم �أن غالبية امل�ستفيدين
�إما ال يتملكون هذه اللغة �أو ال يدركونها ب�شكل جيد.
 .50املواد من � 122إىل  124من املر�سوم التطبيقي للقانون املتعلق بتنظيم وت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.
« .51تقرير خا�ص بالأو�ضاع يف ال�سجون»� ،أبريل � ،2004ص ،89 .املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان.
 .52املادة  10من القانون املتعلق بتنظيم وت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.

كما عاين الفريق مقاعد �شاغرة يف جمموعة من الور�شات ،وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل تف�ضيل
النزالء لبع�ض الور�شات على ور�شات �أخرى �أو غياب التح�سي�س يف �أو�ساط ال�سجناء ب�أهمية
التكوين وم�ساهمته يف ت�سهيل االندماج يف احلياة املهنية واالجتماعية ،و�إىل حد ما يف تلبية
احلاجيات الداخلية للم�ؤ�س�سات ال�سجنية.

 .5عمل ال�سجناء
�إذا كانت �إحدى �أهم وظائف امل�ؤ�س�سة ال�سجنية هي �إعادة �إدماج ال�سجناء يف حميطهم االجتماعي،
ف�إن العمل يعترب �أهم العوامل امل�ساعدة على ذلك .وقد �أفرد القانون رقم  28.98الفرع الثالث
لعمل ال�سجناء ،حيث ن�ص على طبيعة هذا العمل و�رشوطه وحتديد �ساعاته ،وذلك داخل امل�ؤ�س�سة
ال�سجنية �أو خارجها لفائدة الإدارة واخلوا�ص مقابل �أجر من�صف .كما ن�ص القانون على �إمكانية
تكليف بع�ض املعتقلني بالقيام ب�أ�شغال النظافة داخل امل�ؤ�س�سة ال�سجنية وهو ما يدعى الكلف.
�إن املق�صود بالعمل الذي ينظمه امل�رشع هو العمل املنتج الذي ي�ساعد ال�سجني على �إعادة
االندماج .وقد الحظ الفريق الزائر �أن العمل بهذا املعنى غري متوفر يف جميع ال�سجون التي متت
زيارتها .فعلى �سبيل املثال ،مت التخلي عن املعامل املنتجة التي كانت متواجدة يف ال�سجن املركزي
بالقنيطرة ،كما ال يتوفر ال�سجن الفالحي �أوطيطة  1على �أية معامل ،وهو ال�سجن الذي يفرت�ض
فيه �أن ي�شغل عددا هاما من املعتقلني .فعدد امل�شتغلني يف الكلف مل يتعدى �سجينني اثنني و�سجني
واحد يف �أ�شغال �أخرى .وتبقى �أهمية التكوين دون كبري جدوى يف غياب العمل املنتج ،خا�صة
بالن�سبة لأولئك املحكومني مبدد طويلة.
وح�سب �إفادات املندوبية العامة ،ف�إن عدد النزالء العاملني مبختلف امل�ؤ�س�سات ال�سجنية بلغ �إىل
حدود فرباير  2011ما جمموعه  2961نزيال ،معظمهم يف الكلف مقابل �أجر يومي قدره  15درهما.
وا�شتكى بع�ض ال�سجناء من �أنهم ال يتقا�ضون �أي �أجر عن الكلف التي يقومون بها ،خا�صة
عندما يتم نقلهم �إىل م�ؤ�س�سة �سجنية �أخرى ،و�إن تقا�ضوا �أجرا ،ف�إنه يقل عن قيمة املبلغ املحدد
يوميا .فعلى �سبيل املثال ،بلغ الأجر اليومي يف ال�سجن املحلي باحل�سيمة  8دراهم يوميا ،ولي�س
 15درهما كما جاء يف اال�ستمارات املعب�أة من قبل هذه امل�ؤ�س�سة .بل �إن البع�ض ال يتم �إخباره ب�أن
الكلف التي يقومون بها تكون مبقابل مادي (ال�سجن املحلي بالناظور).
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ويو�ضح اجلدول �أدناه عدد الكلف والأجر اليومي الذي يتقا�ضاه ال�سجناء العاملون ،وعدد
امل�ستفيدين من العمل داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية التي متت زيارتها.
�إ�سم امل�ؤ�س�سة ال�سجنية
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الكلف

عدد امل�ستفيدين من
�أعمال �أخرى الأجر اليومي
الأجر اليومي

عني قادو�س فا�س

2

0

15

9

ال�سجن املركزي بالقنيطرة

25

0

15

183

ال�سجن املحلي بالعيون

12

0

15

12

ملحقة ال�سجن املحلي بالعيون

0

0

0

0

ال�سجن الفالحي �أوطيطة 1

2

1

15

69

ال�سجن املحلي ب�إنزكان

6

0

15

6

ال�سجن املحلي ب�آيت ملول

106

106

15

106

ال�سجن املحلي عني ال�سبع

74

0

15

74

مركز الإ�صالح والتهديب البي�ضاء

2

0

0

0

ال�سجن املحلي توالل 2

0

0

0

0

* امل�صدر :املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج.

 .6النظافة واال�ستحمام
ين�ص القانون على �رضورة ا�ستجابة حمالت �إقامة ال�سجناء للمتطلبات ال�صحية و�إلزام الإدارة
ال�سجنية بتوفري مواد النظافة املعتادة ،كما �أكد على �رضورة ا�ستحمام املعتقل مرة يف الأ�سبوع
على الأقل يف �رشوط مواتية.53
وبهذا اخل�صو�ص ،الحظ الفريق الزائر �أن اال�ستحمام يف بع�ض ال�سجون التي متت زيارتها يتم
�أ�سبوعيا ووقف عموما على جودة بع�ض ف�ضاءات اال�ستحمام وتوزيع مواد النظافة بانتظام،
خا�صة يف �سجن �إنزكان.
 .53املواد من � 84إىل  88املر�سوم التطبيقي للقانون املتعلق بتنظيم وت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.

وقد �سجل الفريق املالحظات التالية:
■نق�ص يف مواد النظافة التي ال يتم توزيعها بتاتا يف بع�ض ال�سجون (�آيت ملول) ،و�إن
وزعت ،ف�إن ذلك يكون ب�شكل غري منتظم وعلى مدد زمنية متباعدة ،مما ي�ساهم يف انت�شار
الأو�ساخ والروائح الكريهة واحل�رشات كالقمل وال�رصا�صري والأمرا�ض املعدية خا�صة يف
ال�سجون التي تعرف اكتظاظا كبريا (�سجون عني قادو�س ،العيون� ،سجن عكا�شة)؛
■ ت�شكي ال�سجناء من انقطاع املاء ب�شكل متكرر يف بع�ض ال�سجون (ال�سجن املحلي
بالعيون و�سجن �أوطيطة )1؛ وعدم توفر املاء ال�ساخن وتعطل بع�ض التجهيزات يف ف�ضاء
اال�ستحمام (�سجن عكا�شة� ،سجن �آيت ملول� ،أوطيطة )1؛
■ عدم احرتام احلق يف اخل�صو�صية ،حيث توجد مراحي�ض بدون �أبواب �أو ب�أبواب
م�شبكة كما هو احلال يف مركز الإ�صالح والتهذيب بالدار البي�ضاء وال�سجن املحلي
بالناظور ،و ال�سجن املحلي عكا�شة.

 .7الأغطية والألب�سة
�ألزم امل�رشع امل�ؤ�س�سة ال�سجنية بتوفري �ألب�سة و�أغطية و�أفر�شة مالئمة لل�سجني ،مع �إمكانية التو�صل
بذلك من خارج امل�ؤ�س�سة.54
وبهذا اخل�صو�ص� ،سجل الفريق الزائر �أن امل�ؤ�س�سات ال�سجنية تتوفر على �أغطية ،و�إن كانت غري
كافية ،حيث يتم االعتماد يف �أغلب الأحيان على العائالت من �أجل جلبها.
كما �سجل الفريق الزائر املالحظات التالية:
■ عدم توفر بع�ض ال�سجناء على �أفر�شة �أو �أغطية مما ي�ضطرهم للنوم مبا�رشة على الأر�ض
(�سجون العيون ،و�آيت ملول ،عني قادو�س) ،وي�ضطر البع�ض منهم �إىل افرتا�ش غطاء
واحد مهرتئ على الأر�ض مبا�رشة �أو على �أ�رسة حديدية؛
■  وعاين الفريق الزائر كذلك ات�ساخ الأغطية والأفر�شة يف معظم ال�سجون وعدم تعري�ضها
لأ�شعة ال�شم�س ،مما ي�شكل ف�ضاء مواتيا لنمو وتكاثر احل�رشات كالقمل وال�رصا�صري والبق
يف الزنازين ،وهو الأمر الذي وقف عليه الفريق يف معظم ال�سجون التي متت زيارتها،
وخا�صة يف �سجون عكا�شة� ،آيت ملول وعني قادو�س ،والعيون.
 .54املواد من � 81إىل  83من املر�سوم التطبيقي للقانون املتعلق بتنظيم وت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.
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ومن جهة ثانية� ،سجل الفريق �أن النعال التي يتم توزيعها على الأحداث يف نزاع مع القانون يف
�سجن عني قادو�س بفا�س ال ت�أخذ بعني االعتبار �إختالف مقا�سات �أرجلهم  ،و�أن البع�ض ال يتوفر
على نعال ويخرج �إىل الف�سحة حايف الأقدام.

 .8الأن�شطة الريا�ضية والرتفيهية وممار�سة ال�شعائر الدينية
يف �إطار العناية باملعتقل ،ن�ص امل�رشع على �أهمية متارين الريا�ضة البدنية و�أهمية الن�شاط الرتفيهي
والثقايف والفني بالن�سبة لنزالء امل�ؤ�س�سات ال�سجنية .55كما ن�ص القانون على �إعطاء كافة
الت�سهيالت للنزالء من �أجل ممار�سة �شعائرهم الدينية.56
وتفيد املندوبية العامة ب�أنها تنظم عدة �أن�شطة من �أجل م�ساعدة ال�سجني على �إعادة االندماج يف
املجتمع ،كامل�شاركة بفرق م�رسحية يف املهرجان الوطني للم�رسح ،ويف بطولة وطنية لكرة القدم،
ومهرجان وطني لل�شعر ومباراة يف الر�سم وحفظ القر�آن الكرمي وتالوته وجتويده.
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وح�سب اال�ستمارات التي تو�صل بها املجل�س من املندوبية ،ف�إن عدد املرافق الريا�ضية مبختلف
ال�سجون املغربية يبلغ  118مرفقا ،متار�س بها خا�صة كرة القدم .ولوحظ وجود مالعب ريا�ضية
يف جميع ال�سجون التي متت زيارتها ،با�ستثناء �سجون العيون ،الداخلة و�إنزكان.
وبالن�سبة للأن�شطة ذات الطبيعة االجتماعية( توزيع الألب�سة� ،أ�ضحيات العيد ،تنظيم مباريات
كرة القدم وتوزيع اجلوائز ،)...فقد عاين الفريق الزائر وجود نق�ص بهذا اخل�صو�ص وغياب
الف�ضاءات والقاعات املخ�ص�صة لها.
كما لوحظ يف معظم ال�سجون التي متت زيارتها وجود م�ساجد متار�س فيها ال�شعائر الدينية،
با�ستثناء �سجون العيون والداخلة وتوالل  2و�إنزكان� .أما �سجن عني قادو�س ،فقد �أغلق به امل�سجد
لأ�سباب تنظيمية ،ح�سب ما �رصحت به ال�سلطات ال�سجنية هناك.

 .55املواد من � 125إىل  131من املر�سوم التطبيقي للقانون املتعلق بتنظيم وت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.
 .56املواد من � 106إىل  109من املر�سوم التطبيقي للقانون املتعلق بتنظيم وت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.

 .9الف�سحة
خ�ص�ص القانون للمعتقل جولة يومية يف الف�سحة �أو يف ال�ساحة �أو يف فناء ال�سجن ال تقل عن
�ساعة يف اليوم.57
وبهذا اخل�صو�ص� ،سجل الفريق الزائر �أن ال�سجناء ي�ستفيدون من مدة �ساعة يوميا ،با�ستثناء �سجني
�إنزكان والناظور و�إ�صالحية الدار البي�ضاء اللتي ي�ستفيد فيها ال�سجناء من وقت �أكرب قد ي�صل
�إىل �ساعتني يوميا ،علما �أن كل ال�سجون تتوقف فيها الف�سح اليومية �أثناء عطلة نهاية الأ�سبوع
ب�سبب عدم كفاية احلرا�س .كما لوحظ �أن الف�ضاءات املخ�ص�صة للف�سحة �ضيقة جدا يف بع�ض
ال�سجون (�سجنا العيون واحل�سيمة) .و�سجل الفريق الزائر بال�سجن املركزي القنيطرة �أن ال�سجناء
املو�ضوعني يف الزنازين الإنفرادية يف حي «دال» ال ي�ستفيدون من الفرتة املخ�ص�صة للتعر�ض
لأ�شعة ال�شم�س نظرا لإغالق الباب امل�ؤدي �إىل ف�ضاء الف�سحة وعدم ا�ستعمال هذا الف�ضاء ملدة
طويلة ح�سب ت�رصيح مدير امل�ؤ�س�سة.
كما الحظ الفريق بال�سجن املحلي باحل�سيمة �أن حي الن�ساء ال يتوفر على ف�ضاء للف�سحة ،لأنه عند
�إحداث امل�ؤ�س�سة مل يراع وجود حي خا�ص بالن�ساء ،ح�سب ت�رصيح املدير املحلي.
كما �أن االكتظاظ ي�ساهم يف تعقيد تدبري اال�ستفادة من الف�سحة كما هو من�صو�ص عليها يف
القانون ،مثل ما هو احلال مثال بال�سجن املحلي عكا�شة حيث �إن مدة �ساعة توزع على عملية
خروج ال�سجناء من غرفهم وو�صولهم �إىل ف�ضاء الف�سحة وعودتهم �إىل الغرف ليتمكن نزالء
الطابق املوايل من اال�ستفادة بدورهم .ويف نهاية املطاف ال ي�ستفيد ال�سجناء فعليا �إال من 15
دقيقة ،كما �أكد امل�س�ؤولون عن املركب ال�سجني عكا�شة.

 .10االت�صال بالعامل اخلارجي
 .1.10الزيـارة
ينظم القانون الزيارة من حيث ف�ضا�ؤها والأ�شخا�ص امل�سموح لهم بها ،كما يحدد الكيفية التي
تتم بها ووتريتها.58
 .57املادة  116من القانون املتعلق بتنظيم وت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.
 .58املواد من � 75إىل  78من القانون املتعلق بتنظيم وت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.
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ويوجد مبجموع ال�سجون التي متت زيارتها ف�ضاءات للزيارة تتفاوت م�ساحتها من �سجن لآخر
ويتواجد بالقرب منها متجر لبيع املواد الغذائية .و�أكد �أغلب الزوار امل�ستمع �إليهم تعاون املوظفني
معهم ،حيث ال يق�ضون وقتا طويال يف االنتظار.
غري �أن ما �أثار االنتباه يف �سجن �آيت ملول هو �أن الولوج �إىل قاعة الزيارة ال يتم يف نف�س الوقت
بالن�سبة للأبوين مثال� ،إذ ي�ستلزم ذلك الوقوف يف �صفني� ،صف للرجال و�آخر للن�ساء ،وبالتايل
قد ي�ستفيد �أحد الأقارب فقط من ر�ؤية النزيل دون �أن يتمكن القريب الثاين من ذلك �أو تكون
مدة زيارته ق�صرية جدا �إذا وجد القريب الآخر قد �سبقه ،وهو ما يحرم هذه الأ�رسة مثال من
اال�ستفادة من التجمع العائلي وما له من ت�أثري �إيجابي على نف�سية ال�سجني.
وقد الحظ الفريق الزائر وجود عدد كاف من الطاوالت والكرا�سي املخ�ص�صة للزوار يف قاعة
الزيارة ،با�ستثناء �سجن القنيطرة ،الذي لوحظ �أن قاعة الزيارة به ال تتوفر على �أي جتهيز من
كرا�سي وطاوالت �إذ �أن الزوار وذوي ال�سجناء �إما يجل�سون القرف�صاء �أو يظلون وقوفا �أو
يقتعدون الأر�ض مبا�رشة.
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كما لوحظ وجود قاعات �ضيقة ال تت�سع لعدد الزوار يف بع�ض ال�سجون (�سجن �آيت ملول
وعني قادو�س� ،إنزكان ،احل�سيمة ،العيون) .كما ا�ستمع الفريق ملجموعة من الزوار الذين عربوا
عن معاناتهم ب�سبب بعد امل�سافة بني حمل �إقامتهم وامل�ؤ�س�سة ال�سجنية ،ويزداد حجم هذه املعاناة
بالن�سبة للم�سنني والأطفال من الزوار.
وطالبت بع�ض الزوجات الزائرات با�ستئناف العمل باخللوة ال�رشعية خ�صو�صا بالن�سبة
للمحكومني مبدد طويلة �أو بامل�ؤبد.
كما ا�شتكى العديد من ال�سجناء من ق�رص مدة الزيارة التي ال تتجاوز  15دقيقة �أ�سبوعيا يف غالبية
ال�سجون مو�ضوع الزيارة ،مع ا�ستثناء عطلة نهاية الأ�سبوع (ي�ستثنى من هذه املالحظة ال�سجن
الفالحي �أوطيطة  1الذي تكون فيه الزيارة مفتوحة طيلة الأ�سبوع).
كما �سجل الفريق �ضعف التوا�صل بني �إداراة امل�ؤ�س�سات ال�سجنية وهيئات التمثيل الدبلوما�سي
للدول التي ينحدر منها ال�سجناء الأجانب ،مما يت�سبب يف عزلة ه�ؤالء ال�سجناء خا�صة �أولئك
الذين يتحدثون لغات �أو لهجات �أجنبية غري متداولة داخل ال�سجن (ال�سجون املحلية �آيت ملول،
وجدة ،عكا�شة والناظور).

