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يُقيُِّمون حقوق اإلنسان بالمغرب قبل منتدى مراكشحقوقيون 
ية يف جمال لدولة املغربت امع احتضان املغرب للمنتدى العاملي حلقوق اإلنسان خالل نونرب املقبل مبدينة مراكش، وجه العديد من احلقوقيني انتقادات واسعة ملمارسامبوازاة 

.حقوق اإلنسان، وذلك يف اليوم الدراسي الذي احتضنه اليوم الربملان املغريب
حقوق اإلنسان،  املية يف جمالالعالناشطون احلقوقيون على ضرورة تغيري الدولة لتعاملها مع اجلسم احلقوقي قبل احتضان اململكة للدورة الثانية لواحد من أهم املنتديات وأكد 

.اليت ما زالت تسجل يف ربوع اململكة" املمارسات غري اإلنسانية"منبهني إىل 
سلوك الدولةتغيري 
ق اإلنسان، ، رئيس اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، أن مؤشرات الذهاب للمنتدى جيب أن تبدأ بتغيري سلوك الدولة مع املدافعني عن حقو اهلايجهذا السياق أكد أمحد ويف 

.اهلايج، على حد تعبري "ألن ما حيدث يف الشهور األخرية يذهب يف االجتاه املعاكس الختيار املغرب والتزامه"، "بوقف مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان"مطالبا 
، مشريا "ن باملغربإن املنتدى ال جيب أن يكون كرنفاال لتسويق صورة غري صحيحة عن وضعية حقوق اإلنسا هلسربيسرئيس اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان يف تصريح وقال 

".جيب أن يكون حمطة النتقال فعلي لوضع أفضل حلقوق اإلنسان يف بالدنا"أنه 
، "قوق اإلنسانكيف سينظم املغرب املنتدى العاملي يف ظل وجود ممارسات النتهاك ح"، عن منظمة العفو الدولية باملغرب، سارت يف نفس املنحى بأن تساءلت بوعبيدتورية 

".واجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان امنسيتيطال اجلسم احلقوقي، ومنها منع خميمات  تضييقاتمستشهدة مبا اعتربته 
م فيها مجعيات بت"فرصة وجود ممثلي احلكومة والربملان خالل اليوم الدراسي لتدين من جديد  بوعبيدواستغلت  لقي متويالت تصرحيات وزير الداخلية، حممد حصاد، الذي ا

".، مطالبة احلكومة مبوازاة الشعارات مع األفعال حىت تكون املغرب دولة للدميقراطية"خارجية الستهداف املغرب
حقوقي مهممكسب 

فاعل حقوقي، يعد مكسبا  5000حمطة احتضان املغرب للمنتدى الذي يضم أزيد من "جانبه قال عبد العايل حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة حلقوق اإلنسان، إن ومن 
".مهما الستعراض اإلشكاليات الكربى العاملية اليت تعرتض ثقافة وقيم حقوق اإلنسان

لى إشكاليات للوقوف ع"، معتربا إياه مناسبة "مناسبة لتعزيز العالقات بني املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق من أجل املسامهة التشاركية"حامي الدين أن هذه احملطة وأضاف 
".اليت تعرتض حقوق اإلنسان يف املغرب وإعادة طرح اإلشكاالت الكربى

يف اعتماد  أن هناك نوعا من التأخر"، يقول الفاعل احلقوقي الذي سجل "املنتدى العاملي مناسبة للبحث عن أجوبة عميقة لألسئلة الفكرية والفلسفية حول حقوق اإلنسان"
".املقاربة التشاركية، وبالتايل ال بد من تسريع وترية اللقاءات بني مجيع الفاعلني يف املغرب إلعداد اجليد

".غريبحلقوقي املبإجراءات مواكبة لتصحيح األخطاء اليت ارتكبت يف هذه الفرتة، واليت ستطرح يف كواليس هذا اللقاء، وخصوصا التضييق على الفاعل ا"حامي الدين وطالب 
خصوم املغربمواجهة 

ان حيمل العديد من احتضان املغرب للدورة الثانية للمنتدى العاملي حلقوق اإلنس"جملس املستشارين، حممد الشيخ بيد اهللا، اعترب يف كلمة له باسم الربملان املغريب أن رئيس 
".الدالالت اليت تؤكد أن اململكة قطعت أشواطا مهمة على درب بناء دولة املؤسسات

