
  

مذكرة حول

ƞǾǱǸǱƘǢǩƗ ƞǭǸǒǲǮǪǩ ǠǾǮǖǩƗ ƫȆǅȃƗ 
ƙƸǚǮǩƘƛ ǯǸƪƾǪǩ 





مدخل عام........................................................................................................................................................................................................5

املحور األول سياق املذكرة ودواعي اإلصالح

أوال: املتغيرات الوطنية والدولية............................................................................................................................................................. 10

1- املتغيرات الوطنية..........................................................................................................................................................................10

1-1 الوثيقة الدستورية لـ 2011............................................................................................................................................................................................. 10
1-2 ورش إصالح العدالة.............................................................................................................................................................................................................. 10
1-3 األلية الوطنية ملراقبة أماكن االحتجاز................................................................................................................................................................... 11

2 - التوجهات الدولية........................................................................................................................................................................11

2-1 القواعد املعيارية الدولية.................................................................................................................................................................................................. 12
2-2 قواعد مانديال............................................................................................................................................................................................................................. 13

ثانيا: أزمة السياسة الجنائية................................................................................................................................................................... 14

1- أزمة قواعد املوضوع....................................................................................................................................................................14

2- حدود قواعد الشكل.....................................................................................................................................................................15

3- معيقات قانون السجون.............................................................................................................................................................17

3-1 املعيقات الواقعية................................................................................................................................................................................................................... 17
3-2 معيقات بنيوية........................................................................................................................................................................................................................... 18

3-2-1 الهيآت واملؤسسات الرسمية....................................................................................................................................................................... 19
3-2-2 تعدد مؤسسات الرقابة.................................................................................................................................................................................... 19
3-2-3 الحاجة لتحيين املنظومة القانونية........................................................................................................................................................ 19

3-3 أولوية املقاربة األمنية في تدبير القطاع السجني............................................................................................................................................... 20

املحور الثاني: الفئات الخاصة بالوسط السجني

1 - تكريس حماية قانونية لألحداث بالسجون ..........................................................................................................................23

2- النساء واألطفال بالوسط السجني..........................................................................................................................................23

3- املسنون بالوسط السجني..........................................................................................................................................................24

4-  ذوي االحتياجات الخاصة بالسجون......................................................................................................................................24

5- األجانب في املؤسسات السجنية................................................................................................................................................25

6- السجناء املحكومون باإلعدام والسجن املؤبد.....................................................................................................................25

7- املصابين بمرض عقلي أو اضطراب نف�سي..............................................................................................................................26

8- معاملة املحتجزين قبل املحاكمة..............................................................................................................................................27

املحور الثالث: املرتكزات األساسية لإلصالح

أوال: مراجعة القانون الجنائي.................................................................................................................................................................. 31

1 - إعادة النظر في قواعد التجريم.................................................................................................................................................32

2 - مراجعة املنظومة العقابية........................................................................................................................................................32

الــفـهـرس الـعـام



2-1 إقرار بدائل العقوبات........................................................................................................................................................................................................... 32
2-2 إلغاء عقوبة اإلعدام............................................................................................................................................................................................................. 32

3 - تأهيل القا�سي الجنائي..............................................................................................................................................................33

ثانيا: تفعيل وتحيين مضامين قانون املسطرة الجنائية................................................................................................................... 33

1 - تفعيل الضمانات املسطرية......................................................................................................................................................33

1-1  ترشيد االعتقال االحتياطي............................................................................................................................................................................................ 33

1-2 إقرار آلية وطنية........................................................................................................................................................................................................................ 33
1-3 أجرأة دور الرقابة القضائية........................................................................................................................................................................................... 34
1-4 تفعيل الضمانات الخاصة باألحداث...................................................................................................................................................................... 34
1-5 تفعيل اإلفراج املقيد بشروط....................................................................................................................................................................................... 34

2 - تحيين النصوص املسطرية.......................................................................................................................................................35

2-1 تعزيز اإلشراف القضائي..................................................................................................................................................................................................... 35
2-2 إشراف قا�ضي األحداث على تطبيق العقوبة.................................................................................................................................................... 36

ثالثا: تطوير املنظومة القانونية املنظمة للسجون ........................................................................................................................... 37

1 - تحديث اإلدارة السجنية............................................................................................................................................................37

1-1 تأهيل املوارد البشرية........................................................................................................................................................................................................... 37
1-2 تنمية استعمال التكنولوجيات الحديثة.............................................................................................................................................................. 38
1-3 الرفع من االعتمادات املالية........................................................................................................................................................................................... 38

2 - مراجعة مرتكزات املقاربة األمنية............................................................................................................................................38

3 - الرقي بأماكن االحتجاز................................................................................................................................................................39

4 - الحماية الصحية.........................................................................................................................................................................39

5 - الحماية في مجال التشغيل........................................................................................................................................................40

6 - تعزيز دور املجتمع املدني............................................................................................................................................................41

7 - االنفتاح على العالم الخارجي....................................................................................................................................................41

8 - الرقي بسياسة إعادة اإلدماج....................................................................................................................................................41

9 - تكريس الحق في التعبير..............................................................................................................................................................41

10 - مراجعة أساس تدبير حركة املعتقلين..................................................................................................................................42

املحور الرابع : إقرار قواعد الحكامة الجيدة في التدبير السجني

1 - ربط املسؤولية باملحاسبة.........................................................................................................................................................45

2 - تركيز عنصر الشفافية في املمارسة اإلدارية للقطاع السجني..........................................................................................45

3 - آفاق تدبير املؤسسات العقابية باملغرب................................................................................................................................45

4 - إدماج السجين في الفعل التشاركي.........................................................................................................................................45

5 - إدماج البعد االجتماعي والتفاعل مع نتائج البحث العلمي.............................................................................................45

6 - إنشاء مجلس أعلى للسجون.....................................................................................................................................................47

7 - إنشاء متحف وطني للسجون....................................................................................................................................................47



5

مذكرة حول  اإلصالح العميق للمنظومة القانونية للسجون باملغرب

مــدخـل عــام 

بالرغم من اإلعالنات واملواثيق واالتفاقيات على املستويين االقليمي والدولي، من أجل معالجة جميع الجوانب 

والظروف التي تساهم في تعزيز حقوق االنسان وتيهئ السبل الكفيلة بحمايتها، وبالرغم من املبادئ واملعايير والقواعد 

الهادفة ألجرأة الحماية، اليزال الوضع الحالي لحقوق االنسان بعيدا عن الوضع النموذجي الذي نص عليه االعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان؛ فال تزال العديد من التجاوزات قائمة على استبطان مظاهر التمييز واالضطهاد وسوء 

املعاملة.  بذلك فإن التحديات والعوائق التي تقف في وجه تنفيذ حقوق االنسان ليست تحديات إقرار إعالنات 

واملصادقة على اتفاقات، بل تتطلب تحليال مستفيضا، كما تتوجب زيادة الوعي لدى جميع األطراف إليجاد حلول 

جذرية للمشاكل املوجودة حاليا وتلك اآلخذة في الظهور.

 في ظل هذا الوضع الصريح، ال يمكن التغا�ضي عن حقيقة أن نسبة كبيرة من الساكنة السجنية في العالم محكوم 

عليهم العيش في ظروف ال تحقق كرامة االنسان، بالرغم من االهتمام الكبير من لدن املنتظم الدولي من خالل بدل 

الجهود إلقرار معايير وقواعد لحماية حقوق السجين. جهود انصهرت في بوثقة واحدة كان هدفها باألساس هو إقرار 

نوع من الحماية لفئة السجناء.   

الكونية  نقاش جاد حول تجليات األسس  يتطلب فتح  للسجون  القانونية  املنظومة  بتعديل  وعليه فاالهتمام 

للمعاملة العقابية على التشريع املغربي، ليس فقط من زاوية مدى مالئمة التشريع املغربي وبالخصوص القانون 

املنظم للسجون 23. 98 ومرسومه التطبيقي ملختلف املواثيق الدولية، بل إلى مدى حسن تطبيقها على املستوى 

العملي. وعلى اعتبار أن مقاربة الترافع من أجل تطوير املنظومة القانونية للسجون ال يمكن أال تنطلق من فكرة 

األسس الكونية للمعاملة العقابية وتجلياتها على القانون الوطني، من أجل بلورة قانون جديد للسجون منسجمًا 

تمام االنسجام مع املعايير الدولية، ومتفاعال مع املفهوم الحديث للفعل الجرمي الذي يرى في العقوبة طابعها 

الشخصاني وقابلية مرتكبها لإلصالح برعايته وتأهيله في سجون عصرية تتوفر فيها املتطلبات واالحتياجات األساسية 

التي تقتضيها الكرامة اإلنسانية.