كما ا�شتكى بع�ض ال�سجناء من ممار�سة االنتقائية والزبونية يف اال�ستفادة من احلق يف الزيارة (�سجنا
العيون و�أوطيطة  1ومركز التهذيب والإ�صالح) ،ومن ممار�سات انتقامية يف حال عدم ت�سليمهم
لبع�ض من الأغرا�ض التي يتو�صلون بها من ذويهم ،وخا�صة ال�سجائر (�أوطيطة  ،1مركز التهذيب
والإ�صالح بالدار البي�ضاء) ،ومنع �أقاربهم �صغار ال�سن من زيارتهم ،كما ا�شتكوا من تعر�ضهم
للإهانة �أمام ذويهم (مركز التهديب والإ�صالح بالدار البي�ضاء).
والحظ الفريق الزائر اعتماد الزيارة امل�شبكة يف �سجني العيون وتوالل  ،2علما �أن القانون املنظم
للم�ؤ�س�سات ال�سجنية ين�ص على اعتمادها ك�إجراء ت�أديبي ،الأمر الذي ي�ؤثر على التوا�صل العائلي.
وما زالت م�شكلة حتديد الأ�شخا�ص امل�سموح لهم بالزيارة م�ستمرة ،وهو ما ي�ستدعي حال لهذا
امل�شكل خا�صة بالن�سبة للذين يعتمدون يف الزيارة على �أغيار ال يحملون نف�س اال�سم العائلي.
ويتبني من الإ�ستمارات �أن  3993نزيال ال ي�ستفيدون من الزيارات ،من بينهم عدد كبري من
ال�سجناء متعددي اجلن�سية ،خا�صة �أولئك املنحدرين من دول جنوب ال�صحراء .وحتتاج هذه
الفئة �إىل عناية خا�صة .كما ميكن �أن يقوم املجتمع املدين بدور هام يف هذا ال�صدد.

 .2.10ا�ستعمال الهاتف
الحظ الفريق الزائر توفر خمادع هاتفية يف جميع ال�سجون التي زارها ،غري �أن بع�ض ال�سجناء
ا�شتكوا من ق�رص املدة الزمنية املخ�ص�صة للمكاملة الهاتفية الواحدة ،التي ال تتجاوز ثالث دقائق
يف بع�ض ال�سجون (�سجني العيون ووجدة) ،وي�صاحب ذلك تع�سف من قبل املوظفني من �أجل
�إنهاء املكاملة ،وهو �أمر �صعب خا�صة بالن�سبة لأولئك الذين ال ي�ستفيدون من الزيارات العائلية
ب�سبب بعد امل�سافة .كما ال ي�ستفيد بع�ض ال�سجناء الأجانب من ا�ستعمال الهاتف ب�سبب عدم
توفرهم على الإمكانيات املادية.

 .3.10و�سائل الإعالم املرئية وال�سمعية واملكتوبة
الحظ الفريق الزائر وجود �أجهزة تلفاز يف �أغلبية الزنازين والعنابر وهي �أجهزة توفرها بع�ض
عائالت النزالء .غري �أن بع�ض ال�سجناء عربوا عن رغبتهم يف م�شاهدة برامج باللغة الأمازيغية
وطالبوا بالبث الأر�ضي للقناة الوطنية الأمازيغية.
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كما الحظ الفريق توفر جرائد يومية لدى ال�سجناء يف بع�ض امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ،لكن بع�ض
ال�صفحات اخلا�صة ب�أخبار املجتمع �أو بع�ض الأحداث تكون مبتورة بتدخل من الإدارة ال�سجنية،
التي تربر ذلك بدوافع �أمنية (ال�سجنان املحليان بوجدة ،واحل�سيمة).

ا�ستمع الفريق الزائر لإفادات نزيل ب�سجن القنيطرة ،ا�شتكى من �سوء املعاملة التي تعر�ض
لها ب�سبب تعبريه عن ر�أيه حول الأو�ضاع يف ال�سجون وتقدمي ت�رصيح لإذاعة حملية؛ كما
�رصح ب�أنه مل يتعر�ض لأ�شعة ال�شم�س ملدة �سنتني ب�سبب ذلك.

 .4.10م�شكلة البطاقة الوطنية
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ا�شتكى عدد من ال�سجناء من عدم توفرهم على البطاقة الوطنية ،ب�سبب عدم متكينهم من
العنوان الربيدي للم�ؤ�س�سة ال�سجنية التي ت�أويهم ،وهو الأمر الذي يحرمهم من اال�ستفادة من
العفو والإفراج املقيد وجميع الإجراءات الإدارية ،ومما زاد الأمر تعقيدا الطبيعة البيومرتية لهذه
البطاقة ،والتي ت�ستدعي ح�ضور املعني بالأمر �شخ�صيا �أمام ال�سلطات املعنية.

خام�سا  :ال�شكايات الواردة على املجل�س
 .1ال�شكايات التي تلقاها املجل�س خارج �إطار الزيارات
تو�صل املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�شكايات همت موا�ضيع عديدة ومتنوعة من طرف
ال�سجناء �شخ�صيا �أو عن طريق ذويهم ،من بينها �شكايات تتعلق بادعاء التعذيب و�سوء املعاملة.
ويف ما يلي جدول يبني عدد و�صنف وطرق معاجلة ال�شكايات والطلبات التي تو�صل بها املجل�س
الوطني منذ �إحداثه يف مار�س � 2011إىل غاية � 30أبريل .2012
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املو�ضوع

طلبات االنتقال

عدد
الطلبات عدد
املحالة الأجوبة

263

127

عدد
احلاالت
التي مل تتم
الإجابة
عليها

136

م�ضامني الأجوبة
�أجابت املندوبية عن  127حالة منها
 63متت اال�ستجابة لطلباتهم بناء على
ملتم�سات املجل�س وتعذر عليها اال�ستجابة
لـ  64حالة ويرجع ذلك ح�سب املندوبية
لالعتبارات التالية:
■االكتظاظ يف امل�ؤ�س�سات املطلوب
االنتقال �إليها؛
■ رف�ض املعنيني االنتقال �إىل امل�ؤ�س�سات
املطلوب االنتقال �إليها؛
■ املدد املحكوم بها؛
■ �إذا �سبق ترحيله مبدة ق�صرية قبل تو�صل
املندوبية بطلب املعني بالأمر.
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�أجابت املندوبية عن  10حاالت منها  5متت
اال�ستجابة لطلباتهم بناءا على ملتما�سات
املجل�س وتعذر عليها اال�ستجابة لـ 5
حاالت وترجع ذلك لالعتبارات التالية:

احتفاظ

22

10

12

طلبات العالج

59

33

26

■ االكتظاظ يف امل�ؤ�س�سات املطلوب
الإنتقال �إليها؛
■ املدد املحكوم بها؛
■ �إذا �سبق ترحيله قبل تو�صل املندوبية
بطلب املعني بالأمر.

تو�صل املجل�س بـ  33جواب من املندوبية
ت�ؤكد فيها �أن ال�سجناء مو�ضوع مرا�سالت
املجل�س يتابعون العالجات الطبية
بانتظام ح�سب حاالتهم ال�صحية و�أنهم
يتلقون الأدوية وينقلون �إىل امل�ست�شفى �إذا
ا�ستدعت ال�رضورة ذلك ح�سب احلاالت.

طلبات اخللوة
ال�رشعية والزيارة
العائلية

8

2

6

تلقى املجل�س جوابني �أكدت فيهما املندوبية
اال�ستجابة حلالة و�أفادت �أنها �ستقوم بدرا�سة
الطلب الأخر عند توفر الإمكانيات التي
ت�سمح بهذا النوع من الزيارة.

الوفاة بال�سجون

3

1

2

تو�صل املجل�س بجواب من املندوبية العامة
لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج يحمل
رقم  608تاريخ � 10أكتوبر  ،2011ينهي
�أنه ح�سب البحث الإداري الأويل ف�إن
الأمر يتعلق باعتداء من طرف �سجني يف
حق �آخر نتجت عنه الوفاة ،وقد �أخربت
النيابة العامة حال وقوع احلادث وفتح
بحث ق�ضائي يف املو�ضوع وعلى �ضوء
نتائجه �سيتم اتخاذ املتعني يف حق الفاعل.

طلبات الرخ�صة
اال�ستثنائية

2

2

0

ا�ستجابت املندوبية العامة لإدارة ال�سجون
و�إعادة الإدماج حلالة واحدة و�أكدت
�أن عدم ا�ستجابتها للحالة الثانية يرجع
للو�ضعية اجلنائية للمعني ومدى مطابقتها
للمعايري املعتمدة من طرف املندوبية العامة
لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج.

طلبات متابعة
الدرا�سة �أو التكوين
املهني

26

16

10

�سوء املعاملة

127

68

59

متت اال�ستجابة لـ  16حالة التي متت
الإجابة عنها.
تو�صل املجل�س ب�أجوبة من املندوبية
تفيد فيها �أن ما يدعيه ال�سجناء مو�ضوع
ال�شكايات املحالة على املندوبية يف جمملها:

�أنه بعد اجراء البحوث الإدارية تبني �أنها
ادعاءات ال �أ�سا�س لها من ال�صحة.
■ اعتداءات �سجناء على �أنف�سهم
وتكون غالبا ب�سبب عزلهم عن
زمالئهم ويف كافة احلاالت يتم
�إخبار النيابة العامة؛

71

72

■ �أن ما يدعونه من �سوء املعاملة هو
�إجراءات تفتي�ش عادية وفق القانون
املنظم لل�سجون؛
■ متت �إجراءات فتح حتقيق يف ادعاءات
من طرف النيابة العامة ومل يثبت من
الأبحاث املنجزة �صحة االدعاءات؛
■ تقوم امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ب�إجراءات
التفتي�ش وغريها من االجراءات
املتعلقة بالأمن داخل امل�ؤ�س�سة
ح�سب القانون يكون �سببا يف
ادعاءات البع�ض؛
■ �أن بع�ض ال�شكايات املقدمة �شكايات
كيدية؛
■ العزل بالن�سبة ل�سجناء ب�سبب
ممار�ستهم لالعتداء على غريهم قد
يت�سبب يف القتل �أو االيذاء اخلطري؛
■ �أن بع�ض ال�شكايات يكون الغر�ض
منها ال�ضغط على امل�ؤ�س�سة بغر�ض
احل�صول على معاملة تف�ضيلية؛
■ اعتداء �سجني على �سجني �آخر غريه؛
■ ادعاءات لها عالقة مبلف ال�سجني
الق�ضائي؛
■ �أن بع�ض االدعاءات كانت مو�ضوع
زيارة ال�سيد الأمني العام للمجل�س
(ال�سجينة �ض� .أ .ث.).

يالحظ من خالل م�ضامني الأجوبة التي تو�صل بها املجل�س من طرف املندوبية ويف �إطار متابعة
ال�شكايات �أنها �أجوبة ت�ؤكد من جهة مركزة القرار لدى ال�سيد املندوب العام لإدارة ال�سجون
و�إعادة الإدماج يف حني �أنه مت �إجداث مديريات جهوية مما يعطل البت الفوري يف عدد من
الطلبات ،ومن جهة �أخرى عامة فهي تعتمد على البحوث الإدارية التي تقوم بها �إدارة ال�سجن
التي تكون هي اخل�صم وقلما حتيل ال�شكايات على النيابة العامة مما ي�ضفي على هذه الأجوبة
الطابع التربيري غري امل�ؤ�س�س قانونا.

 .2ال�شكايات التي تلقاها املجل�س يف �إطار الزيارات
تو�صل الفريق الزائر مبا جمموعه � 545شكاية وطلبا كتابيني �أثناء زيارته لل�سجن الفالحي �أوطيطة ،1
وال�سجن املركزي بالقنيطرة ،وال�سجون املحلية عني قادو�س� ،آيت ملول ،عكا�شة ،احل�سيمة ،الناظور
واجلديدة .ويتم حاليا درا�سة هذه ال�شكايات والطلبات و�إحالتها على اجلهات املعنية .ويف ما يلي
جدول يبني نوعية الطلبات وال�شكايات التي مت التو�صل بها.
ال�سجن ال�سجن
الفالحي املركزي
ب�أوطيطة  1بالقنيطرة
طلبات االنتقال

34

ال�سجن
املحلي عني
قادو�س
بفا�س

43

طلبات متابعة
الدرا�سة �أو التكوين
املهني
طلبات اخللوة
ال�رشعية

1

ال�سجن
املحلي
ب�آيت
ملول

ال�سجن
املحلي
بالدار
البي�ضاء

32

3

7

2

2

1

طلبات الرخ�صة
اال�ستثنائية

73

1

طلبات الزيارة
العائلية

1

1

طلبات االحتفاظ

1
2

ادعاء �سوء املعاملة
طلبات العالج

ال�سجن ال�سجن
املحلي
املحلي
باحل�سيمة باجلديدة

ال�سجن
املحلي
بالناظور

3
1

9

1
1

8

طلب تنفيذ حكم
بالإيداع يف
م�ست�شفى الأمرا�ض
العقلية

1

ادعاء �سوء املعاملة
من طرف ال�رشطة

1

1

7

طلبات العفو

8

107

62

5
56

1

31

التظلمات من
الأحكام الق�ضائية

1

17

طلبات �إدماج
العقوبة

1

5

1

3

32

1

طلبات الإفراج
ال�رشطي

2

طلبات �شهادة
العوز

1

خمتلفات

1

6

املجموع

49

181

املجموع العام

18

6

4

13

3

171

72

545

بالرغم من �أن املجل�س وجه هذه ال�شكايات والطلبات اىل املندوبية �إال �أنه مل يتو�صل حلد ال�ساعة
ب�أجوبة يف املو�ضوع.
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�ساد�سا  :دور الفاعلني املعنيني
 .1دور الربملان
منح الد�ستور اجلديد يف الف�صل  71منه ال�سلطات الت�رشيعية للربملان يف جمال نظام ال�سجون والعفو
العام .كما ن�ص القانون الداخلي ملجل�س النواب يف مادته  40على �أن تقوم جلانه الدائمة مبهام
ا�ستطالعية حول ظروف تطبيق ن�ص ت�رشيعي معني �أو مو�ضوع يهم املجتمع �أو ن�شاط من �أن�شطة
احلكومة والإدارات وامل�ؤ�س�سات واملقاوالت العمومية ،بالإ�ضافة �إىل �آليات �أخرى ي�ضطلع بها
الربملان كالأ�سئلة ال�شفوية والكتابية وجلنة التق�صي و�إمكانية ا�ستدعاء كافة امل�س�ؤولني للمثول �أمام
اللجنة املخت�صة ،مبن يف ذلك املندوب العام لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج.
فخالل الوالية الت�رشيعية الثامنة ( )2011-2007بلغ جمموع الأ�سئلة الربملانية املوجهة �إىل احلكومة
يف مو�ضوع �أو�ضاع ال�سجون وال�سجناء ما جمموعه � 42س�ؤاال موزعة بني جمل�س النواب (35
�س�ؤاال) وجمل�س امل�ست�شارين (� 07أ�سئلة) وم�صنفة ما بني � 23س�ؤاال �شفويا و� 19س�ؤاال كتابيا.
�أما يف الن�ص الأول من ال�سنة اجلارية (والذي ي�شكل بداية الوالية الت�رشيعية التا�سعة  )2016-2011فقد
بلغ عدد الأ�سئلة الربملانية �أربعة كلها مبجل�س النواب و�ضمنها � 3أ�سئلة �شفوية و�س�ؤال واحد كتابي.
�أما فيما يخ�ص تفعيل الآليات الرقابية الربملانية فقد �سجل املجل�س قيام جلنة العدل والت�رشيع
وحقوق الإن�سان مبجل�س النواب بزيارة يف �إطار مهامها اال�ستطالعية ،ل�سجن عكا�شة بالدار
البي�ضاء يوم  24ماي  ،2012ولقد كان لهذه الزيارة �صدى قويا على م�ستوى النقا�ش العمومي،
رغم �أنه مل يتم حلد الآن امل�صادقة النهائية على تقرير هذه اللجنة ،مع العلم �أن �أع�ضاء املجل�سني
قاموا بزيارتني خالل �سنة  2009و 6زيارات خالل  2010وزيارتني خالل �سنة .2012
فيما مل تفعل حلد ال�ساعة �آلية جلان التق�صي الربملانية �سواء مبجل�س النواب �أو مبجل�س امل�ست�شارين.