ية  جمال الدميقراطحمطة ملواجهة وتفنيد االدعاءات املغرضة خلصوم الوحدة الرتابية للمملكة الذين يسعون إىل التشويش على منجزات اململكة يف"بيد اهللا أن املنتدى العاملي وأفاد 
".وحقوق اإلنسان

قية، من أجل ، وممثلي اهليئات احلقو والمجلس الوطني لحقوق اإلنسانبيد اهللا، إن اللقاء يشكل فرصة للتواصل بشكل فعلي مع املندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان، وقال 
.التنسيق وتوضيح الرؤى، والتوصل ألحسن الصيغ املمكنة من أجل مشاركة فعالة للربملان يف املنتدى

دف  املسار احلقوقي املغريب والتعريف بن، مشاركة الربملان املغريب، حسب أرضية وزعت على املشاركني، إىل إبراز أدوار الربملان والعمل الربملاين يف النهوض بثقافة حقوق اإلنساو
.والتجربة الدميقراطية التنموية للمملكة

اإلنسان  ض حبقوقنهو األرضية أن هذه املشاركة تسعى إىل إطالق مشروع املنتدى الربملاين حلقوق اإلنسان، والذي يهدف إىل متكني موقع ووظيفة الربملان من الوتضيف 
.ومحايتها ومراقبتها

http://www.hespress.com/societe/241681.html
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ش تشاوري بالرباط حول مشاركة البرلمان في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق اإلنسان بمراكلقاء 
)2014نونبر  27-30(

رصة للتواصل ا اللقاء يشكل فهذ وقال السيد بيد اهللا ، يف كلمة بامسه وباسم رئيس جملس النواب، خالل لقاء تشاوري نظمه الربملان يف سياق التحضري هلذه املشاركة ، إن    
حسن الصيغ املمكنة ى والتوصل أللرؤ بشكل فعلي مع املندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان، واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وممثلي اهليئات احلقوقية، من أجل التنسيق وتوضيح ا

".حوارا للحضارات حول املسألة احلقوقية بامتياز"من أجل مشاركة فعالة ومتميزة للربملان يف املنتدى الذي يعد 
، "أدوار الربملان يف النهوض حبقوق اإلنسان والعالقة مع املؤسسات الوطنية"نونرب حول  29أن مشاركة الربملان يف هذه الدورة ستتمثل أساسا يف تنظيم ندوة دولية يوم وأوضح 
اهم يف نطمح ألن يصبح مرجعية تؤرخ هلذا النقاش احلقوقي وتس"، والذي "إعالن مراكش لتمكني اختصاصات وأدوار الربملان يف النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها"وإصدار 

".الدفاع عن مصاحل بالدنا يف هذا اجملال
اكة بني الربملان التعاون والشر "، و"موقع ووظيفة الربملان يف النهوض حبقوق اإلنسان"هذه املشاركة ايضا تنظيم ورشات للحوار والتشاور مع املشاركني يف املنتدى حول وستهم 

كني مواطنة عالقة الربملان بتم"، و"مقرتح وثيقة حول الشراكة الربملانية املدنية من أجل النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها"، و"واجملتمع املدين من أجل تنمية حقوق اإلنسان
".النساء، والنهوض حبقوق الطفل والشباب واألشخاص يف وضعية إعاقة، واملهاجرين

درب بناء  شواطا مهمة علىت أالسيد بيد اهللا أن احتضان املغرب للدورة الثانية للمنتدى العاملي حلقوق اإلنسان حيمل العديد من الدالالت اليت تؤكد أن اململكة قطعوأبرز 
زات اململكة حمطة ملواجهة وتفنيد االدعاءات املغرضة خلصوم الوحدة الرتابية للمملكة الذين يسعون إىل التشويش على منج"دولة املؤسسات، مربزا أن هذا املوعد سيكون أيضا 

".يف جمال الدميقراطية وحقوق االنسان
اركة الربملان اء، فإن مشخلرب وحبسب وثيقة وزعت خالل هذا اللقاء الذي حضره، باخلصوص، رئيس جملس النواب السيد الطاليب العلمي، وعدد من الربملانيني واحلقوقيني وا   

دف باألساس إىل إبراز أدوار الربملان والعمل الربملاين يف النهوض بثقافة حقوق اإلنسان، والتعريف باملسار التجربة الدميقراطية التنموية قوقي املغريب و احل املغريب يف هذا املنتدى 
.الدميقراطية وحقوق اإلنسان تها يف ترسيخسامهللمملكة، وتوسيع وإغناء احلوار والتشاور بني الربملان واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، والتعريف بالتجربة الربملانية املغربية وم