إن الصفة اإلنسانية في اإلنسان تقت�ضي وجوب احترام الكرامة من أي شكل من أشكال اإلهانة واإلذالل والتحقير 

وتعزيزها كيفما كان جنس األفراد أو انتماءاتهم الدينية أو العرقية أو الفكرية...، فهي تشكل أحد الضمانات للوصول 
إلى حالة راقية من التسامح والعدالة والسلم الضروري الستقرار املجتمع، وتبرز أهـمية احترام حقوق اإلنسان ليس 

فقط في كونها تشكل الضمانة املثلى في شيوع قيم التسامح والعدالة واحترام الذات البشرية بل إنها تشكل شرطًا 

رئيسيًا لخلق حالة من السالم الداخلي في املجتمعات. لذا فقد اتفقت جل الدول على منح حماية فعلية لحقوق 

األفراد، حماية الهدف منها باألساس حفظ الكرامة البشرية وصونها، كما أقرت حماية خاصة لفئة السجناء وحاولت 

قدر اإلمكان إحاطتها بسياج من الحماية، جزء منها عام باعتبارهم أفراد من املجتمع، وجزء خاص باعتبارهم فئة 

سلبت منهم حريتهم لسبب من األسباب، لكن هذا ال يعني البتة الدوس على كرامتهم أو اإلذالل بهم.





:ǧǷȁƗ ƷǸƮǮǩƗ

سياق الـمذكرة ودواعي اإلصالح
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بالرغم من التعديالت املختلفة التي طرأت على املنظومة الجنائية املغربية، فإنها لم تبلغ األهداف الكبرى املنتظرة، 

وال التغيرات العميقة املتطلبة؛ فظلت بذلك مجزأة ومتباعدة املحطات واألسباب. وأمام تف�ضي األزمة وتعقدها، 

بدا واضحا أن املقاربة الرسمية تقوم غالبا على تفضيل االرتجال والبحث عن النجاعة والفعالية اآلنية بعيدا عن 

الخوض والتصدي للنقاشات النظرية والفكرية.

ومن خالل االطالع على النصوص القانونية وعلى جوانب من املمارسة باملغرب، نجد بأن الترسانة القانونية تعرف 

مسارا إيجابيا، حيث تم تحيين العديد من النصوص القانونية وانتاج قوانين جديدة، شكلت في مجموعها منعطفا 

تاريخيا وطفرة نوعية في املشهد القانوني والحقوقي باملغرب.

ومن بين أهم النصوص القانونية التي تمت مراجعتها يأتي في املقام األول التشريع الجنائي الذي عرف تعديالت 

هامة سواء في جانبه الشكلي أو املوضوعي. فبالنسبة لقانون الشكل، تم إصدار قانون جديد للمسطرة الجنائية؛ 

قانون يعتبر من أهم الركائز القانونية التي تقوم عليها السياسة الجنائية باملغرب، الرتباطه بحقوق وحريات األفراد 

وباعتباره األداة اإلجرائية لتفعيل نصوص القانون الجنائي. وبالنسبة لقانون املوضوع، فقد تم إدخال تعديالت 

جوهرية على نصوص القانون الجنائي، دون التمكن من طرح تعديل شمولي ملقتضيات املدونة الجنائية.

وتكملة لنصوص التشريع الجنائي باعتبارها املرتكزات القانونية األساسية للسياسة العقابية تم إصدار قانون 

جديد يتعلق باملؤسسات السجنية، الذي يشكل أهم حلقة ضمن سلسلة النصوص القانونية، املؤسسة للسياسة 

جهة،  من  السجنية  للمؤسسة  النظر  في  جديد  لتصور  تؤسس  مقتضيات  يتضمن  قانون  باملغرب.  العقابية 

وللسجناء من جهة أخرى؛ وقد جاء هذا القانون إللغاء جميع القوانين املنظمة للسجون التي وضعها املستعمر 

)13 أبريل 1915( املتعلق  إبان فترة الحماية وأهمها الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 من جمادى األولى 1333 

بتنظيم السجون والنصوص املغيرة له ، والظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 من محرم 1349 )26 يونيو 1930( 

الحامل لتنظيم مصلحة السجون املعدة لالعتقال الجماعي، والظهير الشريف الصادر بتاريخ 23 من شعبان1961 

)10شتنبر1962( املصادق على نظام املصالح السجنية باملنطقة الشمالية سابقا والنصوص املغيرة له.

وقد ظلت هذه القوانين سارية املفعول في املغرب إلى أن تم إلغاؤها بموجب القانون الجديد املنظم للسجون الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى األولى 1420 )25 غشت 1999( ومرسومه التطبيقي 

الصادر بتاريخ 3 نونبر 2000 والذي حدد كيفية تطبيقه.

وإذا كان قد قيل عن مقتضيات هذا القانون بأنها أخدت من النظريات الحديثة وتوصيات املؤتمرات واالتفاقيات 

الدولية التي صادقت عليها اململكة املغربية، سواء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948، أو القواعد النموذجية 

الدنيا ملعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر األمم املتحدة األول ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين املنعقد في جنيف 

عام 1955، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966، والعهد الدولي الخاص 

بالحقوق املدنية والسياسية 1966، وإعالن الجمعية العامة لألمم املتحدة الصادر عام 1975 الخاص بحماية 

األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية  أو املهينة ، وقواعد 

األمم املتحدة بشأن حماية األحداث املجردين من حريتهم الصادر سنة 1990، ومجموعة املبادئ املتعلقة بحماية 

جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن لسنة 1988. فإن واقع الحال وطبيعة 

التحوالت املجتمعية تفرض مراجعة شمولية ملضامين التشريع الجنائي ككل بغية تحقيق االنسجام بين أهداف 

السياسة الجنائية والسياسة العقابية بما يحقق الغايات املثلى الهادفة لجعل الكرامية اإلنسانية للسجين في صلب 

االهتمام التشريعي واملؤسساتي. 
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الـمــرصـد الـمغـربـي للـسـجـون

أوال: املتغيرات الوطنية والدولية

الحاجة لتعديل القانون املنظم للسجون يأتي في سياق تحوالت حاسمة نخص منها بالذكر مضامين الوثيقة 

الدستورية، واملستجدات على املستوى الدولي.

1 - املتغيرات الوطنية

تشكل الديناميكية التي يعرفها املغرب خالل العقد األول من القرن الواحد والعشرين، تحوال حقيقيا على مستوى 

املنظومة القانونية توجت بصدور دستور 2011، رافقه نقاش وطني حول إصالح منظومة العدالة، توج باملصادقة 

على البروتكول االختياري امللحق باتفاقية التعذيب.

1-1 الوثيقة الدستورية لـ 2011

شكل دستور 2011 محطة انتقالية غايتها مواكبة التحول والتطور السيا�ضي اإلقليمي والدولي، واعتبر فرصة 

تاريخية لتدارك مجموعة من النواقص في مجال الحقوق والحريات، فاختار بذلك أن يكرس حقوق اإلنسان كما 

هي متعارف عليها عامليا والنص على حماية منظومتها، مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء، فقد نص 

الدستور املغربي الجديد على مجمل حقوق اإلنسان الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى 

تكريس سمو االتفاقيات الدولية املصادق عليها.

وقد تضمن تصدير الدستور تأكيدا للخيار الداعي ملناهضة التميز في الحقوق من خالل حظر ومكافحة كل أشكال 

التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع 

شخ�ضي، مهما كان، كما كرس الباب الثاني جملة من الحقوق، بدءا بالحق في الحياة باعتباره أول الحقوق لكل 

إنسان من خالل الفصل 20؛ والحق في السالمة الشخصية لكل فرد فيشخصه وأقربائه وفق مضامين الفصل 21. 

أما الفصل 22 فقد أكد على مبدأ حماية األشخاص من التعذيب أو املعاملة القاسية أو املهينة أو الحاطة بالكرامة 

من خالل النص على أنه: »ال يجوز املس بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة 

كانت، خاصة أو عامة.

ال يجوز ألحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة اإلنسانية.

ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.«

والنص في الفقرة الخامسة من الفصل 23 من الدستور على وجوب أن: » يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية 

وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة اإلدماج...« مع اعتبار نظــام السجــون ضمن 

مجال التشريع الذي يختص به البرملان وفق مضمون الفصل 71 من الدستور.