 .2دور ال�سلطات الق�ضائية
�أ�سند امل�رشع �أدوارا مهمة لل�سلطة الق�ضائية يف جمال مراقبة تنفيذ العقوبة ومتابعة �أو�ضاع بع�ض
فئات ال�سجناء و�أ�سا�سا منهم الأحداث يف نزاع مع القانون من خالل ق�ضاء تنفيذ العقوبة وق�ضاء
الأحداث والغرفة اجلنحية.
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�إال �أنه من خالل الزيارات التي قام بها الفريق ،واجلل�سات املنعقدة مع ال�سجناء ومع امل�س�ؤولني عن
�إدارة ال�سجون ومن خالل اطالعه على �سجالت الزيارات التفقدية له�ؤالء� ،سجل الفريق عدم
انتظام هذه الزيارات وتباعدها ،واقت�صارها يف غالب الأحيان على االطالع على ال�سجالت دون
مراقبة فعلية لظروف ال�سجناء و�أو�ضاعهم ،وخا�صة الإ�رشاف الق�ضائي على �أو�ضاع الأحداث
وتغيري التدابري يف حقهم طبقا ملقت�ضيات قانون امل�سطرة اجلنائية ،الأمر الذي مي�س مببد�أ حماية
هذه الفئة ومراعاة م�صلحتها الف�ضلى ،حيث بلغ عدد الزيارات التي قام بها ق�ضاة الأحداث �سنة
 ،2011يف جميع ال�سجون  148زيارة ،و 334زيارة بالن�سبة لق�ضاة تنفيذ العقوبة ،يف حني بلغ
عدد الزيارات التي قام بها ر�ؤ�ساء الغرف اجلنحية  35زيارة.

 .3دور اللجان الإقليمية
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منح القانون 59دورا مهما للجان الإقليمية يف مراقبة ور�صد وتتبع الأو�ضاع بامل�ؤ�س�سات
ال�سجنية وامل�ؤ�س�سات املكلفة برعاية الأحداث يف نزاع مع القانون ،من خالل ال�سهر على توفري
و�سائل ال�صحة والأمن والوقاية من الأمرا�ض وتغذية املعتقلني وامل�ساعدة على تربيتهم و�إدماجهم
اجتماعيا و�إحاللهم حمال الئقا بعد الإفراج عنهم .كما مكنها القانون من �إعداد املالحظات
والتو�صيات ورفعها �إىل اجلهات املخت�صة ،وذلك يف ما يتعلق ب�أو�ضاع امل�ؤ�س�سات ال�سجنية
وتقدمي مقرتحات العفو.
�إال �أن هذه اللجان مل تقم بدورها الفعال ك�آليات رقابة للحد من �أية انتهاكات قد تطال حقوق
ال�سجناء ،حيث �سجل الفريق خالل �سنة � 2011ضعف الزيارات التي قامت بها هذه اللجان
( 103زيارات بالن�سبة جلميع ال�سجون) بل وانعدامها يف بع�ض ال�سجون (عني قادو�س� ،إنزكان،
عكا�شة ،ال�سجن الفالحي �أوطيطة  ،)1وهذا ما يبينه اجلدول امللحق بهذا التقرير واخلا�ص بعدد
الزيارات التي قام بها خمتلف الفاعلني �إىل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.

 .4دور املجتمع املدين
نظم املر�سوم التطبيقي رقم  2.00.485لقانون  23.98املتعلق بتنظيم وت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية
يف مواده  10و 11و 12طبيعة اجلمعيات املخول لها ولوج امل�ؤ�س�سات ال�سجنية والأن�شطة
امل�سموح مبمار�ستها داخلها وهي تقت�رص على �أن�شطة تربوية واجتماعية ودينية.
 .59املادتان  620و 621من قانون امل�سطرة اجلنائية.

وقد و�صل عدد الزيارات التي قامت بها منظمات املجتمع املدين يف هذا لإطار ملختلف
امل�ؤ�س�سات ال�سجنية باملغرب �سنة  2011ما جمموعه 486 ،زيارة وهو ما ي�شكل ارتفاع عدد
الزيارات بن�سبة طفيفة باملقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة.
و�سجل الفريق الزائر الدور املهم الذي ميكن �أن تقوم به منظمات املجتمع املدين يف جمموعة
من املجاالت التي تهم امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ،وخا�صة املجاالت االجتماعية والثقافية واملهنية
والريا�ضية ،من خالل تنظيم قوافل طبية وتقدمي امل�ساعدة الق�ضائية وتنظيم �أن�شطة ثقافية وفنية
وريا�ضية ودورات ملحو الأمية و�أن�شطة يف الوعظ والإر�شاد.
�إال �أن هذا الدور ميكن �أن يتعزز ب�شكل كبري لو فتح الباب �أمام منظمات املجتمع املدين ملمار�سة
�أن�شطة �أخرى غري تلك املن�صو�ص عليها يف القانون ،من قبيل �أن�شطة وبرامج تتعلق بالرتبية على
املواطنة وحقوق الإن�سان لفائدة موظفي ال�سجون وال�سجناء من جهة ،ومن جهة ثانية متكينها
من ولوج املرافق الأ�سا�سية لل�سجون لتفقد ور�صد حالة و�أو�ضاع حقوق ال�سجناء ،وتقدمي
مقرتحات كفيلة بالنهو�ض ب�أو�ضاعهم ،خ�صو�صا و�أن الد�ستور قد �أعطى للمجتمع املدين مكانة
خا�صة على م�ستوى الدميقراطية الت�شاركية وبلورة ال�سيا�سات العمومية و�إعداد قرارات وم�شاريع
لدى امل�ؤ�س�سات املنتخبة وال�سلطات العمومية ،وامل�ساهمة يف تفعيلها وتقييمها.
ويت�ضح من خالل اجلدول �أدناه عدد زيارات الهيئات الق�ضائية واللجان الإقليمية وامل�ؤ�س�سات
الوطنية واجلمعيات للم�ؤ�س�سات ال�سجنية خالل �سنة .60 2011

 .60امل�صدر :املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج.
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معدل الزيارات املقررة

الهيئة

عدد الزيارة
املفرت�ضة �سنويا

 804زيارة لكل
زيارة واحدة على
الأقل كل �شهر (املادة امل�ؤ�س�سات
ال�سجنية
 596من ق .م.
اجلنائية)

قا�ضي تنفيذ العقوبة

قا�ضي الأحداث

زيارة على الأقل كل
�شهر الفقرة الأخرية
من املادة

النيابة العامة

زيارتني على الأقل يف  1608زيارة
ال�شهر(املادة  45من لكل امل�ؤ�س�سات
ال�سجنية
ق.م.ج)

زيارة على الأقل كل
�شهر الفقرة الأخرية
من املادة  54من
ٌق.م.ج

قا�ضي التحقيق
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ر�ؤ�ساء الغرف
اجلنحية

حتقيق

 804زيارة لكل
امل�ؤ�س�سات
ال�سجنية

 804زيارة لكل
امل�ؤ�س�سات
ال�سجنية

زيارة كل � 3أ�شهر على  268زيارة لكل
امل�ؤ�س�سات
الأقل
ال�سجنية

املحكمة الع�سكرية النيابة
العامة

زيارة على الأقل يف
ال�شهر

اللجنة الإقليمية

زيارة كل ثالث �أ�شهر  268زيارة لكل
امل�ؤ�س�سات
على الأقل
ال�سجنية

جمل�سا النواب
وامل�ست�شارين

زيارتني على الأقل يف
ال�شهر

غري حمددة

804
1608

غري حمددة

عدد الزيارات املحققة يف
جمموع امل�ؤ�س�سات ال�سجنية

332

99

119

375

13

12
31

85

2

املجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان

غري حمددة

غري حمددة

4

اجلمعيات

غري حمددة

غري حمددة

1038

م�ؤ�س�سة حممد
ال�ساد�س

غري حمددة

غري حمددة

259

و�سا ئل الإعالم

غري حمددة

غري حمددة

476

هيئات �أخرى

غري حمددة

غري حمددة

1000

املجموع

3845

�إنه بالرجوع �إىل اجلدول �أعاله يتبني �أن معدل زيارة اليات الرقابة الق�ضائية ،و�إن كان امل�رشع قد
حدد عددها يف احلد الأدنى (ما عدا بالن�سبة لرئي�س الغرفة اجلنحية) ف�إنها ال تتعدى يف �أق�صاها
ن�سبة الثلث ويف �أدناها ن�سبة الربع من جمموع الزيارات املخولة لها قانونا.
كما �أن �آليات الرقابة الأخرى و�أ�سا�سا منها اللجان الإقليمية ال ي�صل عدد زيارتها �إىل الربع من
جمموع الزيارات التي ينظمها القانون.
يف حني �أن جمموعة من الفاعلني و�إن كان امل�رشع مل يحدد عدد الزيارات املخولة لهم �إال �أنهم
يعتربون من االليات احلمائية اال�سا�سية (الربملان ،م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س )...حلقوق ال�سجناء
واحلال �أنه يالحظ ق�صور يف عدد الزيارات التي قاموا بها �إىل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.
ويعك�س هذا عدم التزام وجدية هذه االليات التي من املفرو�ض �أن تلعب �أدوارا مهمة يف مراقبة
وحماية حقوق ال�سجناء من جهة وحت�سني �أو�ضاعهم وجتنيبهم العديد من االنتهاكات املا�سة
بحقوقهم ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش من جهة ثانية.
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�سابعا  :خال�صات عامة
يف �ضوء املالحظات التي �سجلها الفريق الزائر واملعاينات والإفادات املتطابقة واملتواترة لل�سجناء
وال�سجينات واملعطيات والإح�صائيات املتح�صل عليها من املندوبية العامة لإدارة ال�سجون
و�إعادة الإدماج ،يتبني �أن هناك انتهاكا مبا�رشا وغري مبا�رش حلقوق ال�سجناء وال�سجينات
املن�صو�ص عليها يف القانون من جهة ،ومن جهة ثانية عدم �إن�سجام الآلية الت�رشيعية ملنظومة
العقاب ومكافحة اجلرمية ،مع مبد�أ �إ�صالح و�إعادة �إدماج ال�سجناء وال�سجينات ،مما ي�ستدعي
التدخل على م�ستويني :الأول ا�ستعجايل ويهم اجلانب احلمائي لهذه احلقوق املكت�سبة ،و�ضمان
التمتع بها ،والثاين متو�سط وبعيد املدى يهم جانب النهو�ض ب�أو�ضاع هذه الفئة عن طريق الت�أثري
يف تغيري التمثالت املجتمعية للم�ؤ�س�سة ال�سجنية ولقيمة احلرية ون�رش ثقافة حقوق الإن�سان وتوفري
ال�ضمانات الت�رشيعية والق�ضائية والإدارية وتقوية �أدوار الفاعلني من جهة ،ومن جهة ثانية �إحداث
وم�أ�س�سة �آلية رقابة وطنية ملناه�ضة التعذيب.
وي�سجل املجل�س اخلال�صات والإ�ستنتاجات العامة التالية:
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 .1على م�ستوى تدبري وت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية
وعلى الرغم من �أن املجل�س ي�سجل با�ستح�سان املجهودات التي تقوم بها املندوبية العامة لإدارة
ال�سجون و�إعادة الإدماج يف جمال �إ�صالح وترميم البنايات ال�سجنية وت�شييد �أخرى،ويف جمال
حماربة الف�ساد داخلها �إال �أن م�س�ؤوليتها تبقى وا�ضحة بخ�صو�ص الإفراط يف �إعمال املقاربة
الأمنية على ح�ساب �أمن و�أمان ال�سجناء وجتنيبهم �سوء املعاملة والإفراط يف �إ�ستعمال كل ما
يخوله لها قانون  23/98واملر�سوم التطبيقي له من حق اتخاد تدابري ت�أديبية و�أمام غياب و�ضعف
رقابة فعلية وم�ستمرة من قبل الآليات الرقابية �سواء الإدارية منها �أو الق�ضائية ف�إن املجل�س يبدي
املالحظات التالية:
■ ا�ستمرار جمموعة من التجاوزات متار�س داخل ال�سجون مو�ضوع الزيارة من طرف
بع�ض موظفي امل�ؤ�س�سات ال�سجنية يف مواجهة النزالء ،وهو ما ي�شكل خرقا للقوانني
املنظمة للم�ؤ�س�سات ال�سجنية ولكافة ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة ،التي ت�صنفها
ك�رضوب للمعاملة القا�سية �أو املهينة �أو اال�إن�سانية ،ومن بني مظاهرها :ال�رضب بالع�صى
والأنابيب البال�ستيكية (التيو) والتعليق بوا�سطة الأ�صداف يف �أبواب الزنازين ملدة طويلة
وا�ستعمال الفلقة وغرز الإبر وال�صفع والكي والركل بالأرجل والتجريد من املالب�س

على مر�أى من ال�سجناء ،ف�ضال عن ال�سب وال�شتم وا�ستعمال عبارات حتط من الكرامة
الإن�سانية لل�سجني وال�سجينة .وقد �سجلت هذه التجاوزات يف �أغلب ال�سجون التي
متت زيارتها ،مع اختالف حدتها من �سجن لآخر ،با�ستثناء �سجني انزكان والداخلة
اللذين �سجلت فيهما حاالت قليلة جدا؛
■ الغلو يف ا�ستعمال ال�سلطة التقديرية من طرف بع�ض م�سو�ؤيل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية يف
تف�سري �أفعال وت�رصفات املعتقلني وتكييفها على �أ�سا�س �أنها تهدد �أمن امل�ؤ�س�سة ،مما ي�ؤدي
�إىل حرمان املعتقلني من بع�ض احلقوق ك�إدخال بع�ض املواد الغذائية �أو �إتالفها واتباع
�سيا�سة العقاب اجلماعي يف حالة وقوع حادثة معينة؛
■ ا�ستمرار وجود �أماكن لتعذيب ال�سجناء يف بع�ض امل�ؤ�س�سات ال�سجنية (�أوطيطة  ،1عني
قادو�س ،اجلديدة ،مركز الإ�صالح والتهذيب بالدار البي�ضاء)...؛
■ التع�سف يف ا�ستعمال الرتحيل الإداري كو�سيلة للت�أديب يف مواجهة املعتقلني خا�صة
معتقلي ال�سلفية اجلهادية؛
■ عدم �إعمال و�سائل البحث والتحري يف العديد من ال�شكايات التي يتقدم بها املعتقلون
يف مواجهة بع�ض املوظفني مبن فيهم املوظفني ال�صحيني �أوتلك التي تت�رسب عرب و�سائل
الإعالم �أو تقارير اجلمعيات �أو �أية جهة �أخرى؛
■ عدم �إحرتام التدرج يف �إيقاع العقوبة الت�أديبية احرتاما ملبد�أ تنا�سب املخالفة مع نوع
الإجراء الت�أديبي وو�ضع املعتقلني يف الزنازين الت�أديبية مبا�رشة مع تطبيق �أق�صى مدة يف
حق البع�ض منهم والتي هي  45يوما؛
■  �ضعف وق�صور يف ا�ستعمال �آليات رقابة وتفتي�ش فعالة من �أجل الق�ضاء على مظاهر
الف�ساد التي تعرفها بع�ض امل�ؤ�س�سات بتفاوت درجاتها؛
■ نق�ص حاد يف �إعمال مقاربة �إدماجية يف التعاطي مع اخلدمات وبرامج الرتبية والتكوين.

 .2على م�ستوى عدالة االحداث
بالرغم من �أن املغرب عمل على احرتام جل التوجيهات الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل واملبادئ
والقواعد التوجيهية ذات ال�صلة و�ضمنها يف مقت�ضيات قانون امل�سطرة اجلنائية التي �أجمع كل
الأطراف على �أنها اعتمدت مقاربة حمائية بخ�صو�ص معاجلة و�ضعية الأحداث يف نزاع مع القانون
مراعية يف ذلك امل�صلحة الف�ضلى للطفل� ،إال �أن الفريق الزائر يبدي املالحظات التالية:
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عدم تفعيل مقت�ضيات املادة  460التي تن�ص على« :ميكن ،دون امل�سا�س مبقت�ضيات املادة 470

الآتية بعده ،ل�ضابط ال�رشطة الق�ضائية املكلف بالأحداث �أن يحتفظ باحلدث املن�سوب �إليه اجلرم
يف مكان خم�ص�ص للأحداث ملدة ال ميكن �أن تتجاوز املدة املحددة للحرا�سة النظرية .وعليه �أن
يتخذ كل التدابري لتفادي �إيذائه».
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■ عدم وجود نواب لوكيل امللك خمت�صني يف ق�ضايا الأحداث كما هو من�صو�ص عليه يف
القانون ،حيث يتم تكليف �أي قا�ض من ق�ضاة النيابة العامة بق�ضايا الأحداث ،دون
الأخذ بعني االعتبار خ�صو�صية هذه الفئة املن�صو�ص عليها يف القانون؛
■ عدم وجود �رشطة �أو خمافر متخ�ص�صة يف البحث يف ق�ضايا الأحداث؛ واعتماد االحتفاظ
باحلدث كقاعدة ولي�س كا�ستثناء بجميع املخافر؛
■ عدم توفري �إمكانيات ل�ضمان عدم �إيذاء احلدث (تغذية ،تطبيب ،م�ساعدة نف�سية
واجتماعية)...؛
■ عدم �إخبار الأولياء بالتدبري املتخذ يف بع�ض احلاالت ،وحتى يف حالة الإخبار ،ال يقع
احرتام حقهم يف االت�صال باحلدث؛
■ بالرغم من �أن و�ضع خمافر ال�رشطة حتت املراقبة الفعلية للنيابة العامة يعترب �أهم �ضمانة
للحدث ،ف�إنه نادرا ما تتم ممار�سة هذه الرقابة على النحو الذي توخاه امل�رشع مما يحتمل
معه تعر�ض الطفل للإيذاء؛
■ عدم اللجوء �إىل م�ساطر ال�صلح يف اجلنح التي يرتكبها الأحداث �إال نادرا؛
■ نادرا ما تتقدم النيابة العامة مبلتم�سات الت�سليم للأولياء �أو تغيري الإيداع بال�سجن بتدبري
�آخر من طرف الق�ضاة �أو امل�ست�شارين املكلفني بالأحداث (املواد من � 501إىل  504من
قانون امل�سطرة اجلنائية) ،ولو مت �سلك مثل هذه امل�ساطر ال�ستفاد العديد من الأحداث
املعتقلني الذين غالبا ما ت�صدر يف حقهم عقوبات مبدد �أق�رص من تلك التي ق�ضوها فعليا
بال�سجون (ال�سجن املحلي ب�آ�سفي ومركز الإ�صالح والتهذيب بالدار البي�ضاء).
�إن تغيري التدابري ،وخا�صة ا�ستبدال الإيداع بال�سجن بالإيداع مبركز حلماية الطفولة ،ال يتم تنفيذه
على الفور �أو ال يتم �إعماله �إطالقا� ،إذ كثريا ما يالحظ �أن الأحداث امل�ستفيدين من هذه امل�ساطر
ينتظرون طويال بال�سجون قبل �أن يقع تنفيذها.