دف هذه املشاركة إىل إطالق مشروع املنتدى الربملاين حلقوق اإلنسان، والذي يهدف إىل متكني موقع ووظيفة الربملان من النهوض حب    ها ومراقبتها، اإلنسان ومحايت قوقكما 
.  وتقوية عالقات التشاور والتعاون بني الربملان واملؤسسات الوطنية واجملتمع املدين من أجل تنمية حقوق اإلنسان

اعرتاف مبنجزات  نسان يعد مبثابةاإلجانبه، أكد املندوب الوزاري املكلف حبقوق اإلنسان، السيد احملجوب اهليبة، أن احتضان املغرب للدورة الثانية للمنتدى العاملي حلقوق من 
ذه احلقوق، وإقرار حبيوية عمل السلطات العمومية واملؤسسات الوطنية واجملتمع املدين يف هذا اجملال .اململكة يف تعزيز والنهوض 

أمام اجملتمع الدويل  رح حتدياتتط وبعدما أشار إىل أن التحضري لعقد هذا املنتدى يشكل فرصة لتمكني خمتلف الفاعلني من متلك القضايا البارزة يف جمال حقوق اإلنسان اليت   
ذه احلقوق باعتبار وظيفته يف التشريع والرقابة ومواءم ع االتفاقيات الدولية حلقوق لقوانني الداخلية مة اواألمم املتحدة، أبرز السيد اهليبة الدور احملوري للربملان يف جمال النهوض 

.اإلنسان
ومجعيات  حكومات ومؤسسات برملانية(إن هذا املنتدى يشكل أرضية للحوار بني فاعلني متعددين  اليزميجهته، أكد رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان السيد إدريس من 

.، بغرض تقييم دويل مشرتك للتقدم الذي حصل يف جمال حقوق اإلنسان والتحديات األساسية املطروحة على املستوى العاملي)ومؤسسات حقوقية وخرباء
، واملغرب، )نتدىمستضيفة الدورة االوىل للم(وأبرز أن التحضري لتنظيم هذا املنتدى مبراكش مت عرب مسلسل مشاورات دولية يف إطار جلنة علمية دولية تضم كال من الربازيل    

سان ومنظمات دولية ملتحدة حلقوق اإلنم اوكذا األرجنتني اليت يرتقب أن تستضيف الدورة الثالثة هلذه التظاهرة، مشريا إىل أن هذه الدورة تتميز مبشاركة املفوضية السامية لألم
.حقوقية أخرى مل تكن حاضرة يف الدورة السابقة

املدين  مببادرة من مكونات اجملتمع موضوعاتيةانه سيتم يف إطار هذا املنتدى، الذي يرتقب أن حيضره مخسة آالف مشاركا ومشاركة، تنظيم لقاءات  اليزميوأضاف السيد    
، وورشات االنرتنيت بكةاملغريب حول قضايا حقوق اإلنسان يف بعدها العاملي، وحماضرات تلقيها شخصيات عاملية مرموقة ، وحوارات حقوقية سيتم بثها مباشرة على ش

وم العاملي ية يف إطار اليأدبتكوينية، وأنشطة داخلية ملؤسسات ومنظمات دولية، إضافة إىل برنامج ثقايف مواكب وتظاهرات خاصة للمؤسسات الدستورية املغربية، وأمسية 
.نونرب من كل سنة 29للتضامن مع الشعب الفلسطيين الذي يصادف يوم 

واملنتدى العاملي األول حلقوق اإلنسان ) 1993(يف عرضه أيضا، إىل التطورات اليت عرفها جمال حقوق اإلنسان على املستوى العاملي، ما بني مؤمتر فيينا  اليزميوتطرق السيد    
اجلهوية  الوطنية واملؤسسات اهليآت، مشريا، على اخلصوص، إىل توسع مفهوم كونية هذه احلقوق، وتبين منظومة دولية وآليات جديدة حلقوق اإلنسان، وتعدد )2013( بربازيليا

.واملنظمات غري احلكومية احلقوقية، وكذا ظهور إشكاالت حقوقية جديدة

http://www.parlement.ma/_actualites.php?filename=201409241413220
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المؤسسة السجنية في المغرب ضمن السياق الحقوقي   
ملخص