1-2 ورش إصالح العدالة

بما أن السجن وجه للتنزيل الواقعي للسياسة العقابية، فإن نجاح سياسة مكافحة الظاهرة اإلجرامية على مستوى 

التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية األمر على أساليب وطرق املعاملة العقابية املتبعة داخل وخارج املؤسسة العقابية 

وقدرتها على إعادة تأهيل املجرم وتحقيق كاًل من الردع العام والخاص والحد من معدالت الجريمة في املجتمع. 

غير أنه، وعطفا على املعطيات اإلحصائية والتقارير املوضوعاتية، فقد باءت كل اإلجراءات والتدابير التي تروم 
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تحقيق إصالحات بالسجون املغربية نسبيا بالفشل، في ظل تنامي ظاهرة االكتظاظ التي تعرفها كافة املؤسسات 

السجنية، والتي لم تعد فقط عقبة تعترض سبيل أنسنة ظروف االعتقال بالشكل الذي توخاه املشرع من قانون 

السجون، بل أصبحت هذه الظاهرة تحديا حقيقيا تجاه اإلصالحات الجوهرية املفترضة، فتكدس املسجونين يلقي 

بظالله القاتمة ويسبب املشكالت املالية واإلدارية والتنظيمية بشكل ال تستطيع السجون معه أن توفر حدا أدنى 

من الخدمات امللقاة على كاهلها، فبسبب االكتظاظ الذي تعاني منه املؤسسات السجنية، مست كرامة السجين 

وأصبح تطبيق املقتضيات اإلصالحية الهادفة لتيسير عملية اإلدماج أمرا صعبا إن لم نقل شبه مستحيل.

وإذا كان االهتمام املتزايد بوضعية السجون بمغرب ما بعد دستور 2011، ينم عن رغبة أكيدة في اإلصالح العميق، 

وهو ما نلمسه من خالل ورود تقارير متزامنة عن مؤسسات رسمية وغير رسمية، ومتابعة جدية من لدن املندوبية 

العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، التي ما فتئت تنخرط لبلورة إصالح شامل وبناء، بهدف إصالح الوضع داخل 

املؤسسات السجنية. غير ان أي إصالح في حاجة إلرادة سياسية مجتمعية، وتدبير تشاركي ينفتح على جميع الفاعلين 

في بلورة السياسات العمومية.

 1-3  األلية الوطنية ملراقبة أماكن االحتجاز 

يشكل موافقة الحكومة املغربية بتاريخ 1 نونبر 2012 على مشروع قانون رقم 124-12 باملوافقة على البروتوكول 

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة1 

خطوة إيجابية نحو محاصرة التعذيب؛ تالها وإن بشكل متأخر اإلعالن عن إيداع املغرب لوثائق التصديق على 

البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

أو املهينة متم سنة 2014، على هامش املنتدى العالمي لحقوق اإلنسان املنعقد بمراكش، وهو ما يشكل منعطفا 

تاريخيا في مسلسل اإلصالحات التي انخرطت فيها اململكة  املغربية في مجال حقوق اإلنسان، سيسمح بإحداث آلية 

وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب قبل متم سنة 2015، تسهر على زيارة أماكن االحتجاز وتعزيز حماية األشخاص 

من التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

2 - التوجهات الدولية

إن أي مراجعة ألسس املعاملة العقابية في أبعادها الدولية يتطلب حتما الوقوف على مضامين وتوجهات الوثائق 

العاملية واإلقليمية لحقوق اإلنسان، بدءا باالتفاقيات العامة التي أبرمت على الصعيد الدولي والتي أشرفت عليها 

األمم املتحدة، ومرورا باالتفاقات الخاصة التي اهتمت بالقضايا األكثر إلحاحا التي تواجه املجتمع الدولي الهادفة 

لحماية الفئات واملجموعات األكثر تعرضا للمعاناة، سواء كان ذلك نتيجة تمييز أو صراع، أو اضطهاد، أو غير ذلك 

من أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان. وانتهاء بالقواعد الدنيا النموذجية الهادفة لحماية حقوق السجين كجزء ال 

يتجزأ من الحماية املقررة لجميع األفراد بدون استثناء؛ ولم تكن األمم املتحدة وحدها الطرف الفاعل في هذا 

املجال، بل ضاعفت االتفاقات اإلقليمية التي سعت بدورها إلى تكثيف الجهود من أجل تكريس فلسفة الحماية، 

بغية تقرير حماية فعالة لحقوق السجين.

1 - أودع املغرب االثنين 24 نونبر 2014، آليات التصديق على البرتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لدى األمانة العامة ملنظمة األمم املتحدة بنيويورك .وشرعت اململكة في إجراءات االنضمام إلى البروتوكول، من خالل 
املوافقة عليه في املجلس الحكومي املنعقد في 26 ماي 2011 وفي املجلس الوزاري املنعقد في 9 شتنبر 2011، وقد صادقت لجنة العدل والتشريع 
بمجلس النواب على القانون 124-12 يوم الثالثاء 22 يناير 2013 والذي عرض على مجلس املستشارين والذي بموجبه ستستكمل املصادقة على 

البروتوكول االختياري قبل أن يصادق عليه البرملان.
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أما القواعد األممية لحماية الفئات الخاصة فتشكل محط اهتمام خاص انطالقا من التوجهات الحديثة للمنظومات 

القانونية، التي من الواجب عليها االعتناء بالفئات الهشة داخل املؤسسات السجنية، التي تشمل النساء واألحداث 

واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، واملحكومون باإلعدام واملصابون بأمراض عقلية...، فئات لها خاصيات 

يتعين على القائمين على املؤسسات السجنية أخذها بعين االعتبار، من خالل احترام الضوابط القانونية وحقوق 

اإلنسان وكرامة السجين وعلى األخص طبيعة وضعيتهم.

2-1 القواعد املعيارية الدولية

تعددت الوثائق العاملية واإلقليمية بشأن حماية حقوق اإلنسان عموما وحقوق السجناء على وجه الخصوص، 

واتفقت جميعها في محطات مختلفة على أن السجين ينبغي أن يحظى بالحماية الالزمة له كإنسان من خالل مبدأ 

احترام الكرامة اإلنسانية. وهو ما يقت�ضي تمكين السجين من مختلف الحقوق املنصوص عليها باعتبارها حقوقا 

وليس امتيازات.

•القواعد العامة: 	

	 ميثاق األمم املتحدة 

	 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

	 إعالن طهران

	 العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

	 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

•القواعد اخلاصة 	

	 االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

	 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

	 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

املهينة

	 اتفاقية حقوق الطفل 

	 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

	 االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري

•االتفاقيات اإلقليمية 	

	 اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان

	 االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان

	 االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان 

	 االتفاقية األوروبية للسجون

	 امليثاق العربي لحقوق اإلنسان
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جي العربي املوحد لتنظيم السجون القانون النموذ	 

	 امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب

	 إعالن أروشا بشأن املمارسات الحسنة في إدارة السجون.

•القواعد األممية حلماية الفئات اخلاصة والهشة  	

	 قواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث املجردين من حريتهم

	 قواعد األمم املتحدة ملعاملة النساء السجينات والتدابير الغير االحترازية )قواعد بانكوك(.

	 حماية األجانب واألقليات 

	 حماية املصابين بمرض عقلي أو اضطراب نف�ضي

	 حماية املصابين بإعاقة جسدية أو مر�ضى

	 قواعد معاملة املحتجزين قبل املحاكمة

وقد أكدت مجموعة املبادئ بضرورة معاملة جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو 

السجن معاملة إنسانية وذلك في إطار احترام الكرامة. وأكدت على أن إلقاء القبض أو االحتجاز ال يكون إال مع التقيد 

الصارم بأحكام القانون وذلك على يد موظفين مختصين أو أشخاص مرخص لهم بذلك، دونما انتقاص ألي حق 

من حقوق اإلنسان التي يتمتع بها األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، والتي تكون 

معترفا بها أو موجودة في أية دولة بموجب القانون أو االتفاقيات أو اللوائح أو األعراف.

	 قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

	 مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 

االحتجاز أو السجن.

2-2 قواعد مانديال

تبنت لجنة األمم املتحدة ملنع الجريمة والعدالة الجنائية مراجعات واسعة وإضافات إلى القواعد املعيارية الدنيا 

لألمم املتحدة بشأن معاملة السجناء والتي تعود إلى عام 1955، اعتبرت حاسمة ملعايير دولية استمر العمل بها ملدة 

60 سنة بشأن معاملة السجناء في اجتماعها املنعقد في 22 ماي 2015 بفيينا؛ مراجعات تبشر بعهد جديد فيما 

يخص احترام حقوق اإلنسان للسجناء. 