 .3على م�ستوى الفئات اله�شة الأخرى
 .1.3الن�ساء ال�سجينات
�إنه بالإ�ضافة �إىل الو�ضعية العامة لل�سجون والإنتهاكات التي تطال حقوق ال�سجناء وال�سجينات ب�صفة
عامة ف�إن الن�ساء والعتبارات اجتماعية و�سو�سيوثقافية يعانني بدرجة �أكرب من املعاملة املهينة واحلاطة
من الكرامة (ال�سب والنعت بنعوت بذيئة ومهينة) بدءا من خمافر ال�رشطة وانتهاء بال�سجن من طرف
امل�رشفات على املعاقل اخلا�صة بهن وخ�صو�صا اللواتي اعتقلن ب�سبب الف�ساد �أو اخليانة الزوجية.
كما �أن الن�ساء اللواتي و�ضعن مواليدهن �أثناء مدة االعتقال واللواتي ال معيل لهن يعتمدن على
الإعانات ال�شخ�صية لبع�ض املوظفني �أو �إدارة ال�سجن يف بع�ض احلاالت لإعالة �أطفالهن وتوفري
الألب�سة لهم ...الخ عدا �أننا الحظنا عدم �سعة الف�ضاء املخ�ص�ص لهن يف جمموعة من ال�سجون
فبالأحرى توفر �أماكن للح�ضانة وللرتفيه لأطفالهن .وحتى و�إن وجدت فهي ال تتوفر على
التجهيزات الالزمة له�ؤالء االطفال.
ويف �إرتباط مع نف�س الو�ضعية ف�إن ه�ؤالء الن�سوة وبعد انتهاء املدة امل�سموح بها لالحتفاظ
ب�أطفالهن ي�ضطررن �إىل التخلي عن �أطفالهن لفائدة �أ�شخا�ص قد ي�ستعملون ه�ؤالء الأطفال يف
الت�سول و�أمور �أخرى �أو يودعون باخلرييات ...خ�صو�صا يف حالة عدم وجود �أقرباء �أو تنكر
ه�ؤالء لهن.
مما يحيلنا على �إ�شكال �أ�سا�سي وهو عدم توفر نظام فعال لكفالة ه�ؤالء الأطفال و�ضمان حمايتهم
ووقايتهم من كل املخاطر املحتملة.

 .2.3امل�صابون بالأمرا�ض العقلية والنف�سية
■ �إن الت�رشيع اجلنائي املغربي يتعامل مع هذه الفئة على �أ�سا�س التمييز ح�سب ما �إذا كان
الأمر يتعلق مبخالفة �أو جنحة �أو جرمية �إذ ين�ص الف�صل  134من القانون اجلنائي املغربي
على �إيداع كل مرتكب جلنحة �أو جناية تبني �أنه وقت ارتكابه اجلرمية املن�سوبة �إليه كان
يف حالة ي�ستحيل معها الإدراك �أو توفر الإرادة ب�سبب خلل يف قواه العقلية يف م�ؤ�س�سة
لعالج الأمرا�ض العقلية ،بينما يتم ت�سليم مرتكبي املخالفات �إىل ال�سلطة الإدارية �إذا
ثبت اعفا�ؤهم من امل�س�ؤولية اجلنائية؛ واحلال �أنه يتعني �إعمال نف�س مقت�ضى الإيداع
مب�ؤ�س�سة عالجية يف حق مرتكب املخالفة وذلك من �أجل �إخ�ضاعه �أي�ضا ملراقبة طبية
ومتتيعه بالعالج ال�رضوري؛

83

■ عدم مراعاة مبد�أ تفريد التدابري اجلزائية على �أ�سا�س قيا�س مدى خطورة مرتكبي الأفعال
اجلرمية على �أنف�سهم وعلى النظام العام من عدمها ومالءمة التدبري اجلزائي مع حالتهم؛
■ عدم احرتام مقت�ضيات الف�صل  134على علته وا�ستمرار �إيداع مرتكبي الأفعال اجلرمية
امل�صابني مبر�ض نف�سي �أو عقلي بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية �إما ب�سبب طول اجراءات التحقيق
�أو املحاكمة و�إما ب�سبب عدم تفعيل وبطء �إجراءات تنفيذ الأوامر بالإيداع بامل�ؤ�س�سة
العالجية يف حقهم؛
■ عدم توفر �أطباء نف�سانيني يبا�رشون متابعة حال ه�ؤالء �أثناء �إيداعهم بامل�ؤ�س�سة ال�سجنية؛
■ عدم احت�ساب مدة العالج من مدة العقوبة يف حالة امل�س�ؤولية الناق�صة ل�شخ�ص مرتكب
جلرمية كان يوجد مب�ؤ�س�سة عالجية �أثناء التحقيق ومت ا�ستئناف املتابعة �ضده و�صدر حكم
يف حقه بعقوبة �سالبة للحرية.

 .3.3الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة
من �أهم املالحظات التي تهم و�ضعية ه�ؤالء داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية:
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■ عدم توفري الولوجيات داخل هذه امل�ؤ�س�سات؛
■ عدم توفر بع�ض ال�سجناء املنتمني لهذه الفئة على الكرا�سي املتحركة ،مما يعيق حركة
ه�ؤالء ويقيدها ويحرمهم من العديد من احلقوق كالتحرك ب�سهولة داخل الزنازن
والتمتع بالف�سحة وا�ستعمال مرافق النظافة؛
■ عدم توفر متخ�ص�صني يف لغة الإ�شارات بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية من �أجل ت�سهيل عملية
التوا�صل بالن�سبة لل�صم والبكم �سواء مع ال�سجناء �أو الإدارة ال�سجنية �أو مع العامل اخلارجي.

 .4.3ال�سجناء االجانب
�إذا كان الأ�سا�س �أن هذه الفئة تتمتع بجميع احلقوق التي يتمتع بها باقي ال�سجناء �إال �أننا ن�سجل
بالإ�ضافة �إىل االنتهاكات املبا�رشة وغري املبا�رشة التي مت�س هذه احلقوق ب�صفة عامة:
■ �أن ال�سجناء الأجانب يعانون من انتهاكات �أخرى خا�صة تقوم على التمييز على �أ�سا�س
اللون من طرف ال�سجناء �أنف�سهم ومن طرف بع�ض الإداريني بالإ�ضافة �إىل �ضعف
التوا�صل واالت�صال بالعامل اخلارجي بل وانعدامه يف بع�ض احلاالت ب�سبب عائق اللغة
وعدم التوفر على �إمكانية الزيارة خ�صو�صا بالن�سبة للأفارقة املنحدرين من جنوب

ال�صحراء الذين ال ي�ستطيعون االت�صال ب�سفارات بلدانهم �إما ب�سبب عدم التفات هذه
الأخرية �إليهم بالرغم من �إ�شعارها من طرف ال�سلطات املغربية �أو ب�سبب عدم الإ�شعار
ب�سبب الإهمال وعدم االكرتاث؛
■ عدم ا�ستفادتهم من الربامج التكوينية ب�سبب املعيقات ال�سابقة الذكر؛
■ عدم توفري م�ساعدة قانونية لهم ت�ضمن حماكمتهم حماكمة عادلة.

 .5.3املدمنون وامل�صابون ب�أمرا�ض مزمنة
ح�سب معطيات حم�صل عليها من طرف املندوبية العامة لإدارة ال�سجون ف�إن عدد املعتقلني يف
�إطار ق�ضايا ترويج وا�ستهالك املخدرات ت�صل ن�سبتهم  ،% 37.25وهي فئة من ال�سجناء تعاين
الإدمان مما يعد م�شكال �أ�سا�سيا تقت�ضي معاجلته تدخل كل الأطراف املعنية ون�سجل �أن التدابري
الزجرية التي اتخذتها املندوبية يف حق املوظفني املتورطني يف ت�رسيب املخدرات �إىل داخل
ال�سجون تدابري غري كافية بل يلزمها تدابري �أخرى م�صاحبة تتمثل يف توفري مراكز العالج من
الإدمان وتوفري ظروف الت�أهيل له�ؤالء املدمنني.
كما �أننا الحظنا عدم العناية الكافية و�ضعف الأطر الطبية وو�سائل العالج الأولية اخلا�صة
بال�سجناء وال�سجينات امل�صابني بالأمرا�ض املزمنة والذين ت�ستدعي حاالتهم اال�ست�شفاء يف
م�ؤ�س�سات ا�ست�شفائية عمومية والتدخل با�ستعجال من اجل �إنقاذ حياتهم عرب �إخ�ضاعهم لعالج
خا�ص كما هو احلال بالن�سبة للم�صابني بداء ال�سيدا �أو الق�صور الكلوي �أو مر�ض ال�رسطان...
الخ .مما يظهر �ضعف التوا�صل بني اجلهات املعنية ذات االخت�صا�ص �سواء امل�ؤ�س�سة ال�سجنية �أو
النيابة العامة �أو امل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية التي ترف�ض يف غالبية االحيان ا�ستقبال مثل هذه احلاالت
ب�سبب عدم توفر الأ�رسة من جهة وعدم تخ�صي�ص ميزانيات كافية ل�ضمان احلق يف العالج
والتطبيب خ�صو�صا بالن�سبة لل�سجناء الذين ال يتوفرون على م�صادر عي�ش مهما كانت درجتها.

 .4على م�ستوى عدم تفعيل القوانني وامل�ساطر والتدابري
�إنه بالرغم مما ن�سجله من نقاط القوة على م�ستوى الت�رشيع اجلنائي �إال �أن عدم تطبيق بع�ض
املقت�ضيات القانونية �أو �سوء تدبريها وتنفيذها يف غياب رقابة حقيقية ومتابعة فعالة من قبل �أجهزة
الرقابة الق�ضائية التابعة لوزارة العدل ،ي�ؤدي �إىل امل�سا�س بحقوق ال�سجناء مبختلف فئاتهم وبهذا
ال�صدد نقدم املالحظات التالية:
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■ عدم تر�شيد االعتقال االحتياطي الذي يعد ال�سبب اجلوهري لظاهرة االكتظاظ؛
■ بطء �إجراءات التقا�ضي؛
■  عدم تفعيل املقت�ضيات القانونية املتعلقة بالإفراج ال�رشطي (املواد من � 622إىل  632من
قانون امل�سطرة اجلنائية) مع �صعوبة حتديد اجلهة امل�س�ؤولة عن تنفيذ هذه املقت�ضيات،
ف�ضال عن عدم اال�ستجابة ملعظم الطلبات املقدمة بهذا اخل�صو�ص (اال�ستجابة حلالتني
فقط �سنة )2011؛
■ عدم تفعيل م�سطرة ال�صلح املن�صو�ص عليها يف املادة  41من قانون امل�سطرة اجلنائية والتي
تهم اجلرائم املعاقب عليها ب�سنتني �أو �أقل �أو بغرامة ال يتجاوز حدها الأق�صى 5000
درهم ،حيث يوجد � 14522سجينا حمكوما ب�سنة ف�أقل ،منهم  9228حمكوما ب�ستة �أ�شهر
ف�أقل �إىل حدود � 30أبريل 2012؛
■ �إ�شكالية تدبري الرتحيل الق�ضائي املن�صو�ص عليها يف الفرع الأول من الباب ال�ساد�س
من املر�سوم التطبيقي للقانون املتعلق بتنظيم وت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية املتعلق بحركة
املعتقلني والذي تعطى فيه ال�صالحية للنيابة العامة وفق القواعد املن�صو�ص عليها يف
امل�سطرة اجلنائية وما تطرحه هذه الإ�شكالية يف ارتباط مع عدم توفر و�سائل النقل
واملوارد الب�رشية الكافية من بطء يف املحاكمات وامل�سا�س ب�ضمانات املحاكمة العادلة؛
■ عدم تفعيل �آليات الرقابة الق�ضائية بالرغم من تن�صي�ص املادة  249من قانون امل�سطرة
اجلنائية على زيارة امل�ؤ�س�سات ال�سجنية من طرف رئي�س الغرفة اجلنحية �أو من ينوب
عنه مرة كل ثالثة �أ�شهر على الأقل وذلك للتحقق من حالة املتهمني املوجودين يف
حالة اعتقال احتياطي ومربرات اعتقالهم مع �إمكانية توجيه تو�صيات بهذا اخل�صو�ص
لقا�ضي التحقيق� ،إال �أن ما متت مالحظته خالل الزيارات �أن �أغلب ال�سجون مل تتم
زيارتها من قبل رئي�س الغرفة اجلنحية خالل �سنة  2011با�ستثناء �سجن عني قادو�س بفا�س
الذي �سجلت به ثالثة زيارات خالل �سنة 2011؛
■ عدم انتظام زيارات اللجان الإقليمية واملن�صو�ص عليها يف الف�صلني  620و 621من
قانون امل�سطرة اجلنائية لأغلب امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.

 .5على م�ستوى االختالالت الت�رشيعية
�إن بناء �سجون جديدة �أو الزيادة يف الطاقة اال�ستيعابية ل�سجون �أخرى ال ميكن �أن يكون وحده حال
ناجعا لإ�صالح و�ضعية ال�سجون وحت�سني و�ضعية ال�سجناء بل يتعلق الأمر كذلك ب�إ�صالح منظومة
ال�سيا�سة اجلنائية وكل التدابري املواكبة لها .ولعل من �أبرز الإ�شكاالت التي تعاين منها امل�ؤ�س�سات
ال�سجنية هي ظاهرة الإكتظاظ ب�صفتها ت�شكل �أ�سا�سا للعديد من الإنتهاكات التي تكون �أحيانا خطرية
والتي تطال جمال اخلدمات ،ال�صحة ،النظافة التغذية والأمن من جهة و�إعادة الت�أهيل من جهة �أخرى.
وبالتايل ف�إن معاجلة �أو�ضاع ال�سجون وال�سجناء يتطلب �إ�صالحا قانونيا وق�ضائيا يجب �أن يكونا يف
قلب الق�ضايا الكربى التي يتناولها احلوار الوطني لإ�صالح منظومة العدالة.