يار املعسكر الشرقي وما رافق ذلك من تز  ضايا الدميقراطية االهتمام الدويل بق ايدكان يف هذا الشأن، وحتت تأثري املتغريات الداخلية والتحوالت الدولية الكربى اليت أفرزها ا
هيئة : ومت إحداث جمموعة من املؤسسات، مثل. وحقوق اإلنسان؛ سعى املغرب إىل تكييف منظومته القانونية مع املعايري الدولية املتعارف عليها يف جمال حقوق اإلنسان

.اإلنصاف واملصاحلة، ومؤسسة الوسيط، واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

)  ارةإد(ا ُأحدثت مندوبية كم  لقد قامت الدولة املغربية مبجموعة من التدابري للحد من إشكاالت املؤسسة السجنية؛ حيث مت فصل مسؤولية إدارة السجون عن وزارة العدل،
 الذي تسعى مقتضياته إىل دعم أمن وسالمة وكرامة السجني، وإعادة إدماجه داخل اجملتمع، وتقدمي التدريب والتعليم للسجناء قبيل 98/23عامة للسجون، واعتمد قانون 

.غري أن ذلك مل مينع من استمرار الكثري من املشاكل واالختالالت داخل هذه املؤسسات. إطالق سراحهم

لى الكثري من املعاهدات ملصادقة ع اكان للحركة احلقوقية أثر كبري يف تعزيز مسار حقوق اإلنسان باملغرب على مستويني، يتمثل األول يف الضغط حنو دفع السلطة يف املغرب إىل
بط الثاين برتسيخ ويرت. هذا الشأن يف واالتفاقيات الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان، وإصالح وسّن جمموعة من التشريعات انسجاًما مع التحوالت اجملتمعية والتطورات الدولية

.ثقافة حقوق اإلنسان يف أوساط اجملتمع

 كان هلا الفضل صاحلة واإلنصاف اليتاملوأسهمت هذه احلركة، إىل جانب القوى السياسية واملدنية األخرى، يف دعم مسار العدالة االنتقالية باملغرب، والذي تـُوِّج بإحداث هيئة 
لكثري منها ل؛ حيث وجد اتقبيف طي صفحات قامتة من تاريخ املغرب احلديث، وإجياد جمموعة من التوصيات الداعمة للقطع مع االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف املس

.2011بعد انطالق احلراك االجتماعي الذي أعقبه إصالح دستوري عام " الدسرتة"الطريق حنو 

املؤسسة السجنية ومتغريات الداخل واخلارج

يار املعسكر الشرقي وما رافق ذلك من تزايد االهتمام الدويل حقوق اإلنسان؛ سعى ضايا الدميقراطية و بق حتت تأثري املتغريات الداخلية والتحوالت الدولية الكربى اليت أفرزها ا
صاحلة، ومؤسسة هيئة اإلنصاف وامل: ومتَّ إحداث جمموعة من املؤسسات، مثل. املغرب إىل تكييف منظومته القانونية مع املعايري الدولية املتعارف عليها يف جمال حقوق اإلنسان

.الوسيط، واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

 تنل حظًّا وافًرا ضمن ص قضايا ملخت لقد أثَّر تطور احلركة احلقوقية باملغرب يف جمموعة من القضايا ذات الصلة حبقوق اإلنسان؛ حيث فُتحت نقاشات على قدر كبري من األمهية
.جنيةقضايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ومتكني املرأة، واإلشكاالت املختلفة اليت تطرحها املؤسسات الس: اهتمامات خمتلف اهليئات واألحزاب السياسية، مثل

يارات امليدانية ورصد والقيام بالز . نيةوقد ازدادت أمهية اجملتمع املدين يف تعزيز ومحاية حقوق السجناء، عرب سبل خمتلفة ترتبط بنهج أساليب احلوار مع اجلهات احلكومية املع
.ددتجاج يف هذا الصالحاالختالالت، وتتبع احلاالت وتنظيم اللقاءات وإصدار التقارير والنشرات، والقيام حبمالت للتوعية؛ عالوة على اعتماد آلييت الرتافع وا

ؤسسات الدولة ال يزال الكثري من مه، وال ختفى اإلكراهات اليت تواجه أداء اجملتمع املدين يف هذا الشأن، فباإلضافة إىل ضعف اإلمكانات املادية وهشاشة التنسيق بني مكونات
.يرتدد يف دعم جهوده والتعاون معه