السجناء،  وتفتيش  الزنازين  تفتيش  مثل  قضايا  بشأن  ومفصلة  واضحة  تعليمات  الجديدة  القواعد  وتشمل 

وإجراءات تسجيل بيانات السجين وحفظ السجالت، والتحقيق في حاالت الوفاة وشكاوى التعذيب وسوء املعاملة، 

وتوفير حاجات مجموعات معينة من السجناء، وتفتيش السجون من طرف سلطة مستقلة، والحق في التمثيل 

القانوني وقضايا أخرى... وتغطي »قواعد مانديال«، تسع مناطق في الخدمات اإلصالحية، تشمل الرعاية الصحية، 

والتحقيقات في الوفيات والتدابير التأديبية، بما في ذلك االستخدام املحدود للحبس االنفرادي، ومهنية موظفي 

السجون والتفتيش.

فوفق مونز لوكوتفت، رئيس الجمعية العامة للدورة السبعين في كلمته االفتتاحية، اعتبر أن القواعد النموذجية 

املنقحة لألمم املتحدة املتعلقة بمعاملة السجناء »قواعد نيلسون مانديال«، توصل رسالة بسيطة ولكنها عميقة: 

السجناء هم بشر، ولدوا بكرامة ولهم الحق في األمن وحماية حقوق اإلنسان«
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ثانيا: أزمة السياسة اجلنائية

تقاطع قوي بين السياسة الجنائية والشأن السجني، باعتبار أن السجون تعد جزء ال يتجزأ من السياسة الجنائية 

مثلها مثل جميع أجهزة الدولة املعنية بمكافحة الجريمة. وذلك ما يجعل السياسة الجنائية أقرب من واقع السجون 

ومشاكلها...، وانطالقا من ذلك يبدو االرتباط الوثيق بينهما، حيث أن املؤسسات العقابية تظل أوال وأخيرا مجرد 

أداة تنفيذية في يد السياسة الجنائية وجزء من نظام عام مرتبط بالتخطيط الجنائي للبلد. لهذا فال عجب أن تكون 

السياسة الجنائية الفاشلة سببا رئيسيا في اعتالل وظيفة السجن.

1 - أزمة قواعد املوضوع

تعرف املنظومة الجنائية أزمة على مستوى مختلف أنماط الجرائم، التي ما فتئت تعرف خطا تصاعديا مهوال فاق في 

معدالتها كل التوقعات النظرية، باعتبار أن أنماط الزجر التي وضعتها الدولة ملعالجة اإلجرام زاغت عن مسار سكتها 

املعهود، لتتحول إلى مجرد محاولة مواجهة وقتية محدودة الفعالية، وعاجزة عن التموقع في موضوعها الصحيح 

كآليات ملجابهة الظاهرة اإلجرامية؛ وهو ما يتجلى من خالل ضعف الحصيلة امليدانية لهذه املجابهة على مستوى 

قاعدة التجريم، ومدى توفقها في االستجابة للتطلعات التي سطرت من أجلها.

الترسانة القانونية الجنائية الحالية وبالرغم مما اكتنفتها من تجديد وتطوير، غير قادرة على تقديم حلول سواء 

للظاهرة اإلجرامية، أو تمكين السياسة العقابية من القيام بأدوارها، في سياق التغيرات املجتمعية والتحوالت 

القيمية واألخالقية التي تشهدها الدول في ظل العوملة بتداعياتها املختلفة، تغير طال العالقات االجتماعية على 

جميع األصعدة -أدوارا ووظائفا...مما جعل من القانون الجنائي في باب التجريم في قلب كل األزمات، فنجده محورا 

للنقاش بشأن مختلف السلوكات، ومدى الحاجة إلضفاء الطابع اإلجرامي عليها، سواء الواقعة من لدن الجماعات 

أو املرتكبة من قبل األفراد.

كما تعرف املنظومة الجنائية أزمة على مستوى العقوبة، فال تكون العقوبة عادلة إال إذا كانت متناسبة مع الجرائم 

املرتكبة، فال فائدة من عقوبة غير رادعة وال قسوة ال تبررها مصلحة. غير أن تلمس الواقع املعاش يبرز وبامللموس 

أن العقوبات السالبة للحرية تعيش مشاكل عديدة مرتبطة بفشل وظيفتها الردعية من جهة، ومن جهة ثانية ناتجة 

عن عوامل بنيوية متداخلة منها ما هو عائد إلى طبيعة العقوبات نفسها وعدم قدرتها على تحقيق أدوارها، ومنها ما 

هو عائد إلى عوامل مادية وبشرية مترتبة عن عجز املؤسسات العقابية في القيام باألدوار املنوطة بها. 

وباعتبار أن مكافحة الظاهرة اإلجرامية والحد منها الهدف األسمى الذي يرمي إليه كافة املهتمين ممارسين ومنظرين، 

فان بلوغ تلك الغاية أو الفشل بشأنها، مقياس على مدى نجاح السياسة الجنائية املتبعة داخل املجتمع بشقيها 

املرتبط بالتجريم والعقاب. وبما أن السجن وجه للتنزيل الواقعي للسياسة العقابية، فإن نجاح سياسة مكافحة 

الظاهرة اإلجرامية على مستوى التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية األمر على أساليب وطرق املعاملة العقابية املتبعة 

داخل وخارج املؤسسة العقابية وقدرتها على إعادة تأهيل املجرم وتحقيق كاًل من الردع العام والخاص والحد من 

معدالت الجريمة في املجتمع. 

 ومن خالل القراءة السريعة للمعطيات الواردة في القانون الجنائي يالحظ أن ظاهرة اإلجرام البسيط تشغل حيزا 

كبيرا، ذلك أن النسبة املئوية للجرائم املعاقب عليها بالحبس أقل من سنتين تبلغ حوالي 35.68 % من املجموع العام 

للجرائم، وهي نسبة مهمة من مجموع باقي الجرائم األخرى واملعاقب عليها بعقوبات من ثالث سنوات إلى اإلعدام 
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% وهو ما يمكن االصطالح عليه باإلجرام الخطير.2 بذلك فاإلفراط في إعمال العقوبات  تبقى لها نسبة 64.32 

السالبة للحرية القصيرة املدة مرتبط غالبا بالجرائم البسيطة، التي تشكل نسبة 60.51 % من مجموع املدانين 

داخل املؤسسات السجنية. كما أن القوانين الجنائية الخاصة باعتبارها نصوص شبيهة بتلك النصوص الجنائية 

الواردة في القسم الخاص من املجموعة الجنائية، تعرف مجاال شاسعا وحيزا واسعا للعقوبات السالبة للحرية 

القصيرة املدة، والسيما في تلك املتعلقة بميدان املال واألعمال التي وإن كانت تتخذ من العقوبات املالية )الغرامة( 

سالحا لها لردع مجرمي األعمال، فإنها تتضمن بشكل كبير عقوبات حبسية تطال غالبا الجرائم التي تقترف عن 

قصد وعن سوء نية؛ األمر الذي يفصح عن مدى تأثير ذلك على الوضعية الديموغرافية للمؤسسات السجنية، بل 

مهد للحديث عن أزمة من داخل هذه املؤسسات السجنية بحكم أنها أصبحت عاجزة عن القيام باملهمة املنوطة بها 

على أكمل وجه والذي هو باألساس دورا إصالحي وتربوي. 

هيمنة العقوبات السالبة للحرية القصيرة املدة على التشريع الجنائي، ترافقه هيمنة على مستوى الوضع العقابي 

حسب ما يؤكده الواقع الذي تعكسه اإلحصائيات الجنائية املتعلقة برصد ظاهرة الجريمة سواء املتعلقة بعدد 

املتابعين أو بعض القضايا الرائجة أمام املحاكم. وضع ال يمكن ان نراهن من خالله على نجاعة العقوبة، وال على 

دور للمؤسسات السجنية؛ وبما أن العقوبة األكثر شيوعا تراهن على تقييد الحرية،

بذلك تبدو الحاجة ملحة لتعديل املنظومة الجنائية املوضوعية في شقها املتعلق بقواعد التجريم، وفي النتائج املترتبة 

عنه املرتبطة بالعقاب، فمراجعة عميقة وشمولية للمنظومة الجنائية أصبحت مسألة ضرورية بحكم اعتماد 

السياسة الجنائية على نتائج علم االجتماع القانوني، وعلم اإلجرام وعلم العقاب، وتأثرها بالنظام السيا�ضي.