 .1.5بخ�صو�ص قانون امل�سطرة اجلنائية والقانون اجلنائي
ن�سجل جمموعة من االختالالت ذات ال�صلة بتطبيق قانون امل�سطرة اجلنائية مع ما يرتتب عن تلك
االختالالت من نتائج ،ميكن تركيزها ب�شكل عام يف:
■ حمدودية وعدم فعالية الدور املنوط بقا�ضي تنفيذ العقوبات واقت�صاره على الت�أكد من
�صحة االعتقال ومن ح�سن م�سك �سجل االعتقال ،املن�صو�ص عليه يف املادة  616من
قانون امل�سطرة اجلنائية؛
■ �صعوبة ح�صول املكرهني على �شهادة تثبت عوزهم ،وتعفيهم من تنفيذ مدة الإكراه
البدين ،كما هو من�صو�ص عليه يف املادة  635من قانون امل�سطرة اجلنائية؛
■ اعتبار الآجال املحددة ملمار�سة احلق يف م�سطرة رد االعتبار بحكم القانون �أو رد
االعتبار الق�ضائي من العوائق الأ�سا�سية يف وجه �إدماج ال�سجناء داخل املجتمع بعد �إنهاء
عقوبتهم ،و�أحد العوامل التي ت�ؤدي �إىل حاالت العود وتكر�س الو�صم جتاههم من
طرف املجتمع؛
■ عدم ت�صدير القانون اجلنائي ب�أهم املبادئ التوجيهية التي تقوم عليها ال�سيا�سة اجلنائية من
�أجل مالءمة نظام اجلزاءات والعقوبات الذي �أ�صبح يف العديد من جوانبه ال يتما�شى مع
التطورات املجتمعية؛
■ عدم اعتماد الت�رشيع اجلنائي احلايل على نظام العقوبات البديلة عن العقوبات ال�سالبة
للحرية خ�صو�صا يف اجلنح التي ال تتعدى العقوبة احلب�سية فيها خم�س �سنوات؛
■ عدم �إعمال مبد�أ الإن�صاف وامل�ساواة وال�رشعية يف تعريف امل�س�ؤولية اجلنائية وامل�سو�ؤلية
اجلنائية الناق�صة بالن�سبة ملرتكبي �أفعال جرمية ثبت �أنهم قاموا بها وهم يف حالة نف�سية
�أو عقلية �أو ال �إرادية مت�س بتمييزهم عند وقوع اجلرمية.
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 .2.5بخ�صو�ص القانون رقم  23/98ومر�سومه التطبيقي
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■ عدم وجود ت�صدير يت�ضمن املبادئ التوجيهية العامة حلقوق ال�سجناء يف هذا القانون؛
■ حرمان املعتقلني من تقدمي مطالب جماعية وتعري�ضهم لإجراءات ت�أديبية من طرف
امل�رشفني على امل�ؤ�س�سة ال�سجنية ح�سب املادة  99من قانون 23/98؛
■ وجود غمو�ض يف املادة  66من املر�سوم التطبيقي للقانون رقم  23/98على م�ستوى
حتديد اجلهة امل�س�ؤولة عن تنفيذ التدبري املتخذ يف حق حدث مودع مب�ؤ�س�سة �سجنية طبقا
ملقت�ضيات قانون امل�سطرة اجلنائية؛
■ حمدودية الأن�شطة امل�سموح بها للجمعيات و�إقت�صارها على املنا�سبات وتقييدها مبوافقة
املندوب العام لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج كما هو من�صو�ص عليه يف املادة 10
من املر�سوم التطبيقي ،مما يقل�ص من دور هذه اجلمعيات يف امل�ساهمة يف �إعادة �إدماج
ال�سجناء من خالل ن�رش ثقافة حقوق الإن�سان داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ،وما تقدمه من
مالحظات وتو�صيات ودعم فعلي ميكن �أن ي�ساعد ال�سلطات على القيام مبهمة توفري
بيئة مادية مالئمة من جهة وحت�سني �شخ�صية ال�سجناء ...مما ي�سهل �إعادة ادماجهم يف
املجتمع بعد الإفراج عنهم؛
■ غياب معايري وا�ضحة ت�ستند �إليها امل�ؤ�س�سة ال�سجنية يف الوقوف على ح�سن ال�سلوك من
�أجل �إتخاذ تدابري ت�شجيعية كما هو من�صو�ص عليه يف املواد من � 32إىل  ،34وغياب
رقابة على طرق وظروف اتخاذ هذه التدابري خ�صو�صا انها تدابري تهم اقرتاح تغيري نظام
االعتقال �أو الرتحيل �أو الرت�شيح ال�ستفادة من العفو �أو الإفراج ب�رشوط �أو منح الرخ�ص
اال�ستثنائية مما ي�ساهم يف �ضعف تفعيل هذه التدابري وعدم ا�ستفادة ال�سجناء منها ب�شكل
فعال يخدم الهدف الأ�سا�سي املتعلق ب�إعادة الإدماج.

 .6خال�صة خا�صة بامليزانية
�إن كل املالحظات واخلال�صات املتعلقة ب�أو�ضاع ال�سجون وال�سجناء حتيل على �رضورة و�ضع
ا�سرتاتيجية تعتمد على مقاربات مندجمة تعتمد �أ�سا�سا على �سيا�سة جنائية وا�ضحة و�سيا�سة تدبريية
فعالة وكل ذلك يبقى رهني بو�ضع �سيا�سة مالية �أي�ضا تنطلق من حتديد املتطلبات وتخ�صي�ص
االعتمادات املالية الكافية والكفيلة بتح�سني ال�رشوط ال�سجنية.

ثامنا  :تو�صيات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
 .1على املدى القريب
�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ومن �أجل مواجهة اختالالت و�أعطاب ال�سيا�سة العقابية
يو�صي بالتايل:

 .1 .1تو�صيات موجهة �إىل املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج
 .1.1.1على م�ستوى املعاملة
■ ي�ؤكد املجل�س على تو�صياته ال�سابقة ب�ش�أن حتقيق امل�ساواة يف التعامل مع ال�سجناء
وال�سجينات وعدم التمييز بينهم على �أي �أ�سا�س كيفما كان؛ و�إعمال مقت�ضيات املادتني
الثالثة والرابعة من املر�سوم التطبيقي للقانون  ،23/98وخا�صة عدم ا�ستعمال العنف
�ضد ال�سجناء �أو خماطبتهم ب�ألفاظ مهينة �أو بذيئة؛ �أو ا�ستعمال و�سائل ال�ضغط كالأ�صفاد
والقيود وقمي�ص القوة �إال يف احلاالت الإ�ستثنائية التي ي�أمر بها مدير امل�ؤ�س�سة تلقائيا �أو
بناء على تعليمات الطبيب �إذا مل تكن هناك و�سائل �أخرى وعدم اللجوء �إىل نظام العزلة
ك�إجراء ت�أديبي �إنتقامي ،ويف غري احلاالت املن�صو�ص عليها قانونا؛
■ احرتام م�سطرة تقدمي ال�شكايات والتظلمات واملنازعات التي يتقدم بها املعتقلون طبقا
للمادة  98من قانون23/98؛
■ تقوية دور هذه الآلية مبا ي�ضمن حق الطعن واملنازعة للمت�رضرين يف القرارات الت�أديبية واحرتام
الآجال املخ�ص�صة لذلك وحقهم يف تعيني من ي�ؤازرهم �أمام اللجنة املخ�ص�صة للبت؛
■ حماربة كل املمار�سات غري ال�سليمة من ابتزاز ور�شوة وتهديد والتي يعاين منها ال�سجناء
وال�سجينات مقابل الإ�ستفادة من حقوق �أقرها لهم القانون (الزيارة ،ا�ستعمال الهاتف،
مقابلة املدير ،العالج خارج ال�سجن� ،إلخ)؛
■ ت�سهيل ولوج جمعيات املجتمع املدين �إىل امل�ؤ�س�سة ال�سجنية وتو�سيع ال�رشاكة معهم
مبا ي�ضمن تفعيل دورها يف التح�سي�س ون�رش ثقافة حقوق الإن�سان والإ�سهام يف ت�أهيل
القدرات الب�رشية امل�رشفة ب�شكل مبا�رش على ت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.
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 .2.1.1على م�ستوى املن�ش�آت والبنايات
■ ت�رسيع �إجراءات �إغالق ال�سجن املحلي عني قادو�س يف فا�س؛
■ حذف الفا�صل املحدث بقاعة الزيارة بال�سجن املحلي بالعيون؛
■ القيام بالإ�صالحات والرتميمات ال�رضورية يف ال�سجون املرتهلة وغري امل�صانة؛
■ االقت�صار على ف�ضاء واحد للزيارات امل�شبكة يف �سجن الأوداية مبراك�ش ،لأن الزيارات
بهذا ال�شكل تدخل يف باب الإجراءت االت�أديبية؛
■ تو�سيع ف�ضاء الف�سحة املخ�ص�ص للمر�ضى والتابع للم�صحة يف �سجن الأوداية مبراك�ش؛
■ الأخذ بعني االعتبار الولوجيات املخ�ص�صة لل�سجناء احلاملني للإعاقة يف ت�صاميم بناء
امل�ؤ�س�سات ال�سجنية اجلديدة مع �إخ�ضاع ت�صاميم بنائها �إىل نظام ت�صاميم التهيئة والتعمري
واحرتام املعايري الدولية املتعارف عليها يف بناء هذه امل�ؤ�س�سات.
 .3.1.1على م�ستوى املوارد الب�رشية
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■ توفري الأطر املوظفة ح�سب معدل الت�أطري املعمول به دوليا بقيا�س حار�س لكل � 3سجناء؛
■ ت�أهيل موظفي امل�ؤ�س�سات ال�سجنية وتقوية قدراتهم يف التكوين يف جمال حقوق الإن�سان
كما هي متعارف عليها دوليا ،و�أ�سا�سا يف جمال حماية حقوق ال�سجناء و�إعمال نظام
ت�شجيعي لهم (جوائز التقدير ال�سنوية ،التكرمي)...؛
■ خلق نظام تعوي�ضات جزافية عن ال�سكن الوظيفي لفائدة العاملني يف امل�ؤ�س�سات ال�سجنية
الذين ال يتمتعون بال�سكن الوظيفي.
 .4.1.1على م�ستوى الأن�شطة الريا�ضية والرتفيهية وممار�سة ال�شعائر الدينية
■ �إيالء �أهمية �أكرب للأن�شطة الإجتماعية والرتفيهية والريا�ضية لفائدة النزالء ،من خالل
ت�شجيع ال�سجناء ذوي املواهب والكفاءات يف املجاالت ذات ال�صلة ،ومتكني اجلمعيات
املهتمة من تنظيم هذه االن�شطة؛
■ توفري ف�ضاءات للعبادة بجميع امل�ؤ�س�سات ال�سجنية وال�سماح بارتيادها يف كل �أوقات
ال�صالة وطيلة �شهر رم�ضان.

 .5.1.1الف�سحة
■ ي�ؤكد املجل�س تو�صيته ال�سابقة القا�ضية باحرتام القانون و�رضورة متتيع جميع ال�سجناء
بدون ا�ستثناء من الفرتة املخ�ص�صة للتعر�ض لأ�شعة ال�شم�س والف�سحة يوميا ملدة زمنية ال
تقل عن �ساعة مع متتيعهم بها خالل �أيام العطل.
 .6.1.1على م�ستوى توفري اخلدمات
التطبيب
يعيد املجل�س ت�أكيده على �رضورة تفعيل تو�صياته ال�سابقة ،وخا�صة تلك املتعلقة ب�إ�سناد العناية
ال�صحية بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية لوزارة ال�صحة؛ وو�ضع برامج لعالج املدمنني على املخدرات
وتوفري مراكز للعالج من الإدمان وتوفري خدمات الطب النف�سي يف كافة ال�سجون ،كما
يو�صي مبا يلي:
■ ت�شجيع مبادرات املجتمع املدين من �أجل تنظيم قوافل طبية لفائدة مر�ضى امل�ؤ�س�سات ال�سجنية؛
■ قيام وزارة ال�صحة بحمالت طبية تعقيمية ملكافحة الأمرا�ض املعدية ،خا�صة اجللدية منها؛
■ تنظيم حمالت حت�سي�سية يف �أو�ساط ال�سجناء بخطورة الأمرا�ض املعدية ،وخا�صة داء
ال�سيدا؛ وقوافل حت�سي�سية لالقالع عن التعاطي للمخدرات لفائدة ال�سجناء املدمنني؛
■ اتخاذ تدابري خا�صة حلماية بع�ض الفئات اله�شة من قبيل ذوي االحتياجات اخلا�صة
وامل�صابني ب�أمرا�ض خطرية كداء ال�سيدا وال�رسطان وامل�صابني ب�أمرا�ض عقلية وامل�سنني؛
■ تعزيز املوارد الب�رشية والزيادة يف عدد الأطباء والطاقم ال�صحي؛
■ توفري ما يكفي من الأدوية والتجهيزات واملعدات الطبية داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.
التغذية
■ حت�سني جودة الأطعمة املقدمة لل�سجناء مع احرتام تفعيل الربنامج الغذائي الذي و�ضعته
الإدارة املركزية؛
■ احرتام الأ�سعار العادية للمواد الغذائية يف املتاجر املحدثة بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية وعدم
�إجبار ذوي ال�سجناء على اقتنائها من هذه املتاجر.
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التعليم والتكوين املهني
■ تعزيز التعاون بني املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج ووزارة الرتبية الوطنية
ووزارة الت�شغيل والتكوين املهني وم�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س لإعادة �إدماج ال�سجناء يف
جمال الرتبية والتكوين و�إعادة الإدماج ومع باقي الفاعلني؛
■ عدم تقييد احلق يف التعليم والتكوين ب�أية �رشوط كيفما كان نوعها؛
■ القيام بحمالت حت�سي�سية يف �أو�ساط النزالء حول �أهمية الرتبية والتكوين املهني.
عمل ال�سجناء
■�إيالء �أهمية خا�صة لعمل ال�سجناء على اعتبار دوره يف م�ساعدة ال�سجناء على االندماج
يف حميطهم االجتماعي؛
■ احلر�ص على ت�سديد كافة م�ستحقات النزالء مقابل ما يقومون به يف جمال الكلف؛
■ �إحدات معامل للإنتاج على غرار ما كان معموال به يف ال�سابق؛
■ �إخ�ضاع ال�سجناء �إىل نظام الت�أمني على حوادث ال�شغل؛
■ منح مفت�شي ال�شغل �صالحية مراقبة �أماكن الت�شغيل بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية.
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النظافة والإ�ستحمام
■  تفعيل ما جاء يف القانون املنظم للم�ؤ�س�سات ال�سجنية وخا�صة املادة  130التي تن�ص على
�أهمية النظافة وعالقتها ب�صحة املعتقل؛
■ احرتام حق ال�سجناء يف اخل�صو�صية �أثناء فرتات اال�ستحمام �أو �أثناء ق�ضاء حاجياتهم البيولوجية؛
■ العمل على احرتام مقت�ضيات الفقرة الثالثة من املر�سوم التطبيقي للقانون رقم 23/98
املتعلقة بالنظافة واملحافظة على ال�صحة (املواد من � 84إىل .)88
الأغطية والأفر�شة والألب�سة
■ توفري ما يكفي من الأغطية والأفر�شة والألب�سة للنزالء مع مراعاة �رشوط النظافة كحق
�أ�سا�سي من�صو�ص عليه يف القانون؛
■ تفعيل دور وزير العدل واحلريات يف �إطار املادة  82من املر�سوم التطبيقي واملتمثل يف
حتديد مكونات وموا�صفات �ألب�سة املعتقلني ولوازم الفرا�ش اخلا�ص بهم و�رشوط احلفاظ
على نظافتها وجودتها وعلى جتديدها الدوري؛
■ التوزيع املن�صف واملت�ساوي للأغطية على جميع النزالء دون ا�ستثناء.

االت�صال بالعامل اخلارجي
■ ت�سهيل ا�ستفادة الأقارب من زيارة ذويهم من النزالء ب�شكل جماعي ومتزامن ومبا�رش
وعدم ا�ستعمال الزيارة امل�شبكة� ،إال يف الأحوال التي ين�ص عليها القانون؛
■ اتخاذ تدابري كفيلة ب�ضمان ت�سهيل توا�صل ال�سجناء الأجانب مع العامل اخلارجي؛
■ تعميم قاعات الزيارة بكل ال�سجون بالكرا�سي والطاوالت لتح�سني ظروف الزيارة
(ال�سجن املركزي بالقنيطرة على �سبيل املثال)؛
■ الن�ص على نظام اخللوة ال�رشعية لفائدة جميع ال�سجناء املتزوجني مع تعميم ا�ستفادة
ال�سجينات من هذا النظام دون �أي متييز؛
■ البث الأر�ضي للقناة الأمازيغية؛
■ توفري �أطر بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية مدربة على لغة الإ�شارات؛
■ ت�سهيل ح�صول ال�سجناء على البطاقة الوطنية ومتكينهم من عنوان امل�ؤ�س�سة ال�سجنية التي ت�أويهم.

 .2.1تو�صيات موجهة �إىل وزارة العدل واحلريات
من �أجل �ضمان تطبيق القانون وتفعيل التدابري وامل�ساطر ف�إن وزارة العدل مطالبة بـ:
 .1.2.1على م�ستوى معاجلة ظاهرة الإكتظاظ
■  تر�شيد االعتقال الإحتياطي حيث �إن �آالف املعتقلني االحتياطيني يتم الإفراج عنهم �سنويا
�إما با�ست�صدار حكم بالرباءة �أو بعقوبة حب�سية موقوفة التنفيذ �أو بقرار عدم املتابعة؛
■ احلد من احلكم بالعقوبات الق�صرية وا�ستبدالها باملوقوف �أو الغرامة يف انتظار �سن
عقوبات بديلة فعالة؛
■ ت�رسيع البت يف ق�ضايا املعتقلني االحتياطيني �سواء �أمام ق�ضاء التحقيق �أو ق�ضاء احلكم بكل درجاته؛
■ النظر يف �إمكانية الإفراج عن ال�سجناء املتميزين بح�سن ال�سلوك والذين ق�ضوا ثلثي
العقوبة والعفو لأ�سباب �صحية عن املر�ضى وامل�سنني؛
■ تفعيل الآليات القانونية التي متكن من منح جميع الفاعلني املعنيني؛
■ تر�شيد التوزيع املت�ساوي للنزالء على ال�سجون مبا يتوافق وطاقتها اال�ستيعابية؛
■ �إعمال م�سطرة ال�صلح املن�صو�ص عليها يف املادة  41من قانون امل�سطرة اجلنائية بح�سن
ال�سلوك �أو الذين ق�ضوا ثلثي العقوبة اجلنائية؛
■ الغاء البطاقة الوطنية من الوثائق ال�رضورية لتقدمي طلب العفو.
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.2.2.1على م�ستوى و�ضعية الأحداث يف نزاع مع القانون
■ تفعيل مبد�أ عدم اللجوء �إىل �سلب حرية الطفل من باب الإ�ستثناء ولأق�رص فرتة ممكنة؛
■ حث الق�ضاة وامل�ست�شارين املكلفني بالأحداث على تفقد �أو�ضاع هذه الفئة ب�شكل
منتظم وعملي؛
■ تفعيل التلقائية يف تغيري التدابري من طرف الق�ضاة وامل�ست�شارين املكلفني بالأحداث،
كلما تطلبت امل�صلحة الف�ضلى للطفل ذلك؛
■ احلر�ص على التنفيذ الفوري لقرارات تغيري التدبري وحتديد اجلهة املكلفة بذلك؛
■ عدم حرمان الطفل امل�سلوب احلرية من حقه يف التمدر�س وباقي احلقوق املكفولة قانونا؛
■ �ضمان امل�ساعدة القانونية لفائدة جميع الأحداث يف خالف مع القانون وتعزيز الإ�رشاف
االجتماعي على هذه الفئة؛
■ تفعيل ا�ستفادة الأحداث من مراكز الرعاية الالحقة خلدمة احلدث املفرج عنه وتعميمها وطنيا.
 .3.2.1على م�ستوى تفعيل �آليات الرقابة الق�ضائية
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■ تعزيز مراقبة �أماكن الو�ضع حتت احلرا�سة النظرية من طرف النيابة العامة؛
■ تفعيل الرقابة الق�ضائية على امل�ؤ�س�سات ال�سجنية وجعلها �إلزامية ،من خالل القيام
بزيارات منتظمة يكون هدفها االطالع الفعلي على واقع امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ،مع
تو�سيع �صالحيات قا�ضي تنفيذ العقوبة ،ب�شكل ي�سمح له مبراقبة فعلية وتتبع تنفيذ
العقوبات و�صحة هذا التنفيذ.