؛ )1(ويض عن اخلسارةحتقيق العدالة والتع، و وإذا كان الغرض من فرض العقوبة على اجلناة يرتكز يف إحباط دافع اجلرمية ومحاية اجملتمع وإصالح اجلاين وإحلاق املعاناة املناسبة به
ها جماًال إصالحيًّا تقامي إىل اعتبار النفإنه حتت عوامل تطور العدالة اجلنائية وحقوق اإلنسان، مت جتاوز النظرة اليت كانت ختتزل مهام املؤسسات السجنية يف اجلانب الردعي وا

.وتربويًّا يوازن بني تنفيذ العقوبة من جهة، وحفظ واحرتام الكرامة اإلنسانية من جهة ثانية

http://studies.aljazeera.net/issues/2014/09/20149251016749107.htm
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ا، قلَّما نسانية والفواإلالسجون دورًا جوهريًّا يف اجملتمع، فهي بالغة األمهية بالنسبة لألمن اإلنساين والعام، غري أن مهمة بناء سجون تراعي مبادئ العدالة تلعب     عالية وإدار
ا اف جوعالوة على الوظيفة الردعية اليت تباشرها هذه املؤسسات كآليات لتنفيذ العقوبات اليت يصدرها القضاء، وجعل اجملرم مرتدًدا قبل اقرت ). 2(تُعَطى أمهية قصوى رميته، فإ

.رمية من جديدراثن اجل بحتظى أيًضا مبهام وقائية، من حيث السعي لتقومي سلوك اجلناة وإدماجهم داخل اجملتمع وترسيخ تنشئة اجتماعية تدعم حتصينهم من السقوط يف

م من احلرية ال يلغي حقوق السجني املختلفة، اليت سعى الكثري من التشريعات الداخلية وا قوق اإلنسان إىل اثيق الدولية حلملو إن نفاذ العقوبة على اجلناة على مستوى حرما
ا .ترسيخها وضما

قرَّت اجلمعية كما أ. اكمة عادلةحم وجتد محاية حقوق السجني أساسها يف جمموعة من املقتضيات الدستورية والتشريعية اليت تؤكد على احرتام حقوق اإلنسان ومتكني األفراد من
.1990كانون األول /ديسمرب 14العامة لألمم املتحدة مبادئ أساسية ملعاملة السجناء مبوجب قرارها الصادر يف 

ا ع؛ حيث أوصت يف الكوضو وقد أْولت مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني اليت انطلقت منذ منتصف اخلمسينات من القرن املاضي، أمهية هلذا امل ثري من دورا
لشأن بالنسبة لوقف ، كما هو ايلةاليت تُعقد مرة واحدة كل مخس سنوات بضرورة سعي القضاة يف احملاكم اجلنائية إىل عدم احلكم بعقوبات سجنية قصرية وتعويضها بعقوبات بد

).3(التنفيذ واالختبار القضائي والغرامات املالية، أو وضع املعنيني يف معتقالت مستقلة عن باقي السجناء أو يف فضاءات سجنية مفتوحة

إشكاالت املؤسسة السجنية املغربية

تطرح أكثر من إشكال قانوين وحقوقي؛ حيث تزايدت التقارير والدراسات اليت حتذر من تداعياته اخلطرية ) 4(أضحى االكتظاظ داخل السجون املغربية يشكِّل معضلة حقيقية
ا إضعاف قدرة املنظومة السجنية على اال ت ابة حلاجياستجعلى املعتقلني وعلى وظائف املؤسسات السجنية بشكل عام؛ فهو يؤدي إىل خلق ظروف اعتقال من شأ

).5(األشخاص النزالء، سواء فيما يتعلق بالعناية الطبية والتغذية واإليواء، والتكوين والرتفيه

ا املؤسسة القضائية وخمتلف املؤسسات ا حيث تشري . اإلجرامية نية مع الظاهرةملعويؤكد الكثري من اخلرباء على أن هذا االكتظاظ هو نتاج طبيعي للمقاربة األمنية اليت تتعاطى 
.باملائة من جمموع املعتقلني 60و 40املعطيات اإلحصائية إىل أن نسبة السجناء يف إطار االعتقال االحتياطي يشكِّلون ما بني 