2 - حدود قواعد الشكل 

تواجه املؤسسة السجنية العديد من املعيقات القانونية والواقعية التي تحول دون تحقيق العقوبة السالبة للحرية 

لهدف التأهيل، وبخاصة تلك املرتبطة بقواعد الشكل التي لها بشكل مباشر تأثير على السير العادي للمؤسسات 

السجنية في عالقة من جهة بارتفاع عدد السجناء الناجم عن اللجوء لإلعمال املفرط آللية االعتقال االحتياطي، 

فاملعطيات اإلحصائية تؤكد حجم التوظيف املفرط ملكنة االعتقال االحتياطي، وإغفال القضاء للبدائل املوازية.

اللجوء لالعتقال يعتبر عن حق املرآة العاكسة ملدى نجاعة السياسة العقابية، التي تشكل جزء ال يتجزأ من السياسة 

الجنائية، كما تعتبر من زاوية أخرى مقياسا ترصد من خالله مدى قدرة املؤسسة القضائية املختصة على التأقلم 

مع املتطلبات الراهنة، الهادفة الى تحقيق سياسة عقابية فاعلة بمقدورها الحد من ظاهرة االعتقال االحتياطي 

وإعمال البدائل املوازية لالعتقال. بذلك يظل تدبير االعتقال االحتياطي املرتبط باملسطرة الجنائية من احدى أولى 

تمظهرات أزمة السياسة العقابية التي هي جزء من السياسة الجنائية.

من جانب آخر فطريقة تدبير نظام العفو تطرح أكثر من تساؤل ليس بشأن مشروعيته، بل من حيث نجاعته 

2 -  يتضمن التشريع الجنائي املغربي ما يزيد عن 147 فصال ينطوي في شقه العقابي على عقوبات سالبة للحرية قصيرة املدة تتراوح مدتها في الغالب ما 
بين شهر إلى ستة أشهر )كالفصول 349، 362، 384، 390، 222، 260، 275، 286، 321، 324، 326، 441، 446، 466، 467...(، أو ما بين شهر واحد 
إلى سنة )كالفصول 263، 301، 303، 482، 479، 477، 476، 448...(، أو ما بين ثالثة أشهر إلى سنة )كالفصول 277، 282، 320، 322، 327، 348، 

371، 382، 461...(، أو ما بين ستة أشهر إلى سنتين )كالفصول 262، 268، 318، 330، 365، 366...(.
انظر موسوعة التشريعات الزجرية الخاصة، لألستاذين طارق طباش وعبد العالي الدليمي، الجزء األول والثاني، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 

2006
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وانعكاسه اإليجابي على السجناء واملجتمع، فالتعديالت والترميمات التي ألحقت بظهير 1958، إما ألسباب سياسية 

محضة مرت منها البالد، أو ألسباب تقنية اقتضاها تحيين التشريع، لم تخرج املوضوع من »الطابو«.

 أما بالنسبة لإلفراج املقيد بشروط، فاإلجراءات املتعلقة باإلفراج املقيد تتميز بأنها متعددة ومتشعبة، وذات 

طبيعة خاصة، تتطلب ممارستها سلوك عدة قنوات إدارية وإنجاز عدة إجراءات مسطرية. إجراءات تتميز بأنها 

إدارية صرفه من بدايتها إلى نهايتها، بل إن القرارات السلبية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بخصوص طلبات 

اإلفراج، تتميز بأنها ال تقبل أي وجه من أوجه الطعن، سواء من طرف السجين أو من يمثله، وذلك طبقا للفقرة 

األخيرة من املادة 632 من قانون املسطرة الجنائية، وال يمكن للسجين في حالة رفض طلبه وعدم تمتيعه باإلفراج 

أن يحتج على ذلك، أو أن يرفع أي تظلم في املوضوع إلى أي جهة كانت قضائية أو إدارية، ألن اإلفراج الشرطي ال 

يعتبر حقا من حقوقه، ولو توفرت فيه كافة الشروط القانونية املطلوبة. فالكلمة األخيرة بهذا الخصوص بيد وزير 

العدل والحريات، الذي يصدر قراره السلبي أو االيجابي أوال على ضوء رأي لجنة العفو، وثانيا طبقا لتوجهات اإلدارة 

املركزية، وطبقا لسياستها الجنائية التي تهدف باألساس، إلى كون قرار اإليجاب الذي قد يصدر عنها، سوف لن يؤدي 

إلى بعض التبعات السلبية، والتداعيات الخطيرة التي من شأنها تهديد االستقرار االجتماعي، وبصفة عامة اإلخالل 

بالنظام العام.

وإذا كان املشرع املسطري املغربي قد أنشا مؤسسة قا�ضي تطبيق العقوبات من أجل ضمان اإلشراف القضائي 

على مرحلة تنفيذ العقوبة كإحدى أهم املكتسبات الحديثة، غير أنه وبالرغم من قيمة الصالحيات املخولة لقا�ضي 

تطبيق العقوبات، ودورها في الوقوف على التطبيق السليم للمعاملة العقابية، إال أنها تبقى محدودة ومقيدة في 

مجال مراقبة حقوق السجناء، فهي صالحيات تنتهي به لتقديم تقارير ومحاضر التفتيش إلى وزير العدل والحريات 

وإلى وكيل امللك. كما أن الدور الرقابي املناط لقا�ضي تطبيق العقوبات على إجراءات تأديب السجناء يخضع ألكثر 

من تساؤل بشأن السلطة املخولة ملدير املؤسسة السجنية، بغض النظر عن الحقوق والضمانات التي أقرها املشرع 

98 املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية في الفرع الثاني من الباب الرابع املتعلق  من خالل القانون 23. 

باالنضباط واألمن باملؤسسات السجنية في الفصول من 53 إلى 62، باعتباره يمثل سلطة االتهام والحكم، فهو يملك 

سلطة تحريك مسطرة املتابعة أو الحفظ، وقبلها له صالحية التكييف وفق مضامين املادة 72، وينتهي بترأس لجنة 

التأديب التي ليس للعضوين املعينين من لدن املندوب العام إلدارة السجون داخلها سوى دور استشاري. ناهيك عن 

صالحية املدير كرئيس للجنة التأديب، أن يقرر بشكل احتياطي وضع السجين في عزلة ملدة ال تتجاوز ثمانية وأربعين 

ساعة، بناء على محضر منجز من لدن املوظف الذي عاين الحادث، وتقرير لرئيس املعقل في املوضوع.

 واللجان اإلقليمية في مراقبة املؤسسات السجنية، التي أسند لها املشرع املغربي مهمة القيام بزيارات ميدانية 

من أجل تفقد أحوال السجناء والسهر على توفير وسائل األمن والوقاية من األمراض، والوقوف على نظام تغذية 

املعتقلين، والعمل على تحسين ظروف حياتهم وكذا املساعدة على إعادة تربيتهم األخالقية وإدماجهم اجتماعيا 

وإحاللهم محال الئقا بعد اإلفراج عنهم. مهام تبدو في مظهرها بسيطة، لكنها في حقيقتها عميقة وهامة. غير أن حقيقة 

األرقام على مستوى عدد الزيارات تفيد أنها موسمية وغير احترافية، وحتى مع القيام بها فأثرها محدود التأثير خاصة 

وأنها تنتهي وفق مضمون املادة 621 من قانون املسطرة الجنائية برفع تقرير إلى وزير العدل يتضمن املالحظات أو 

االنتقادات التي ترى من الواجب إبداؤها، كما تشير أيضا إلى أنواع الشطط الذي يجب إنهاؤه وإلى التحسينات التي 

ينبغي تحقيقها.

كما أن موضوع السجل العدلي ورد االعتبار يعدان من املعيقات التي تحول دون أداء املؤسسات السجنية ألدوارها، 

بل تكرس ظاهرة العود، باعتبار أن العديد من العراقيل ال زالت تعترض عملية إعادة التأهيل، فإلى جانب املعوقات 
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املادية والواقعية نجد التشريع نفسه يساهم في هذه العرقلة بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث نجد أن املشرع قد 

شدد الخناق على السجين نحو التأهيل وإعادة اإلدماج، بإقراره لنظام السجل العدلي )املواد 654 إلى 703 من ق م 

ج(، ونظام رد االعتبار )املواد 687 إلى 703 من ق م ج(.