 .3.1تو�صيات موجهة �إىل وزارة الداخلية
■ الت�رسيع ب�إحداث خمافر لل�ضابطة الق�ضائية خا�صة بالأحداث؛
■ تفعيل الرقابة التي تقوم بها اللجان الإقليمية لتح�سني الأو�ضاع يف ال�سجون وال�سجناء،
وذلك من خالل زيارات منتظمة وفعالة لهذه امل�ؤ�س�سات مع �إعداد تقارير مو�ضوعاتية
حول هذه الأو�ضاع.

 .4.1تو�صيات خا�صة بالفاعلني الأ�سا�سيني
■ تفعيل الرقابة الت�رشيعية التي يقوم بها الربملان على م�ستوى الت�رشيع واال�ستطالع والتق�صي
وامل�ساءلة ،ب�شكل ي�سمح له بتح�سني القوانني ذات ال�صلة ومالءمتها مع املعايري الدولية يف املجال؛
■ تو�سيع املجاالت التي ميكن �أن ت�شتغل عليها منظمات املجتمع املدين وتقوية �أدوارها
لت�شمل ر�صد �أو�ضاع ال�سجون من خالل زيارات ميدانية وتنظيم دورات للرتبية
على املواطنة وحقوق الإن�سان وامل�ساواة املبنية على النوع لفائدة موظفي ال�سجون
وال�سجناء؛ وذلك بتعديل املادة  84من القانون املتعلق بتنظيم وت�سيري ال�سجون وتخويل
مدير امل�ؤ�س�سة ال�سجنية الرتخي�ص جلمعيات املجتمع املدين بزيارة امل�ؤ�س�سات ال�سجنية،
مع االكتفاء فقط ب�إ�شعار املندوب العام؛
■ تفعيل دور اللجنة املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأخرية من املادة الثانية من ظهري � 29أبريل
 2008واملحدثة طبقا للمر�سوم رقم  2.09.212القا�ضي بت�أليف وحتديد �إخت�صا�صات
هذه اللجنة التي تت�ألف من الإدارات التالية:
■ وزارة العدل ،وزارة الداخلية ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،وزارة االقت�صاد
واملالية ،وزارة الإ�سكان والتعمري والتنمية املجالية ،وزرارة ال�صحة ،وزارة ال�شبيبة
والريا�ضة ،وزارة الفالحة وال�صيد البحري ،وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل
وتكوين الأطر والبحث العلمي ،وزارة الت�شغيل والتكوين املهني ،وزارة ال�صناعة
التقليدية ،وزارة الثقافة و�أخريا الدرك امللكي؛
■ وذلك من �أجل تدبري ال�سجون وحت�سني ظروف �إعتقال ال�سجناء وتوفري الرعاية
ال�صحية لهم وت�أهيلهم بعد االفراج عنهم من �أجل �إعادة �إدماجهم يف املجتمع
و�ضمان تكوين موظفي املندوبية العامة يف املجال االجتماعي وال�صحي والأمني؛
■ اتخاذ التدابري والإجراءات القانونية الالزمة التي تروم �صيانة حرمة الأ�شخا�ص
وكرامتهم ومراعاة �أخالقيات مهنة ال�صحافة بتجنب �إظهار �صور املعتقلني وكتابة
�أ�سمائهم و�ألقابهم �إال ب�إذنهم حفاظا على كرامة جميع الأطراف و�صيانة لل�ضوابط
املهنية بعيدا عن �أي نوع من الإثارة واملتاجرة الإعالمية؛
■ تقوية ودعم دور م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س يف جمال الرعاية الالحقة للمفرج عنهم من �أجل
م�ساعدتهم على مواجهة الظروف املت�سببة يف �إنحرافهم وللحد من حاالت العود؛
■�إحداث دور للتكفل ورعاية االطفال املولودين داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية والذين
ي�صبحون يف و�ضعية �صعبة �إما ب�سبب عدم وجود �أقرباء يتكفلون بهم �أو تنكر ه�ؤالء
لوجودهم مع توفري كل و�سائل الرعاية املادية واملعنوية والنف�سية واالجتماعية لفائدتهم.
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 .2على املدى املتو�سط والبعيـد
�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ومن �أجل النهو�ض ب�أو�ضاع وحقوق ال�سجناء وال�سجينات
يو�صي بــ:

 .1.2على م�ستوى التح�سي�س وثقافة حقوق الإن�سان
■�إطالق حوار وطني وا�سع حول الأو�ضاع بال�سجون ،من خالل عقد مناظرة وطنية
ت�شارك فيها كافة املكونات املجتمعية احلكومية وغري احلكومية لت�شخي�ص م�شرتك لواقع
امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ،وبلورة مقرتحات للإ�صالح ،تهم ال�سجون ومراكز الأحداث؛
■ انخراط جميع الفاعلني املعنيني ،مبن يف ذلك املجل�س ،يف تنظيم دورات تدريبية لفائدة
موظفي امل�ؤ�س�سات ال�سجنية يف جمال الرتبية على حقوق الإن�سان واملواطنة والتخليق؛
■ تنفيد تو�صيات هيئة االن�صاف وامل�صاحلة الرامية �إىل امل�صادقة على الربوتوكول الثاين
امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية اخلا�ص مبنع عقوبة الإعدام على �أ�سا�س
�أنها ال تعترب منوذجا مثاليا وفعاال يف ال�سيا�سة العقابية.
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 .2.2على م�ستوى توفري ال�ضمانات الت�رشيعية
يوجه تو�صياته �إىل الهيئة العليا للحوار الوطني حول �إ�صالح العدالة من �أجل:
■ تفعيل ما جاء به د�ستور  2011من مقت�ضيات تهم عدم امل�س بال�سالمة اجل�سدية �أو املعنوية
لأي �شخ�ص يف �أي ظرف ومن قبل �أي جهة كانت ،خا�صة �أو عامة (الفقرة الأوىل من
الف�صل  ،)22وعدم املعاملة الال�إن�سانية �أو املهينة �أو احلاطة بالكرامة الإن�سانية (الفقرة
الثانية من الف�صل  ،)22وجترمي ممار�سة التعذيب بكافة �أ�شكاله (الفقرة الثالثة من الف�صل
 ،)22وربط امل�س�ؤولية باملحا�سبة؛
■ �إدخال تعديل جذري على القانون املنظم لل�سجون طبقا لالخت�صا�صات اجلديدة املخولة
للربملان؛ مبا ي�ضمن رفع الغمو�ض عن بع�ض امل�ضامني وتدقيق امل�صطلحات و�سد الثغرات
القانونية بهذا ال�صدد؛ مع مالءمة جل مقت�ضيات هذا القانون مع املعايري الدولية حلقوق
الإن�سان و�أ�سا�سا منها القواعد اخلا�صة مبجال معاملة ال�سجناء وواجبات املوظفني
املكلفني ب�إنفاذ القوانني؛
■ �إعمال مبد أ� املالءمة من حيث جترمي �أفعال غري جمرمة حاليا ورفع التجرمي عن �أفعال جمرمة
مل يعد جترميها متنا�سبا مع ما بلغه املجتمع وما ي�صبو �إليه من تطور وحداثة؛

■ تعديل املادة  473من قانون امل�سطرة اجلنائية وذلك برفع ال�سن من � 12إىل � 15سنة فيما
يتعلق ب�إمكانية �إيداع احلدث بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية والت�أكيد على ا�ستثنائية هذا التدبري؛
■ �إعمال مبد أ� حماية الن�ساء ال�سجينات من كل متييز ومن كل عنف قائم على النوع،
مع اعتبار العنف اجلن�سي الذي قد يتعر�ضن له يف �أماكن االحتجاز �رضبا من �رضوب
التعذيب؛ مع و�ضع �إجراءات وو�سائل �إثبات جديرة ب�ضمان حماية الن�ساء ووقايتهن من
كل عنف �أو متييز؛
■ جترمي املعامالت املهينة واملا�سة بكرامة ال�سجناء ال�صادرة عن ال�سلطة �أو �أحد �أعوانها؛
■ جترمي الإفالت من العقاب ،وو�ضع �سيا�سة عمومية وا�ضحة بخ�صو�ص احلكامة اجليدة؛
■ تعزيز �رشوط املحاكمة العادلة يف قانون امل�سطرة اجلنائية من خالل:
■ تدعيم �أهمية دور الدفاع وتو�سيع نطاق ح�ضوره وتدخله و�إقرار توازن حقيقي بني
الدفاع والإتهام؛
■ ت�ضييق نطاق الإ�شتباه و�رشوطه وربطه بامل�س�ؤولية واملحا�سبة؛
■ فتح املجال يف �إطار ماهو من�صو�ص عليه يف القانون ل�ضابط ال�رشطة الق�ضائية للتحرك
يف تتبع اجلناة ،والبحث عن و�سائل الإثبات من جهة وحتمل م�س�ؤوليته املدنية
واجلنائية من جهة ثانية؛
■ تقلي�ص مدد احلرا�سة النظرية مع تدقيق �رشوطها و�أن�سنة �أماكن ممار�ستها؛
■ ربط كل من ال�ضمانات والإخالالت امل�سطرية بجزاءات �صارمة؛
■ تعديل امل�ساطر املتعلقة برد االعتبار الق�ضائي ويف �رشوطه على �أ�سا�س عدم ربطه
ب�آجال حمددة؛ وتقلي�ص مدته بالن�سبة لرد االعتبار بحكم القانون؛
■ تقييد ال�سلطة التقديرية للق�ضاة بالقانون؛ وذلك بتحديد املقا�صد القانونية مل�ضامني
الن�صو�ص ونذكر على �سبيل احل�رص م�ضمون الظروف امل�شددة وحالة العود ومقايي�س
تخفيف العقوبة وتفعيل تخفيف العقوبة يف اجلنح.
■ و�ضع م�سطرة خا�صة متكن من احل�صول على التعوي�ض عن اخلط أ� الق�ضائي وتفعيل
مقت�ضيات الف�صل  122من الد�ستور اجلديد ،مع ترتيب امل�س�ؤولية ال�شخ�صية عن اخلط�أ
الق�ضائي والتع�سف يف تطبيق القانون؛
■ تعزيز حماية الأحداث يف خالف مع القانون وال�ضحايا القا�رصين؛
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■ تعديل املادة  66من املر�سوم ب�شكل يحدد امل�س�ؤوليات يف حالة تنفيذ تغيري التدبري يف
حق احلدث؛
■ اعتبار الأمرا�ض النف�سية و�أمرا�ض الإرادة �ضمن عنا�رص انعدام امل�س�ؤولية اجلنائية �أو
نق�صانها متا�شيا مع مبد�أ ال�رشعية والإن�صاف وامل�ساواة يف الباب املتعلق بامل�س�ؤولية
اجلنائية يف القانون اجلنائي؛
■ التن�صي�ص على خ�صم مدة العالج بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين ثبت �أنهم ناق�صو امل�س�ؤولية
و�سبق لهم �أن ق�ضوا مدة للعالج مب�ست�شفى الأمرا�ض النف�سية والعقلية ومت ا�ستئناف
املتابعة يف حقهم و�صدر حكم يف حقهم بعقوبة �سالبة للحرية؛
■ التن�صي�ص على عقوبات بديلة يف القانون اجلنائي ،مبا يف ذلك اخلدمة من �أجل املنفعة
العامة بدون �أجر وعقوبة احلرمان من رخ�صة ال�سياقة ،وجعل مراقبة تتبع وتنفيذ
العقوبات البديلة والت�أكد من �صحة ذلك التنفيذ وفعاليته ومعاينة مدى فائدتها يف تقومي
�سلوك املحكوم عليه مع رفع الأمر �إىل املحكمة من �أجل مراجعة القرار يف حالة تعار�ضه
مع غايته �إىل اجلهة الق�ضائية املخت�صة؛
■ الإ�رساع بو�ضع القانون التنظيمي مل�سطرة العفو طبقا ملقت�ضيات د�ستور  2011وح�سب
ما ن�صت عليه املادة .71
مع الت�أكيد على تو�صيات املجل�س ال�سابقة:
■ ع�ضويته يف اللجنة اخلا�صة بالبث يف طلبات العفو مع �رضورة تطعيمها ب�أطباء اخ�صائيني
يف الطب النف�سي ومتخ�ص�صني يف علم االجتماع ومتمكنني يف وكاالت الت�شغيل؛
■ و�ضع معايري خا�صة تعتمد ال�شفافية ملنح العفو وت�سهيل اطالع ال�سجناء عليها لتحفيزهم
على حت�سني �سلوكهم ومتكينهم من تقدمي طلباتهم و�إلغاء البطاقة الوطنية من الوثائق
املطلوبة لتقدمي طلب العفو؛
■ �إعمال العفو لأ�سباب �صحية ك�أحد معايري منح العفو �أخذا بعني االعتبار احلالة ال�صحية
وطبيعة املر�ض امل�صاب به ال�سجناء وال�سجينات.

 .3.2تو�صية خا�صة بامليزانية
■ تخ�صي�ص ميزانية كافية تراعي يف اعتماداتها االن�سجام مع ال�سيا�سة اجلنائية وتتما�شى مع الأفق
الإ�سرتاتيجي الهادف �إىل الردع والإ�صالح والت�أهيل مع تفويت جزء من قيمة الغرامات
املح�صلة من طرف ادارة اجلمارك لفائدة املندوبية العامة الدارة ال�سجون واعادة االدماج.