؛ من حيث حفظ أمن اجملتمع وضمان سري التحقيقات وتنفيذ األحكام ومنع املتهم من العودة إىل ارتكاب الفعل )6(رغم املربرات اليت ُتطرح بصدد االعتقال االحتياطي
ي بإدانته، يف غياب حكم يقض تهماإلجرامي، يؤكد الكثري من الدراسات أن هذا اإلجراء غالًبا ما ينطوي على مساس حبرية وحقوق املتهم يف حماكمة عادلة؛ حيث يتم حبس امل

).7"(يتعارض متاًما مع حق الشخص يف أال يودع السجن إال تنفيًذا حلكم صادر بإدانته من القضاء"مبا 

خارج أي اعتبار "، أن تواتر استعمال هذا اإلجراء 2012تشرين الثاين /نوفمرب 20منظمة غري حكومية حول تدبري االعتقال االحتياطي بتاريخ  21جاء يف بيان صادر عن 
هده  السجون ظاظ الكبري الذي تشكتلطبيعته االستثنائية ميس باألمن القانوين وقرينة الرباءة اليت تعد أساس احملاكمة العادلة، كما يعد مسؤوًال بدرجة أوىل عن ظاهرة اال 

).8"(املغربية

م يف وزارة العالرميدومل ُخيِف وزير العدل واحلريات، مصطفى   18دل بتاريخ ، قلقه من هذه الوضعية، وصرَّح أمام ممثلي اجلمعيات املوقعة على البيان خالل لقاء مجعه 
).9"(نسبة االعتقال االحتياطي اليت توجد يف املغرب ال تشرِّف"بأن  2012كانون األول عام /ديسمرب

سجيًنا بني سنة  11463؛ حيث أشار إىل أن عدد املعتقلني ارتفع إىل )2012-2011(لسنيت ) 10(وهو االكتظاظ الذي أكده التقرير السنوي للمرصد املغريب للسجون
).11(2012وسنة  2008

، إىل اللجوء املكثف لالعتقال االحتياطي 2012تشرين األول /يف أكتوبر" مسؤولية مشرتكة: أزمة السجون"وأشار التقرير الذي أصدره اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بعنوان 
.روطوبطء احملاكمات والتطبيق شبه املنعدم للمقتضيات القانونية املتعلقة باإلفراج املقيد، إضافة إىل اإلعمال احملدود ملسطرة الصلح بالش
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، إىل إعادة تأهيل السجون املغربية بشكل يضمن كرامة السجناء وحيفظ جمموعة من احلقوق اليت يضمنها 2012حزيران عام /املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان يف يونيوودعت 
ا على حجم االكت. هلم الدستور املغريب اجلديد ظاظ كما أعربت عن قلقها من أوضاع السجناء داخل جمموعة من السجون املغربية، وخاصة تلك اليت وقفت من خالل زيار

).12(ا

عن قلقها إزاء استمرار اإلضراب عن الطعام لبعض السجناء ودعت السلطات العمومية إىل متتيع السجناء بكافة  2012كما عربَّت نفس اهليئة يف بالغ جمللسها الوطين عام 
).13(احلقوق اليت يضمنها القانون واملعايري الدولية ذات الصلة، مبا يضمن كرامتهم

سجناء، كات خطرية حلقوق التها وأكدت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان أن أوضاع السجون والسجناء مل تشهد حتسًنا ملموًسا؛ إذ ال يزال واقع السجون مرتديًا ويعرف ان
ع للعنف والتعذيب اللذين كما نبهت إىل ما وصفته بأنه شيو . إن األمر يتعلق بنهج تعرفه ُجلُّ املؤسسات السجنية: بفعل هيمنة املقاربة األمنية والعقابية يف السجون، مضيفة

).14(2013يأخذان أشكاالً عدة؛ حيث سجلت حدوث ثالث وفيات داخل السجون عام 

مواجهة مشاكل املؤسسة السجنية

عني "ي وضاع السجن املركز ل أأمام تزايد االنتقادات والتحذيرات يف هذا الصدد، قامت جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان مبجلس النواب املغريب مبهمة استطالعية حو 
 ، نتج عنها إصدار تقرير تضمَّن جمموعة من املعطيات اليت ختص االختالالت اليت تعرفها هذه املؤسسة، مثل2012أيار /مايو 24يوم ) 15(بالدار البيضاء) عكاشة" (السبع

.ظروف االعتقال ألنسنةكما تضمَّن جمموعة من التوصيات الداعمة . واالعتداءات اجلنسية واألمراض النفسية والرشاوى) 16(االكتظاظ