ففي باب السجل العدلي وعلى الرغم من تلك األحكام التي تحدد إطارها القانوني، فإنها جاءت مشوبة بالعديد من 

النقائص والعيوب التي جعلتها غير قادرة على القيام بمهامها بالصورة املرجوة منها باإلضافة إلى التدهور الذي بدأت 

تعاني منه بسبب قصورها في االستجابة لكل األدوار املنتظرة منها، من خالل دور إقصائي واضح بجالء تمارسه من 

خالل الحرمان من بعض الحقوق األساسية، فالسجل العدلي بهذه الطبيعة يكون أكثر خطورة من حالة الحرمان 

من الحرية. ويصبح موضوع اآلثار املترتبة عن التنظيم القانوني للسجل العدلي أكثر تعقيدا حينما نتحدث عن 

األحداث بالنظر ملراحلهم العمرية، بحيث يصبح السجل العدلي أداة لعرقلة إعادة التأهيل. لذلك نأمل من املشرع 

املغربي أن يسير على منوال التشريعات املقارنة إقرار عدم تسجيل األحكام الصادرة في حق األحداث سواء كانت 

تدابير الحماية أو التهذيب أو العقوبة السالبة للحرية في السجل العدلي. أما في باب رد االعتبار فاملشرع ربط استفادة 

الشخص املفرج عنه من هذا الحق بتوافر العديد من الشروط التي تجعل هذا األخير يصطدم بواقع قانوني يرهن 

مستقبله، وبواقع اجتماعي مر يحيله دائما على ماضيه املنقرض، إلى أن يتمكن من استيفاء مسطرة رد االعتبار، 

وذلك بموجب نصوص تتطلب مدة طويلة تتنافى وغرض السياسة العقابية املعاصرة التي تسعى إلى سرعة إعادة 

إدماج املحكوم عليه. لذا كان البد من التفكير في تبسيط إجراءات رفع العجز والقصور عن املفرج عنه وتفويض 

مسألة النزاع بشأنها إلى جهاز موحد يكون من األفضل لقا�ضي تطبيق العقوبات.

3 - معيقات قانون السجون

إذا كان املشرع املغربي قد تفاعل إلى حد ما من خالل املنظومة القانونية الوطنية مع املواثيق الدولية لحقوق 

اإلنسان، خصوصا القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، بتكريس املبادئ والقيم الدولية كقواعد ملعاملة 

ملعاملة  الضرورية  والقواعد  املبادئ  باعتماد مجمل  تغييرا جوهريا،   98  .23 القانون  تضمن  السجناء، حيث 

األشخاص املحرومين من حريتهم، التي تتطلب أن يعاملوا باحترام لحقوقهم اإلنسانية. فإن السجون مع ذلك محل 

جدل حقوقي وقانوني، باعتبار أن الوضع على املستوى العملي سيئ إلى حد كبير وال يتما�ضى مع نصوص القوانين 

الوطنية في عالقة بقواعد الحد األدنى ملعاملة السجناء، كما أن القيود املفروضة على األشخاص املحرومين من 

حريتهم لم تحدد في الحد األدنى الضروري، وال تتناسب مع الهدف املشروع الذي يتم فرضها من أجله. كما أن 

املساس بالحقوق ال يمكن بأي حال من األحوال أن يبرر بناء على مبررات كالنقص في املوارد أو منع املجتمع املدني 

من املشاركة في تقديم الخدمات، بما يمكن من الحفاظ على املعايير العالية في العناية بالسجناء، مع ما يتطلبه ذلك 

من ضرورة التفتيش املنتظم للسجون واملراقبة املستقلة.

3-1 املعيقات الواقعية

رغم النوعية التي ارتقى اليها املشرع املغربي من خالل قانون 23. 98 املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية. 

بتنصيصه على حقوق توازي قيمتها تلك املتعارف عليها دوليا، تبقى هذه الحقوق مجرد آمال لدى املعتقل في كثير من 

سجون بالدنا تنتظر التفعيل واملراقبة لترقى إلى ما تصبو إليه اإلرادة امللكية واملواثيق الدولية املشار إليها من حفظ 

الكرامة اإلنسانية. فبالرغم مما قيل في عالقة بالقانون املنظم للسجون، وأنه قد أحدث ثورة في إدارة السجون، 

فإن ابسط الحقوق مازالت غير مفعلة وليست في متناول الجميع مثل رخصة الخروج في األعياد، والتمكين من الحق 
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في التعليم، وتقريب السجينات والسجناء من ذويهم تفاديا اإلرهاق املادي من خالل التنقل املتكرر ألفراد العائلة، 

وأما عن اتخاذ القرارات التأديبية فهي ال تزال متأثرة بعقلية القوانين املنسوخة بدال من أن ترقى الى املواثيق الدولية 

املصونة لكرامة املعتقل...

أما باقي املعيقات األخرى والتي تعد من مكامن أزمة املعاملة العقابية، فترتبط اساسا بظاهرة االكتظاظ وما يترتب 

عنه من نتائج سلبّية تتجلى في صعوبة احترام التوزيع التصنيفي للسجناء، وقلة املوارد البشرية وضعف اإلنفاق 

العمومي...والعديد من العقبات املادية األخرى تحول دون تحقيق العقوبة السالبة للحرية لهدف التأهيل سواء 

بالنسبة إلنشاء مباني السجن على أسس حديثة تتناسب مع الدور اإلصالحي أو إيجاد اإلدارة العقابية السليمة 

التي تعتمد على الفنيين واألخصائيين املزودين بالتقنيات الالزمة إلجراء عمليات الفحص والتصنيف واملتابعة، 

وقد اثبتت التجربة أن نجاح السجون في أداء وظيفتها سواء األمنية أو اإلصالحية يتوقف الى حد بعيد على مواردها 

البشرية على مختلف درجاتهم و مهامهم و تخصصهم، إذ ال يمكن أن ننخرط في منظومة إصالح السجون دون 

التركيز على اللبنة األساسية لهذه املؤسسات التي هي فئة األطر العاملة فيها، التي تحمل على عاتقها مشروع التكوين 

و إعادة الهيكلة للنزالء. لذلك فنجاح السجون في الحد من تفاقم الجريمة لن يتأتى إال عن طريق العاملين بها 

باعتبارهم القائمين على تحقيق أمنها واملشرفين على تنفيذ برامجها اإلصالحية، بل أن تعديل السلوك االجرامي 

للنزالء يرجع أحيانا الى نوعية املؤطرين أكثر مما يرجع الى نوعية البرامج اإلصالحية املعتمدة، ونظرا لخصوصية و 

طبيعة املهام التي يقوم بها املوظفين العاملين بإدارة السجون، فانه من العدل واإلنصاف أن يتمتعوا بمجموعة 

من الضمانات و الحقوق أهمها الحق في األجور الكافية، طبقا ملا نصت عليه القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة 

السجناء في الفقرة األخيرة من القاعدة 46، وتعويضات ترقى الى املستوى الذي يتناسب مع املهام الجسيمة التي 

يؤديها موظف السجن.

غير أن الواقع يفيد بأن املفهوم األمني في إدارة السجون أكثر حضورا واستحضارا مما هو تربوي وإصالحي، يكون 

للمراقبين مفهوم مرتبط أساسا بتدبير الجو العام بالسجن وتوازنه والتحرك داخله هذا الواقع ليس وحده العامل 

الوحيد الذي يعوق عملية االدماج بل أن النقص العددي لدى العاملين ينعكس سلبا على مردودية املؤسسة 

العقابية ومدى التزامها بتحقيق أهدافها اإلصالحية، إذ من املعلوم أن عدم توفير العدد الكافي من املوظفين يدفع 

السجون إلى التركيز على أمنها، وتتال�ضى بذلك الغايات اإلصالحية وتفشل في الحد من الجريمة.

فضال عما سبق تشكو مختلف املؤسسات السجنية املغربية من عوائق عديدة تحول دون القيام بمهامها على 

أحسن ما يرام في مجال إعادة التربية والتهذيب وضمان سير عادي للدراسة أو التكوين املنهي... ومن أبرزها إلى جانب 

ما قيل سلفا، هزالة االعتمادات املالية املرصودة من قبل الجهات املعنية، فامليزانية املخصصة غير كافية بكل 

املقاييس. في حين أن املوارد املالية الركيزة األساسية لتنفيذ السياسة العقابية، وتحقيق أغراض العقوبة وتأهيل 

السجناء إلعادة إدماجهم في الحياة االجتماعية بعد اإلفراج.