تا�سعا  :خال�صـة عامـة
نظرا لعدم فعالية خمتلف �آليات الرقابة من �سلطات ق�ضائية وجلان �إقليمية ،واعتبارا للخ�صا�ص
امل�سجل على م�ستوى الت�رشيع و�ضعف رقابة الربملان يف هذا الإطار ،وعدم و�ضوح �أدوار
خمتلف املتدخلني وتداخل االخت�صا�صات؛ ونظرا ال�ستمرار جمموعة من املمار�سات غري ال�سليمة
واالنتهاكات التي تطال حقوق ال�سجناء؛
وانطالقا من الزيارات التي قام بها فريق املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان لبع�ض امل�ؤ�س�سات
ال�سجنية والتي مكنت من الوقوف على حجم وطبيعة هذه االنتهاكات واملجهودات املتطلبة
لقيام املجل�س باملهام املوكولة �إليه مبقت�ضى املادة  11من الظهري امل�ؤ�س�س له؛
ومبا �أن الأمر تطلب يف بع�ض ال�سجون �أي�ضا العودة �إىل نف�س امل�ؤ�س�سة للوقوف على مدى تنفيذ ما
مت االتفاق عليه مع مدير امل�ؤ�س�سة ال�سجنية من حت�سينات �سواء يف املعاملة� ،أو من خالل مد النزالء
ببع�ض ال�رضوريات (�أغطية ،مالب�س� )...أو ا�ستفادة بع�ض النزالء من بع�ض احلقوق (الف�سحة،
اال�ستفادة من املكتبة)...؛
ونظرا ل�صعوبة االطالع على كل الطلبات وال�شكايات املكتوبة يف حينها واتخاذ ما ينبغي من
التدابري الآنية وحل بع�ض امل�شاكل التي ميكن حلها حمليا مع املدير نف�سه؛
ويف ظل ا�ستمرار املمار�سات التي ت�شكل �أحيانا انتهاكا خطريا حلقوق ال�سجناء ،وباعتبار
ال�شكايات ذات ال�صلة وحاالت االنتقام املحتملة و�أهمية حماية ال�شهود ،وهي حاالت تقت�ضي
متابعة م�ستمرة ومتواترة؛
ف�إنه يو�صي احلكومة بالإ�رساع يف اتخاذ الإجراءات امل�سطرية اخلا�صة للم�صادقة على الربوتوكول
االختياري امللحق باتفاقية مناه�ضة التعذيب؛ وبالتايل ت�رسيع �إحداث �آلية وطنية م�ستقلة للوقاية
من التعذيب طبقا لهذا الربوتوكول؛ الذي تن�ص مادته  17على �أن تقوم كل دولة ب�إحداث �آلية �أو
عدة �آليات ملنع التعذيب على امل�ستوى املحلي.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املجل�س يف �صيغتيه القدمية واحلديثة كان قد نظم جمموعة من الأن�شطة
يف هذا الإطار من بينها ،ندوة وطنية حول خيارات �إعمال الربوتوكول االختياري امللحق
باتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،وذلك
يف فرباير  ،2009بتعاون مع جمعية الوقاية من التعذيب .كما نظم يف �شتنرب  2011م�ؤمترا رفيع
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امل�ستوى حول دور امل�ؤ�س�سات الوطنية يف مناه�ضة التعذيب يف القارة الإفريقية .وانتهى هذا
امل�ؤمتر باعتماد �إعالن الرباط الذي �أكد على التزام هذه امل�ؤ�س�سات بتنفيذ برنامج «قارة موحدة
�ضد التعذيب :تعزيز دور امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف الوقاية من التعذيب» وت�شجيع
الدول على امل�صادقة على الربوتوكول االختياري التفاقية مناه�ضة التعذيب .كما �ساهم يف
�صياغة �إعالن برلني للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف �أوروبا والعامل العربي ،والذي دعا
الدول املعنية �إىل �إحداث �آلية وطنية م�ستقلة ملنع التعذيب طبقا للمعايري الدولية يف هذا املجال.
ف�ضال عن ذلك ،جدد دعوته �إىل احلكومة املغربية من خالل ر�سالة �إىل رئي�سها �إىل احلر�ص على
و�ضع الآليات الوطنية للحماية والر�صد �أو الوقاية املن�صو�ص عليها مبوجب االتفاقيات الدولية
حلقوق الإن�سان �أو الربوتوكوالت امللحقة بها.
وبناء عليه ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يو�صي بــــ :
■ �إعداد خطة عمل ملناه�ضة التعذيب و�إحداث جمموعات عمل ب�رشاكة مع جميع
الفاعلني ،مبا يف ذلك ال�سلطات الق�ضائية والربملان واحلكومة واملجتمع املدين ،وذلك
بغر�ض �إعداد �إ�سرتاتيجية عامة حول الق�ضايا املتعلقة مبنع التعذيب؛
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■  فتح النقا�ش العمومي حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب على �إعتبار �أنها حتر�ص
على تر�سيخ مبد أ� عدم الإفالت من العقاب و�سياق تدابري عدم تكرار انتهاكات حقوق
الإن�سان على اعتبار �أنها ت�شكل �إىل جانب الزيارات �إىل كل �أماكن االحتجاز العامة
واخلا�صة دعامة �أ�سا�سية لتعزيز حماية الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم من التعذيب
وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة .يف �إطار احرتام
جمموعة من املعايري الدولية التي تندرج يف �سياق احرتام الإجراءات وامل�ساطر املوكولة
للآلية الوطنية طبقا للمادة  12و  15من الربوتوكول وتوفري ال�رشوط وال�ضمانات لها من
�أجل القيام مبهمتها وذلك عن طريق متكينها من:
الولوج �إىل املعلومة املتعلق بالأ�شخا�ص امل�سلوبة حريتهم و�أماكن االحتجاز ومواقعها؛ وكل
املعلومات التي تخ�ص املعامالت وظروف احتجاز ه�ؤالء الأ�شخا�ص؛ والولوج �إىلجميع �أماكن
االحتجاز وجميع املرافق التابعة لها واملتمثلة يف:

■ مراكز ال�رشطة؛
■ مراكز الدرك امللكي؛
■ ال�سجون؛
■ مراكز احتجاز الأحداث (اال�صالحيات ومراكز حماية الطفولة)؛

■ مراكز �رشطة احلدود ومناطق العبور يف املطارات واملوانئ ونقط احلدود الربية؛
■ مراكز احتجاز املهاجرين وطالبي اللجوء؛
■ م�ؤ�س�سات العالج النف�سي؛

■ مقرات اخلدمات الأمنية والإ�ستخباراتية؛

■ مقرات االحتجاز يف ظل اخت�صا�صات الق�ضاء الع�سكري؛
■ و�سائل النقل اخلا�صة بال�سجناء واملحتجزين؛

■ كل مكان عام �أو خا�ص لالحتجاز ال ي�سمح فيه لل�شخ�ص املحتجز مغادرته كما �شاء،
ب�أمر من �أية �سلطة ق�ضائية �أو �إدارية �أو غريها من ال�سلطات الأخرى.
مع �إعمال املحددات الأ�سا�سية طبقا ملقت�ضيات املادة  18من الربتوكول االختياري والتي تخ�ص
اال�ستقالل الوظيفي واخلربة املالئمة واملعرفة املهنية واال�ستقالل املايل.
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عا�رشا  :املالحق
 .1جدول يت�ضمن �أ�سماء امل�شاركني يف زيارة امل�ؤ�س�سات ال�سجنية
اجلهة امل�شاركة

102

املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان

�أع�ضاء املجل�س

الأ�سماء

■ ال�سعدية و�ضاح
■ جميلة ال�سيوري
■ �شمي�سة رياحة
■ �سعاد الإدري�سي
■ عبد ال�سالم �شف�شاوين
■ عمر البطا�س
■ حممد �سامل ال�رشقاوي
■ حممد الأمني ال�سماليل
■ هنو العاليل
■ حممد العمارتي

■ حممد ال�شارف
�أطر املجل�س

■ غزالن قباج
■ حممد �صربي
■ خالد الرملي
■ خديجة بنعمر
■ عفيف مراد
■ لبنى ال�رشقاوي
جلنة فا�س
■ �أحمد الدحماين
■ �سقلي احل�سني حممد
■ عبد النبي ال�صاغري

جلنة العيون
■ علي ال�شان يون�س

جلنة الداخلة
■ حممد حممد ملني عليمنا
■ تريوز الب�شري
■ �إبراهيم كنون
■ ال�صغرى الكنتاوي
■ حممد ي�شو
جلنة �أكادير
■
■
■

اللجان اجلهوية التابعة للمجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان

■

التجاين الهمزاوي
مادون عبد الكرمي
فتيحة كزار
زينب اخلياطي

جلنة الدار البي�ضاء
■
■
■
■

املريني عبد ال�سالم
نعيمة �سموح
رقية بنجلون
نوعم نادية

جلنة احل�سيمة
■ �شهرزاد �أمهاجر
■ �أو�سار حممد
■ العيادي احمد
■ عبد ال�سالم �أخمتار
جلنة وجدة

■ م�صطفى بن�رشيف
■ فتيحة ال�سو�سي
■ حممد الدهاك

103

�أطر اللجان اجلهوية
■ عواطف عمريا
■ حممد �سامل �سعدون
■ زهرة بيبو
■ رقية منري
■ نبيلة الترب
■ �أ�سية الوديع

اخلرباء

املندوبية العامة لإدارة ال�سجون
اجلهاز الق�ضائي

■ �أبطال (�إدارة ال�سجون)
■ �أوكادوم (قا�ضية)
■ عبداهلل م�سداد

املجتمع املدين

.2جدول يبني مدى تفعيل تو�صيات املجل�س ال�صادرة يف تقريره املو�ضوعاتي ل�سنة � 2004إىل
غاية �شهر يونيو 2012
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 .1.2على م�ستوى الت�رشيع
املقرتح �أو التو�صية

التحقيق

منح قا�ضي تنفيذ العقوبة احلق يف �إبداء النظر يف ملفات االقرتاح مل يتم التعديل
للإفراج املقيد والبت يف املنازعة يف تدابري الت�أديب
مل يتم التعديل
تقلي�ص �أجل البت يف املنازعة يف الت�أديب
تقنني نظام اخللوة ال�رشعية

مل يتم تقنينه

تعديل الف�صل  12ب�إيداع �صغار الأحداث يف نزاع مع القانون مبراكز مل يتم التعديل
الإ�صالح والتهذيب مبا�رشة
تعديل الف�صل  75من القانون املنظم للم�ؤ�س�سات ال�سجنية يف اجتاه مل يتم التعديل
انفتاح ال�سجني على حميطه اخلارجي
عدم اللجوء �إىل الرتحيل الت�أديبي احرتاما للقانون

مل يتم التن�صي�ص عليه

تفعيل نظام الإفراج املقيد املن�صو�ص عليه يف املواد � 154إىل  159من ال يتم التفعيل ب�شكل فعال
املر�سوم التطبيقي للقانون املنظم للم�ؤ�س�سات ال�سجنية
ومبقت�ضى القانون

تفعيل نظام الرخ�ص اال�ستثنائية املن�صو�ص عليها يف املواد � 46إىل  49ال يتم التفعيل
من القانون املنظم للم�ؤ�س�سات ال�سجنية
�إعمال الف�صل  7من القانون املنظم للم�ؤ�س�سات ال�سجنية

ال يتم التفعيل

تفعيل املقت�ضيات القانونية اخلا�صة مبحو الأمية والتعليم والتكوين تفعيل جزئي بف�ضل تدخل
م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س
املهني املن�صو�ص عليها يف املر�سوم املطبق للقانون املنظم لل�سجون
لإعادة �إدماج ال�سجناء
�إعمال مقت�ضيات الف�صل  26من القانون املتعلق بتنظيم امل�ؤ�س�سات مل يتحقق على الوجه املطلوب
ال�سجنية
اعتماد مرونة �أكرب يف الرتخي�ص ملنظمات املجتمع املدين بزيارة مل يتحقق على الوجه املطلوب
امل�ؤ�س�سات ال�سجنية

قانون امل�سطرة اجلنائية
املقرتح �أو التو�صية

التحقيق

تو�سيع �صالحيات قا�ضي تطبيق العقوبات ،خا�صة فيما يتعلق مل يتم التعديل
بالإفراج املقيد والنظر يف املنازعة يف قرارات الت�أديب
حتديد وترية عمل اللجنة املكلفة بالإفراج املقيد وتقريب دوريتها

مل يتم التعديل

حتديد وترية عمل املراقبة امل�سند �إىل اللجان الإقليمية

مل يتم التعديل

التقلي�ص من �آجال رد االعتبار القانوين والق�ضائي

مل يتم التعديل

�إعمال املراقبة الق�ضائية كتدبري جديد لقانون امل�سطرة اجلنائية

ال يتم التفعيل ب�شكل معمم

تفعيل اللجان الإقليمية املن�صو�ص عليها يف الف�صلني  620و 621من �رضورة بذل جمهود �أكرب
قانون امل�سطرة اجلنائية
تفعيل نظام الإفراج املقيد ب�رشوط املن�صو�ص عليه يف املواد � 622إىل ال يتم التفعيل
 632من قانون امل�سطرة اجلنائية
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القانون اجلنائي
التحقيق

املقرتح �أو التو�صية

التن�صي�ص على جرمية التعذيب ،تعريفا وعقوبة ،مبا ين�سجم واتفاقية غري من�سجم
مناه�ضة التعذيب امل�صادق عليها من قبل املغرب
�إدماج نظام العقوبات البديلة عن العقوبات ال�سالبة للحرية يف نظام مل يتحقق
العقوبات املغربي
تعديل الف�صل  53وتو�سيع ال�صالحيات املخولة مبقت�ضاه لي�شمل مل يتحقق
املحكومني يف اجلنايات
تفعيل مقت�ضيات الف�صل 53

مل يتحقق

تقوية وتنويع املنظومة العقابية ،يف ما يخ�ص العقوبات البديلة

مل يتحقق

 .2.2على م�ستوى العفو
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من حيث امل�ساطر
التحقيق

املقرتح �أو التو�صية
ت�أكيد اقرتاحات املجل�س ال�سابقة ب�ش�أن تطعيم جلنة العفو ب�أحد
�أع�ضائه وبطبيب

مل يتحقق

و�ضع معايري منح العفو وت�سهيل اطالع ال�سجناء عليها لتحفيزهم
على حت�سني �سلوكهم

مل يتحقق

اعتماد �آلية �شفافة لت�أكد ال�سجناء من و�صول طلباتهم وتو�صلهم
مبوقف اللجنة منها

مل يتحقق

قيام جلنة العفو بزيارة دورية لل�سجون ،مع �إعطاء الأولوية لتلك التي مل يتحقق
يوجد بها حمكومون مبدد طويلة

النهو�ض ب�أو�ضاع ال�سجون
التحقيق

املقرتح �أو التو�صية
مراقبة بناء ال�سجون ،من حيث النوع واملوقع واحلجم وال�سالمة حتقق
واملالءمة للوظيفة ال�سجنية

الإ�رساع بتنفيذ م�شاريع البناء ،مع مراعاة تعديل الت�صاميم املربجمة ،حتقق
مبا يالئم االحتياجات احلقيقية ،وفقا القرتاحات اخلرباء ،ومراعاة
متطلبات برامج �إعادة الإدماج من ف�ضاءات مالئمة (تكوين مهني،
حجرات الدرا�سة ،ف�سح ،قاعات الزيارة ،خمابئ الزوار ،اخللوة
ال�رشعية ،مطابخ �صغرية لكل جناح لت�سخني الأكل ،دواليب حلفظ
الأمتعة ،مطاعم ،قاعات للأن�شطة الرتفيهية والرتبوية
برجمة �سجون خا�صة باالحتياطيني وذوي العقوبات الق�صرية يف دائرة حتقق جزئيا
كل حمكمة ابتدائية
�إحداث ثالثة �سجون مركزية

حتقق

تخ�صي�ص مراكز �إ�ضافية للإ�صالح والتهذيب ،وتخ�صي�ص �أجنحة بها مل يتحقق
للطفالت يف خالف مع القانون
تخ�صي�ص �أجنحة خا�صة باملختلني عقليا يف بع�ض ال�سجون

غري معممة

ر�صد فرق خا�صة بال�صيانة داخل كل �سجن

مت مع �رضورة تعزيز هذه
املمار�سة

توفري م�ساجد داخل املعاقل وت�سهيل دخولها

حتقق

حتديث الإدارة ب�إدخال املعلوميات

حتقق

توفري التجهيزات الطبية ال�رضورية يف كل م�ؤ�س�سة وبخا�صة كرا�سي وجود حت�سن مع �رضورة بذل
جمهود �أكرب
طب الأ�سنان

توفري جتهيزات وور�شات التكوين املهني و�إ�صالح و�صيانة ما هو حتقق بف�ضل تدخل م�ؤ�س�سة
حممد ال�ساد�س
موجود منها
توفري جتهيزات وو�سائل حماربة الأمية والتعليم

حتقق جزئيا

تعميم الأفرنة بكافة ال�سجون

مل يتحقق

107

108

تعميم الأ�رسة والأفر�شة و�ضبط توزيع الأغطية على كافة ال�سجناء
تعميم احلمامات و�آالت ت�سخينها

ما زال الأمر يتطلب جمهودا
�إ�ضافيا
حتقق ،مع وجود م�شاكل يف
�آالت الت�سخني

حتديد الطاقة الإيوائية احلقيقية لل�سجون يف املغرب

مل يتحقق

تخ�صي�ص م�ساحة كافية لكل �سجني الحرتام �رشوط الإقامة

مل يتحقق

العمل على اال�ستجابة لطلبات الرتحيل للقرب من العائلة

غري معمم

توزيع ال�سجناء على ال�سجون الأقل اكتظاظا

حتقق جزئيا

�إعادة النظر يف املر�سوم املنظم ملوظفي ال�سجون

حتقق

خلق منا�صب مالية للزيادة يف عدد املوظفني

حتقق

توزيع املوظفني ح�سب حاجيات امل�ؤ�س�سات ال�سجنية� ،أخذا بعني ال زال هناك تفاوت بني
امل�ؤ�س�سات ال�سجنية
االعتبار معدل ال�سجناء لكل حار�س
عدم اللجوء �إىل نقل املوظفني ك�إجراء ت�أديبي

وردت �شكايات �شفهية على
الفريق الزائر بهذا اخل�صو�ص

تكوين الأطر يف جمال حقوق الإن�سان وتوفري �سبل التكوين امل�ستمر

حتقق ،مع �رضورة بذل جمهود
�أكرب

�إ�رشاك العن�رص الن�سوي من املوظفني يف التكوين والتكوين امل�ستمر

حتقق

تكوين عدد كاف من املوظفني على امل�ساعدة االجتماعية ،وبخا�صة حتقق مع �رضورة بذل جمهود
�أكرب
العن�رص الن�سوي ،ق�صد العناية بالأحداث يف خالف مع القانون
تكوين موظفي مراكز الإ�صالح والتهذيب تكوينا متخ�ص�صا يف �إعادة مل يتحقق
�إدماج الأطفال يف خالف مع القانون وحتفيزهم ماديا من �أجل ذلك
�إ�سناد مهام التكوين املهني والتعليم وحماربة الأمية وال�صحة �إىل حتقق با�ستثناء ال�صحة
اجلهات الو�صية