من املالحظات  14لفقرة  امل تتوقف االنتقادات بصدد أوضاع السجون باملغرب على اهليئات احلقوقية الداخلية؛ حيث ورد أيًضا ضمن تقارير دولية خمتلفة؛ فقد جاء يف
اللجنة قلقة إزاء كثرة االدعاءات "أن ) 17(2004يف الدورة الثانية والثمانني للعام ) العهـد الدويل اخلاص باحلقــوق املدنيـة والسياسية(اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان 

ت أيًضا على الدول كما أكد". عقوبة ناكبتعذيب املعتقلني وإساءة معاملتهم وكون املوظفني املسؤولني عن هذه األفعال ال ُحيمَّلون عموًما سوى املسؤولية التأديبية إن كانت ه
.األطراف مراجعة تشريعها فيما يتعلق باحلجز االحتياطي

، على اجلهود اليت راكمها املغرب يف السنوات األخرية على مستوى املصادقة على جمموعة من )18(2011ورغم أن جلنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة أثنت عام 
إزاء بعض "جمموعة من املقتضيات يف هذا الشأن، فقد عربَّت يف املقابل عن قلقها املتزايد  2011االتفاقيات الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان، وتضمني الدستور املعدل لعام 

إزاء "ن قلقها أيًضا ، كما عربَّت اللجنة ع"األحكام الواردة يف اإلطار القانوين احلايل املتعلق بالتعذيب السيما إمكانية منح العفو العام ملرتكيب التعذيب والصفح عن بعضهم
".العديد من ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة من قبل ضباط الشرطة وموظفي السجون

أن أحوال السجون باملغرب ظلت سيئة ومل تستوِف املعايري الدولية عموًما؛ حيث كانت مكتظة، وكثريًا ما استخدم ) 19(ومن جهة أخرى أكد تقرير لوزارة اخلارجية األمريكية
.السجناء اإلضراب عن الطعام للمطالبة بظروف أفضل يف السجن، أو لالحتجاج على االحتجاز املطوَّل يف انتظار احملاكمة

  
 2014أيلول /سبتمرب 18ونظَّمت يوم . كما طالبت منظمة العفو الدولية املغرب بإطالق سراح ناشطْني ُسجنا مؤخًرا لقيامهما باإلبالغ عن تعرضهما لالختطاف والتعذيب
، واختري 2014أيار /مايو 13نظمة يف املوقفة احتجاجية صامتة أمام الربملان املغريب طالبت من خالهلا اهليئة بوضع حد للتعذيب يف إطار محلتها احلملة العاملية اليت أطلقتها 

ذا األمر أن يرتكبه أيٌّ كان،  لكن باملقابل عربَّ وزير العدل واحلريات املغريب عن وجود إرادة قوية للدولة يف مواجهة التعذيب الذي ميكن. فيها املغرب من ضمن البلدان املعنية 
).20(إن املغرب يعرف حتوالت عميقة، متيزه عن حميطه اإلقليمي الذي يعرف اضطرابات ال ُحترتم فيها أدىن ضمانات حقوق اإلنسان: مضيًفا

تبارها املؤسسة الوصية يف لسامية باعة اإن جتاوز الوضعية الصعبة اليت تعيشها املؤسسات السجنية يطرح أسئلة على خمتلف الفاعلني؛ فعالوة على دور املؤسسة القضائية واملندوبي
جتاه دعم ولعل إيالء االهتمام للمؤسسات السجنية با. هذا الباب، هناك دور مهم منوط باجمللس الوطين حلقوق اإلنسان واجلمعيات احلقوقية، إضافة إىل اإلعالم بكل أصنافه

ت واخلالصات اليت على التوصيا تحةوظائفها الردعية والوقائية والرتبوية يفرض إنتاج مقاربات على قدر من الشمولية والتكامل والتناغم يف التعاطي مع الظاهرة، بصورة منف
.راكمتها الفعاليات احلقوقية وخمتلف الفاعلني واخلرباء يف هذا اجملال
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عامة ) إدارة(ة وبيقامت الدولة املغربية مبجموعة من التدابري للحد من هذه اإلشكاالت؛ حيث مت فصل مسؤولية إدارة السجون عن وزارة العدل، كما أحدثت مندلقد 
فيما قدمت مؤسسة حممد السادس تدريبات . الذي تسعى مقتضياته إىل دعم أمن وسالمة وكرامة السجني، وإعادة إدماجه داخل اجملتمع 98/23للسجون، واعتمد قانون 