3-2 املعيقات البنيوية

تعود األوضاع السلبية التي تعرفها املؤسسات السجنية ألسباب بنيوية تتجاوز العوامل املوضوعية التي من املمكن 

التغلب عليها مع مرور الزمن؛ أسباب بنيوية يطبعها االستمرار، مرتبطة في جزء منها باملعيقات املجتمعية، وضعف 

األدوار املؤسساتية، وغياب أجرأة للضوابط القانونية، وضعف الفعالية والنجاعة القضائية، بالرغم من املحاوالت 

العديدة الهادفة للتطوير، في سياق التحول الحاصل في العقود القليلة املاضية بين املواطن واملجتمع واألجهزة 

اإلدارية املسؤولة، بحرص قضائي على تكريس الحقوق والضمانات. فالسلوكات االنحرافية الواضحة، والسياسات 
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التي توّلدت عنها كانت مؤثرة بشكل أو بآخر على وضعية السجون، فقد أثرت على حياة معظم السجناء. وقد ُترجَمت 

هذه اآلثار على مستوى أصعدة متعددة منها: الخيارات الرقابية، والبنية املؤسساتية والسياقات القانونية وبخاصة 

أولوية املقاربة األمنية في تدبير القطاع السجني.

3-2-1 الهيآت واملؤسسات الرسمية

 تعد إسهامات املؤسسات الوطنية الرسمية في الفعل السجني جد مهمة على مستوى البرامج والتصورات، جد 

متوسطة بالنظر إلى التحديات، بدءا بالدور الذي تقوم به مراكز التكوين املنهي التي أنشئت باملؤسسات السجنية، 

التي توفر تكوينات محدودة، وإن كان يشرف على التكوين من أجل نجاعته مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل 

الذي يدبر هذه املراكز حسب برامج التكوين املعمول بها خارج السجن. وبالرغم من تسلم الشواهد من لدن مكتب 

التكوين املنهي دون اإلشارة إلى أن املستفيد تلقى تكوينه بالسجن. وإذا كانت مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج 

السجناء بتعاون مع شركائها تطمح إلى أن تصبح املؤسسة السجنية فضاء لتيهئ النزالء إلعادة إدماج حقيقي في 

النسيج االقتصادي واالجتماعي، فإن املسار ال زال طويال، يقت�ضي في مداخله توسيع دائرة النشاطات التكوينية 

التأهيلية، وتوسيع نطاق األشخاص املستفيدين دون قيود.

ولعله من الضروري بحكم أن الجماعات الترابية رهان املستقبل باملغرب، فهي تعد لبنة أساسية ملزاولة الحكم 

وممارسة التدبير العمومي، وبما أنها تعتبر إحدى املحددات الرئيسية للتدخالت العمومية في مختلف املجاالت 

الحيوية للدولة، لخلق مناخ للتعاون وتوزيع املهام وتحديد املسؤوليات من حيث أنها تعتبر مستًوى ترابًيا تندمج فيه 

السياسات العمومية، فإنه من املمكن أن تكون مجاال للفعل التنموي السجني على املستوى الجهوي. فاملؤسسات 

السجينة باعتبارها أحياء سكنية ضمن النطاق الترابي للجماعة الترابية، حيث تستفيد الساكنة السجينة مثلها 

مثل الساكنة املحلية من جميع الخدمات التي تدخل في نطاق اختصاصات الجماعة مثل توثيق حاالت االزدياد التي 

تحدث داخل السجون، وربطها هذه األخيرة بالطرق، ووسائل التهيئة العامة، ووسائل النقل العمومية، والنظافة 

...الخ، مما يجعل من هذه الوحدات الترابية أداة فعالة في تحسين ظروف االعتقال عبر تجهيز السجون بالبنيات 

الضرورية وتوفير الخدمات االجتماعية األساسية.

3-2-2 تعدد مؤسسات الرقابة

تطرح مسألة الرقابة سواء على املنشآت او حماية السجناء وسالمتهم، أكثر من تساؤل بشأن تعدد األجهزة الرقابية، 

وضعف اإلجراءات الحمائية. بحيث تخضع املؤسسات السجنية لجهات رقابية متعددة، االمر الذي يطرح من جهة 

صعوبة على مستوى تفعيل األدوار بحكم اختالف املرجعيات والقدرات؛ ومن جهة أخرى يخلق ارتباكا على مستوى 

املآل بين أجهزة إدارية ومؤسسات قضائية تختلف لديها املنطلقات واملناهج. مما يستوجب توحيد مرجعيات 

الرقابة للحيلولة دون حدوث اي ارتباك، مع الدور الريادي للمؤسسات القضائية الذي ينبغي أن تشكل محور 

الرقابة والحماية.

3-2-3 احلاجة لتحيني املنظومة القانونية

الحاجة لتفعيل ما تحتوي عليه  النصوص من ضمانات وقواعد حمائية، ال تقل أهمية عن الحاجة للتطوير والتحيين، 

لذلك على املشرع املغربي االنتباه إلى ضرورة املراجعة الشمولية للمنظومة القانونية، بما يتناسب واملواثيق الدولية 

ومستجدات الوثيقة الدستورية من خالل مراجعة عميقة للقانون الجنائي، ومقتضيات قانون املسطرة الجنائية، 
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والقانون املنظم للسجون، بشكل يسمح باملالئمة مع املعايير الدولية وبخاصة قواعد مانديال؛ بما يصب في صالح 

العمل على تحقيق رسالة السجون وتأهيل وإصالح املسجون بما يتما�ضى مع مفاهيم السياسة العقابية الحديثة 

وااللتزام باملعايير القانونية املتبعة، بغية الحفاظ على آدمية اإلنسان املنصوص عليها في املعاهدات الدولية، 

وتحفيز السجناء على االستجابة لبرامج التأهيل الهادفة إلعادة دمجهم في املجتمع عقب اإلفراج عنهم، باعتبار ذلك 

هو الضمانة الوحيدة لعدم عودة املسجون للسلوك اإلجرامي عقب اإلفراج عنه.

وينبغي في آن واحد أن تحرص التعديالت على تحقيق وضمان توفير الخدمات األساسية، في افق تعزيز حقوق 

السجناء، ومراعاة أوجه الرعاية الصحية واالجتماعية وغيرها بما يتوافق مع الدستور واملعايير الدولية في هذا 

الشأن، وبما يكفل تطوير منظومة السجون على غرار ما تطبقه الدول املتقدمة في تنفيذ سياستها العقابية.كل ذلك 

تحت إشراف ومراقبة وتوجيه قا�ضي تطبيق العقوبات الذي تحتاج قواعده املسطرية للتحيين والتطوير سواء على 

مستوى االختصاصات أو الصالحيات، بشكل يسمح له بحضور فاعل، وضامن للتنزيل الصحيح لقواعد املعاملة 

العقابية. 

3-3 أولوية املقاربة األمنية في تدبير القطاع السجني

تعد املقاربة األمنية في مجال السجون من االسباب التي تعمل على مضاعفة املعيقات بشكل عام اتجاه القضايا 

املتعلقة بإعمال الحقوق، األمر الذي ال يسمح بخلق بيئة تساعد على التطبيق السليم لحقوق االنسان ومنع 

انتهاكها، وال لتحقيق الغايات املتوخاة لإلصالح بهدف اإلدماج. 

فاملقاربة املعتمدة حاليا والقائمة على األولوية األمنية، تؤدي بشكل أو بآخر إلى تفاقم الوضع داخل املؤسسات 

السجنية باعتبار أنه من الخطأ االعتقاد أن اعتماد النهج القائم على الضبط واملنع والتقييد ومداومة التفتيش 

والصرامة في التأديب، وفي بعض األحيان اللجوء لإلكراه أو العنف ضدا عن مضامين القانون واملرسوم التطبيقي، 

التي أكدت على حظر أي سلوك مهين أو ال إنساني أو حاط بالكرامة في حق السجناء، ومنع املوظفين وكل شخص 

مرخص له بولوج محالت االعتقال من استعمال العنف ضد السجناء أو مخاطبتهم بألفاظ مهينة أو بذيئة، وفرض 

معاملة السجناء معاملة حسنة تقوم على املساواة وعدم التمييز، سيمكن السلطات املكلفة بإنفاذ القوانين من 

التصدي للجريمة أو التجاوزات، بل توجه سيغذي ويسهم في تف�ضي مختلف مظاهر العنف. 

مقاربة تتطلب مراجعة شمولية للمناهج واألدوات املستعملة في املجال األمني، بشكل يمكن السجناء من االحتفاظ 

بحقوق اإلنسان والحريات األساسية املبينة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وما انبثقت عنه من قواعد ومبادئ 

دولية عامة أو خاصة، وما أكدت عليه قواعد مانديال من ضرورة معاملة جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي 

شكل من أشكال االحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص اإلنساني األصيلة. فمختلف التدابير 

املتطورة الرامية لتطوير املقاربة األمنية، ال تكتمل غاياتها وأهدافها دون تطوير أوجه الشراكة مع الوافدين على 

السجون، ومراجعة التكوينات لفائدة املوظفين املكلفين بإنفاذ القوانين بالتركيز على جانب السلوكات األساسية في 

املجال األمني وتجسيد مرتكزات الحكامة األمنية. من خالل االبتعاد عن املقاربة األمنية السلبية، باعتبارها تساهم 

في االحتقان، وتشجع على التمرد؛ وهو ما يعني التأكيد على أن التوفيق بين تطبيق القانون وحفظ األمن من جهة، 

وصون الحقوق وبخاصة كرامة السجناء من جهة ثانية، يشكل في حد ذاته جوهر العالقة التكاملية بين ضرورة 

الضبط والحاجة لتكريس الحقوق.