خلق و�سائل لتحفيز املوظفني ومنحهم تعوي�ضا عن ال�ساعات الإ�ضافية حتقق يف جزء كبري
وامل�س�ؤولية
تعميم توفري ال�سكن قرب امل�ؤ�س�سة للموظفني ذوي امل�س�ؤوليات مل يتحقق
احل�سا�سة واحلر�ص على انتظام �صيانته
الرفع من منحة التعوي�ض عن املخاطر

حتقق

احرتام �آجال �إجراء مباريات الرتقية والإ�رساع بت�سوية الأو�ضاع

حتقق جزئيا

معادلة ال�شواهد املحرز عليها خالل العمل

حتقق

توفري و�سائل النقل لفائدة املوظفني

مل تتحقق

متكني املوظفني و�أ�رسهم من اال�ستفادة من �أثمنة تف�ضيلية يف و�سائل مل يتحقق
النقل العمومية
متتيع املوظفني بت�سهيالت احل�صول على قرو�ض ال�سكن ب�أثمنة تف�ضيلية مل يتحقق
توفري املرافقة النف�سية للموظفني العاملني يف احلرا�سة

مل يتحقق

خلق �إطار ي�سمح للموظفني التعبري عن مطالبهم يراعي خ�صو�صية مل يتحقق
عملهم
�إ�سناد مهام العناية ال�صحية لوزارة ال�صحة

مل يتحقق

�إحداث مادة تعنى بطب ال�سجون يف برامج كلية الطب

مل يتحقق

و�ضع برامج لعالج املدمنني على املخدرات

يف طور الدرا�سة

توفري خدمات الطب النف�سي يف كافة ال�سجون

غري معممة

حتقق ،مع �رضورة بذل جمهود
توفري طب الأ�سنان يف ال�سجون التي ال تتوفر عليه
�أكرب
توفري وجبات غذائية متوازنة ،واحرتام برامج التغذية امل�سطرة من حتقق ،مع �رضورة بذل جمهود
�أكرب
طرف الإدارة
توفري �رشوط ومواد النظافة وتوزيعها ب�شكل منتظم

حتقق جزئيا

تو�سيع ف�ضاءات الزيارة املبا�رشة والزيادة يف مدتها والرفع من وتريتها حتقق جزئيا
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الرتخي�ص للأغيار بزيارة املعتقل وعدم االقت�صار على �أفراد عائلته

مل يتحقق

الزيادة يف عدد الهواتف الثابتة وفق ما تتطلبه كل م�ؤ�س�سة �سجنية

حتقق ب�شكل كبري

تعميم تفعيل نظام اخللوة ال�رشعية والرفع من وتريتها وحت�سني �رشوط �إقامتها مت الرتاجع عنه
توفري �أجهزة تلفاز يف كل العنابر

غري معمم

توفري اجلرائد واملجالت بدكاكني وخزانات امل�ؤ�س�سات ال�سجنية

غري معمم

ال�سماح بالزيارة يوم ال�سبت لت�سهيل امل�أمورية على �أ�رس ال�سجناء

غري معمم يف غالبية ال�سجون

تفعيل امل�ساعدة االجتماعية لفائدة املعتقلني و�أ�رسهم طبقا للقانون

غري معمم

توفري عدد كاف من امل�ساعدين وامل�ساعدات االجتماعيات يف كافة ال زال هناك نق�ص
امل�ؤ�س�سات ال�سجنية
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تكثيف الأن�شطة الرتفيهية والثقافية والريا�ضية

حتقق جزئيا

العناية بخزانات الكتب وتفعيل دورها

حتقق جزئيا

الزيادة يف مدة الف�سحة وتوفريها يومي ال�سبت والأحد

مل يتحقق

ت�شغيل ال�سجناء و�أداء املكاف�أة النقدية

نظام الكلف هو الغالب،
واملكاف�أة ال ت�ؤدى بانتظام
جلميع م�ستحقيها

توفري البنيات والأطر الكفيلة بالنهو�ض بعملية �إعادة الإدماج

حتقق ب�رشاكة مع م�ؤ�س�سة حممد
ال�ساد�س لإعادة الإدماج

تفعيل املقت�ضيات القانونية والتدابري الإدارية (الرخ�ص اال�ستثنائية ،مت الرتاجع عنه
الإفراج املقيد ب�رشوط ،نظام اخللوة ال�رشعية ، ...لت�سهيل عملية
�إدماج ال�سجناء
حتقق بف�ضل تدخل م�ؤ�س�سة
العمل على توفري بنيات اال�ستقبال عند اخلروج
حممد ال�ساد�س
خلق عقود �رشاكة مع املقاوالت واجلمعيات املهنية لت�سهيل عملية مت خلق �رشاكات تقت�ضي
التفعيل
�إدماج ال�سجناء
امل�ساواة يف التعامل مع ال�سجناء وعدم التمييز بينهم على �أي �أ�سا�س

وجود اختالالت يف هذا
ال�صدد

�إعمال مقت�ضيات الف�صل  3من املر�سوم التطبيقي للقانون املنظم وجود اختالالت يف هذا
لل�سجون اخلا�صة بعدم ا�ستعمال العنف �ضد ال�سجناء �أو خماطبتهم ال�صدد
ب�ألفاظ مهينة �أو بذيئة
عدم اللجوء �إىل نظام العزلة ،ك�إجراء ت�أديبي ،ويف غري احلاالت وجود اختالالت يف هذا
ال�صدد
املن�صو�ص عليها قانونا
�إعادة النظر يف هيكلة �إدارة ال�سجون ،وفق ما تقت�ضيه املرونة والفعالية حتقق جزئيا
وب�شكل ي�أخذ بعني الإعتبار متطلبات الفئات ذات االحتياجات
اخلا�صة (ن�ساء ،م�سنون ،الأطفال يف خالف مع القانون ،املر�ضى
واملعاقون ،وكل ما يتطلبه الت�سيري من تخطيط ودرا�سة)

اعتماد اجلهوية يف الت�سيري والتدبري املايل ،تنفيذا للمر�سوم رقم حتقق مع �رضورة تفعيل دور
 2.78.473امل�ؤرخ يف ذي القعدة  1396املوافق � 10أكتوبر  1978مع املديريات اجلهوية
تعديله فيما يتعلق بعدد اجلهات وتق�سيمها على �ضوء املعطيات احلالية
حتديد املوا�صفات وامل�سطرة واجلهة لإ�سناد م�س�ؤولية ت�سيري امل�ؤ�س�سات مل يتحقق
ال�سجنية
و�ضع �سقف زمني لتحمل م�س�ؤولية الت�سيري يف نف�س امل�ؤ�س�سة ال�سجنية حتقق جزئيا
(� 4سنوات)
تفوي�ض املدراء الرتخي�ص للمنظمات احلقوقية واجلمعيات بالزيارة مل يتحقق
والأن�شطة مع �إ�شعار املندوبية بذلك
متكني املدراء من ا�ستقالل يف تدبري امليزانية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات مع مل يتحقق
انتظام املراقبة
التقييم الدقيق حلاجيات الإدارة ،للرفع من امليزانية املر�صودة بوا�سطة حتقق
متخ�ص�صني
�إحياء الور�شات املنتجة وال�ضيعات الفالحية وتوجيهها نحو ما يحقق مل يتحقق
االكتفاء الذاتي ،تر�شيدا للنفقات
�إعطاء �أهمية خا�صة لل�سجن املركزي بالقنيطرة ،والزيادة يف ميزانيته ،مل يتحقق
نظرا للأو�ضاع املعي�شية املزرية لل�سجناء املحكومني مبدد طويلة والذين
انقطعت عنهم الزيارة
مراقبة �أداء املكاف�أة النقدية

مل يتحقق
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تفعيل املراقبة الداخلية املناطة مبديرية ال�سجون

مل تتحقق كما يجب

الأخذ بعني االعتبار املالحظات والتو�صيات ال�صادرة عن اللجن حتقق جزئيا
الإقليمية وقا�ضي تنفيذ العقوبات وقا�ضي الأحداث واملجل�س
اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان واملنظمات احلقوقية املهتمة بال�ش�أن
ال�سجني
�إحداث �إطار م�ستقل ملراقبة الأو�ضاع يف ال�سجون

مل يتحقق

ت�شجيع وتب�سيط �إجراءات �إ�رشاك مكونات املجتمع املدين يف مل يتحقق
ال�سجون ،وذلك بتفوي�ض الرتخي�ص لها ملديري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية
مع �إ�شعار الإدارة املركزية
العمل وفق �رشاكات مع اجلمعيات املهتمة بدعم امل�ؤ�س�سات ال�سجنية حتقق جزئيا
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 .3.2املعاقل الإدارية
املقرتح �أو التو�صية
�إغالق كافة املعاقل الإدارية ،احرتاما للقانون ،وتعوي�ضها ب�سجون
نظامية ،يف دائرة اخت�صا�ص كل حمكمة ابتدائية

التحقيق
�إ�سناد الإ�رشاف �إىل املندوبية،
مع �رضورة ت�رسيع تعوي�ضها
ب�سجون نظامية

 .3ال�سجون باململكة ونوعيتها وطاقتها اال�ستعابية الإجمالية
امل�ؤ�س�سات

الطاقة اال�ستيعابية

امل�ؤ�س�سات

الطاقة اال�ستعابية

� .1س .املركزي بالقنيطرة

2487

� .35س.م بني مالل2

1198

� .2س.ف بالعدير

624

� .36س.م بالقلعة

627

� .3س.م بالدار البي�ضاء

3741

� .37س.م باحل�سيمة

317

� .4س.م ب�سال

1377

� .38س.م بنب �سليمان

273

� .5س.م مبراك�ش

567

� .39س.م برب�شيد

350

� .6س.م بطنجة

1010

� .40س.م باملحمدية

273

� .7س.م ب�آ�سفي

853

� .41س.م بنب �أحمد

269

� .8س.م بفا�س

797

� .42س.م بتزنيت

292

� .9س.م ب�آيت ملول

1844

� .43س.م بخريبكة 2

747

� .10س.م مبكنا�س

�أغلقت

� .44س.م بتاونات

1065

� .11س.م بوجدة

452

� .45س.م بالق�رص الكبري

70

� .12س.م �سوق الأربعاء

850

� .46س.م ب�أ�صيال

61

� .13س.م باجلديدة

722

� .47س.م بنجرير

107

� .14س.م بالنا�ضور

451

� .48س.م ب�صفرو

98

� .15س.م بتازة

474

� .49س.م بالعرائ�ش

193

� .16س.ف بواد لو

616

� .50س.م بوزان

176

� .17س.م بالعيون

181

� .51س.م بربكان

140

� .18س.م بورزازات

522

� .52س.م مبي�سور

34

113

114

� .19س.م بوركايز

994

� .53س.م ببوعرفة

684

� .20س.م بتوالل

926

� .54س.م ب�أزيالل

403

� .21س.م بخنيفرة

933

� .55س.ف بالرماين

399

� .22س.م ب�إنزكان

320

� .56س.م بعني برجة

315

� .23س.م بالقنيطرة

928

� .57س.م بواد زم

1004

� .24س.م الرا�شدية

637

� .58س.م بتطوان 2

1526

� .25س.ف ب�أوطيطة 1

648

� .59س.م بتيفلت

508

� .26س.ف ب�أوطيطة 2

1057

� .60س.م ب�سال 2

380

 .27مركز الإ�صالح
بالدار البي�ضاء

518

� .61س.م بتوالل 2

1950

 .28مركز الإ�صالح �سال

883

� .62س.م بطاطا

27

 .29مركز الإ�صالح
علي مومن

987

� .63س.م بالداخلة

38

� .30س.م بتارودانت

213

� .64س.م بال�سمارة

58

� .31س.ف .بزايو

322

� .65س.م بكلميم

43

� .32س.م بلفقيه بن�صالح

250

� .66س.م بطان طان

35

� .33س.م بال�صويرة

352

� .67س.م بزاكورة

42

� .34س.م باخلمي�سات

237

� .68س.م مبيدلت

44

�س.م � :سجن حملي

�س.ف � :سجن فالحي

ال�سجون التي فتحت منذ �سنة 2003

امل�ؤ�س�سة

ال�سجن املحلي ب�آيت ملول
ال�سجن املحلي بتزنيت
ال�سجن الفالحي بزايو
ال�سجن الفالحي ب�أوطيطة 2
ال�سجن الفالحي بالفقيه بن �صالح
ال�سجن املحلي باحل�سيمة
ال�سجن املحلي ببوعرفة
ال�سجن املحلي ب�أزيالل
ال�سجن املحلي بقلعة ال�رساغنة
ال�سجن الفالحي بالرماين
ال�سجن املحلي بتاونات
ال�سجن املحلي بخريبكة 2
ال�سجن املحلي بواد زم
ال�سجن املحلي بتطوان
ال�سجن املحلي ببني مالل
ال�سجن املحلي بتيفلت
ال�سجن املحلي بتوالل 2
ال�سجن املحلي ب�سال 2
ال�سجن املحلي مول الربكي

تاريخ االفتتاح

املجموع

2003
2003
2003
2003
2004
2005
2005
2005
2005
2006
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2008
2009
2009
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2009
2010
2010
2010
2010
2011

ال�سجون التي �أغلقت
امل�ؤ�س�سة

ال�سجن املحلي بقرية باحممد
ال�سجن املحلي بخريبكة
ال�سجن املحلي بتطوان
ال�سجن املحلي ببني مالل
ال�سجن املحلي ب�سيدي �سعيد مكنا�س

تاريخ الإغالق

املجموع

2008
2009
2009
2010
2012

5

ال�سجون التي توجد حاليا قيد البناء والتي �سيتم ا�ستغاللها خالل هذه ال�سنة �أو خالل ال�سنة املقبلة
امل�ؤ�س�سة
ال�سجن املحلي مبراك�ش الوداية

الطاقة اال�ستيعابية
3600

ال�سجن املحلي بفا�س را�س املاء

2000

ال�سجن املحلي بكلميم بوزكارن
�إقليم كلميم

1250

مركز الأحداث بالدار البي�ضاء

800

ال�سجن املحلي ب�أزرو

ال�سجن املحلي بنب �سليمان

املجموع

6

790
500

ال�سجون املربمج بنا�ؤها �أو فتحها يف ال�سنوات املقبلة وطاقتها اال�ستيعابية
ال�سجن املحلي بالعرجات1
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ال�سجن املحلي بالعرجات2
ال�سجن املحلي مبر�شو�ش 2

ال�سجن املحلي بتيفلت 2

ال�سجن املحلي بوجدة

ال�سجن املحلي ب�صفرو

ال�سجن املحلي بطنجة
ال�سجن املحلي بطاطا

ال�سجن املحلي بال�سمارة
ال�سجن املحلي بكلميم

ال�سجن املحلي بامينتانوت
ال�سجن املحلي بزاكورة

ال�سجن املحلي بتاوريرت
ال�سجن املحلي مبي�سور

ال�سجن املحلي بكر�سيف

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
220
220
220
220
220
220
220
220

15

املعاقل الإدارية التي �أنيط ت�سيريها باملندوبية العامة ومواقعها
امل�ؤ�س�سة

املوقع

املعقل الإداري بطاطا

طاطا

املعقل الإداري بكلميم

كلميم

املعقل الإداري بطانطان

طانطان

املعقل الإداري بكر�سيف

كر�سيف

املعقل الإداري بال�سمارة

ال�سمارة

املعقل الإداري بزاكورة

زاكورة

املعقل الإداري مبيدلت

ميدلت

املعقل الإداري بامينتانوت
املعقل الإداري ب�سيدي قا�سم
املعقل الإداري باليو�سفية
املعقل الإداري ب�سيدي �سليمان

املجموع

12

امينتانوت
�سيدي قا�سم
اليو�سفية
�سيدي �سليمان

ملحوظة :املعاقل الإدارية التالية :اليو�سفية� ،سيدي قا�سم� ،سيدي �سليمان ،امينتانوت مت اال�ستغناء
عنها لكون حالتها مزرية من جهة ،وقربها من م�ؤ�س�سة نظامية من جهة �أخرى� .أما
املعاقل الإدارية املتبقية مت تقوية جانبها الأمني و�إدخال بع�ض الإ�صالحات من �أجل
توفري ظروف مالئمة ن�سبيا يف انتظار بناء �سجون نظامية جديدة.
امل�صدر :املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج.
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اللجان
الإقليمية

قا�ضي
الأحداث

جمعيات
قا�ضي تنفيذ رئي�س الغرفة
املجتمع املدين
اجلنحية
العقوبة

عني قادو�س فا�س

0

10

15

3

25

ال�سجن املركزي بالقنيطرة

11

0

11

0

6

ال�سجن املحلي بالعيون

7

1

2

0

0

ملحقة ال�سجن املحلي
بالعيون

0

0

0

0

0

ال�سجن الفالحي �أوطيطة 1

0

0

0

0

0

ال�سجن املحلي ب�إنزكان

0

12

15

0

1

ال�سجن املحلي ب�آيت ملول

2

0

22

0

8

ال�سجن املحلي عني ال�سبع

0

3

12

0

4

ال�سجن املحلي بوجدة

0

2

3

0

5

ال�سجن املحلي بالناظور

1

0

3

0

0

ال�سجن املحلي باحل�سيمة

1

0

7

0

5

ال�سجن املحلي باجلديدة

1

2

5

2

0

املجموع

23

30

95

5

64
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