.اتتعليمية وتربوية ومهنية للسجناء قبيل إطالق سراحهم، غري أن ذلك مل مينع من استمرار الكثري من املشاكل واالختالالت داخل هذه املؤسس

صرية يف زجر ات املدد القة ذلقد خلص الكثري من الدراسات واألحباث إىل فشل السياسات اجلنائية اليت تربط العقوبة بالسجن فقط، وعدم جناعة العقوبات السالبة للحري
).21(كانقدر اإلم االحتجازيةوتشري املعايري الدولية ذات الصلة إىل أنه يتعني استخدام السجن كمالذ أخري، ويتعني كذلك أن ُتستخدم األحكام غري . اجلرائم وردع اجلناة

روريًّا للحد من املهين، أمًرا ض هيلأضحى اعتماد أحكام قضائية بديلة من قبيل فرض الغرامات املالية واملصادرة والتوبيخ وتوجيه اإلنذارات وفرض حضور حمكومني ملراكز التأ
فشي تظل مسؤولة عن ت اطياجلرائم واالكتظاظ داخل السجون، وهو ما يؤكده الكثري من التجارب املقارنة، خاصة أن العقوبات السجنية املتخذة يف سياق احلبس االحتي

.الحنراف أكرب رضةخمتلف االحنرافات واألمراض واالنتهاكات داخل هذه املؤسسات؛ حيث تسمح للمحكومني باالحتكاك بأخطر اجملرمني داخل السجون مبا جيعلهم ع

س حبقوق وتقومي السياسة اجلنائية باجتاه مواجهة الظاهرة اإلجرامية دون امل. وهذا ما يفرض مراجعة النصوص القانونية الواردة يف هذا الصدد، وتوفري اإلمكانات املادية الالزمة
.السجناء

خامتة

ذيبهوق السجنيحق ال ختفى أمهية تأهيل موظفي املؤسسات السجنية ومتكينهم من التدريب الالزم ودعم تكوينهم القانوين وتعزيز ثقافتهم يف عالقتها باحرتام .   وسبل رعايته و
.إضافة إىل اعتماد برامج منتظمة لتأهيل السجناء لولوج مهن وحرف تدعم اندماجهم يف اجملتمع بعد اإلفراج عنهم

إىل عدم فتح اجملال أمام املنظمات  2010-2009ويف حني يُلقي ذلك على الدولة أعباء إضافية لتطوير املؤسسة السجنية؛ فقد نبَّه املرصد املغريب للسجون يف تقريره لعام 
).22(98/23من قانون  84 للفصل ماالً احلقوقية ومجعيات اجملتمع املدين املهتمة باملوضوع للمسامهة واملشاركة الفعلية يف تطوير وحتديث هذه املؤسسات ماديًّا ومعنويًّا إع

جمموعة من املقرتحات والتوصيات؛ حيث طالب بإحداث آلية مؤسساتية مركزية مستقلة عن املندوبية العامة للسجون تتمتع ) 2012 -2011(كما تضمن تقرير املرصد 
زية للوقاية من الرشوة وتتكون من مؤسسة الوسيط واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان واهليئة املرك. بضمانات دستورية، تشرف على مراقبة السجون طبًقا ملنهجية واسرتاتيجية حمددة

".واملرصد املغريب للسجون واهليئة الوطنية ألطباء القطاع العام ومؤسسة حممد السادس

ف البيانات نية تتضمن خمتلرتو باإلضافة إىل اعتماد تواصل إعالمي منفتح وتعزيز العالقة مع اجلمعيات وفتح املؤسسات السجنية أمام الرأي العام، عرب إحداث بوابة إلك
وجاء يف مذكرة إصالح القضاء باملغرب اليت قدمها عشر مجعيات، أن اإلصالحات احلقيقية للسجون ال تنفصل عن اإلصالحات ). 23(واملعطيات والتقارير ذات الصلة

سات، فيما سسة من هذه املؤسمؤ  الشاملة للعدالة والقضاء؛ وذلك من منطلق مسؤولية النيابات العامة وقضاة التحقيق وقضاة تنفيذ العقوبات، والقرارات اليت تُتخذ يف كل
).24(خيص أوضاع االكتظاظ وسوء املعاملة وأي انتهاكات حلقوق السجناء رجاًال ونساًء وأحداثًا
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