كما ينبغي مراجعة جغرافيا وعمارة املباني في السجون بشكل يتناسب ونوعية السجون والسجناء، ففحص مباني 

السجن أو مكان االحتجاز، عملية تتيح فهم الكثير من جوانب الحياة اليومية للمحتجزين، واستيعاب الضغط 

النف�ضي اليومي الذي يعيشونه.



:ǼǱƘƦǩƗ ƷǸƮǮǩƗ

الفئات الخاصة بالوسط السجني
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يعد التصنيف املبني على النوع االجتماعي أو على وضعية السجين، بال أدنى شك الوسيلة الكفيلة بتحديد وضعه 

بين مختلف الفئات السجنية من حيث كونه امرأة أوحدثا أو راشدا، مريضا أو عجوزا، شادا أو مختال، محترفا 

لإلجرام أو معتقال احتياطيا، فضال عن االعتداد بنوع الجريمة املرتكبة والعقوبة املحكوم بها )إعدام أو مؤبد أو 

سجن محدد...(. األمر الذي يتطلب اعتماد نظام لتفريد املعاملة العقابية في املؤسسات السجنية، وفق ما تقتضيه 

املبادئ واملوجهات العامة التي تتطلب بالضرورة دراسة حالة النزيل أخذا بعين االعتبار التوجيهات بشأن طبيعته 

واملعاملة الفردية املناسبة، مع استحضار حالته الشخصية في تحديد نوع املؤسسة السجنية التي سيرسل لها، 

والبرامج التي سيخضع لها.

1 -  تكريس حماية قانونية لألحداث بالسجون 

الكل يجمع على ضرورة تفريد معاملة الحدث بشكل يراعي تكوينه النف�ضي والبدني والعقلي، ولضمان هذه املعاملة 

الخاصة كان البد من إيجاد آليات قانونية ومؤسساتية حمائية. وإذا كان املشرع املغربي قد أفرد لألحداث مجموعة 

من الضمانات لوقايتهم من السقوط في براثين الجريمة عن طريق تدابير لحمايتهم وتهذيبهم وتأطيرهم وتكوينهم، 

ومجموعة من الضمانات األخرى املنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون املسطرة الجنائية، فإن العديد من 

الصعوبات التطبيقية تعترض  تفعيل الضمانات ألسباب مختلفة من بينها قلة اإلمكانيات وعدم توفر إطار مندوبي 

الحرية املحروسة بصورة كافية... وبذلك تبقى املعالجة القضائية لجنوح األحداث في الظروف الحالية مفتقرة 

إلحدى أهم اآلليات التي تمكن قا�ضي األحداث من متابعة الطفل سواء في مجاله الطبيعي أو في مراكز اإلصالح 

والتهذيب بالرغم من توفر األدوات التشريعية الضرورية. بذلك تواجه البرامج اإلصالحية بمراكز اإلصالح والتهذيب 

باملغرب العديد من املعيقات والصعوبات التي تعيق سير العملية التأهيلية والتربوية، تقف حاجزا أمام السياسات 

العمومية املعلنة، والقواعد القانونية املعتمدة. إن معالجة جنوح األحداث يعتبر شأنا مجتمعيا تتدخل فيه كل 

املؤسسات االجتماعية، من أسرة ومدرسة ومجتمع مدني وقطاعات حكومية ذات الصلة بهذه الفئة، باإلضافة إلى 

املؤسسة القضائية.  فمن العار أن يبقى األحداث الجانحين القابعين بالسجون رغم كل مجهود، محط إهمال من 

قبل الدولة واملجتمع. وينتظر كثيرا من الوقت قبل أن يدرك املسؤولون أن الحدث موقعه الحقيقي هو وسط األسرة 

وداخل املدرسة، ويبقى من الصعب أن ندعي أن السجن يتفاعل مع حاجيات الحدث.

2 - النساء واألطفال بالوسط السجني

إذا كان القانون 23. 98 املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية قد عمد إلى التنصيص على مقتضيات قانونية 

تراعي الوضعية الخاصة للمرأة السجينة، بجعل كل املؤسسات السجنية تتوفر على حي خاص بالنساء املعتقالت، 

منفصال كليا عن األمكنة املخصصة للرجال، بحيث ال يمكن أن تستقر أية معتقلة بمقر غير حي النساء، ويعمل 

على حراستهن ويدير أعمالهن ونشاطهن موظفات مربيات، وأطر خاصة تابعة لوزارة التجارة والصناعة التقليدية 

وواعظات من األوقاف والشؤون اإلسالمية وكذلك مرشدات اجتماعيات. وإذا كان بإمكان األم االحتفاظ بابنها إلى 

حين بلوغه سن الثالثة من عمره، وبناء على طلبها وبعد موافقة وزير العدل يمكن تمديد هذه املدة إلى سن الخامسة، 

فإن توفير الظروف املناسبة من رعاية وعناية تطرح أكثر من نقاش حول حدود توفير الظروف املناسبة، ناهيك عن 

مشكلة فصل الطفل عن أمه بدراسة إمكانية وضعه بجهة تعنى بتربيته بعد موافقة من له حق الحضانة. بذلك 

فإن حقوق الطفل تتأثر بمكان الوالدة أو اإلقامة، فالطفل املولود باملؤسسة السجنية، ال يتمتع بظروف مالئمة وال 

يستفيد من حقوقه في التربية السليمة؛ كذلك بالنسبة لألطفال املرافقين ألمهاتهم في املؤسسات السجنية. فوجود 

الطفل داخل الفضاء السجني املغلق يجعله بعيدا عن أجواء الحياة العادية العائلية الطبيعية، مما سيكون ال 
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محال تأثير على نموه ومستقبله؛ باملقابل فإبعاده عن هذا الفضاء، إبعاد له عن أمه، مما يجعل املنظومة القانونية 

أمام خيارين متناقضين يصعب تقدير أيهما يحقق مصلحته. 

من جانب آخر فإذا كان املشرع املغربي قد عمل على ضمان حقوق الطفل فيما يتعلق بالتصريح في سجالت الحالة 

املدنية في اآلجال القانونية، فإنه جانب الصواب عندما أقر اإلشارة إلى عنوان املؤسسة السجنية، مما يؤثر سلبا 

على مستقبله؛ لذلك كان حريا باملشرع أن يعمل على تالفي ذلك، ويستبدل ذلك بعنوان أقرب مستشفى للوالدة. 

ثم ما املانع من اإلشهاد على واقعة الوالدة في آخر عنوان معروف لألم، في سياق اإلعداد لإلدماج وإلغاء هاته الفترة 

من حياة السجينة األم. كما يسجل على املشرع تعقيده ملسطرة منح الرخصة االستثنائية للمرأة الحامل قصد 

الوالدة، وكذا مدة هذه الرخصة، وبالتالي اإلبقاء على الوضع داخل املؤسسة السجنية، ضدا عن الظروف الصحية 

املعلومة التي تعرفها املرأة الحامل، وفرضية حدوت مضاعفات أثناء الوضع، فاألولوية للمقاربة األمنية عن املنهجية 

املبنية على األسس اإلنسانية. وإذا كان املشرع املغربي قد عمد إلى تخصيص نظام خاص في مجال التغذية بالرضع 

واألطفال صغار السن تحت إشراف طبيب املؤسسة وفق مضامين املادة 76 من املرسوم التطبيقي. فقد أغفل 

الحديث عن أساليب حضانة ورعاية األطفال املرافقين ألمهاتهم بالسجون. فلم يحدد اإلجراءات املنظمة لرياض 

األطفال بالسجون، ولم ينظم حياة الطفل باملؤسسة السجنية، وأماكن اللعب.

3 - املسنون بالوسط السجني 

يعتبر املسنون من بين الفئات القليلة في الوسط السجني، وبديهي أن تجد صعوبة في التكييف ارتباطا بالخصوصية 

املتربة عن التقدم في السن وما يصاحبه من صعوبات على املستوى الصحي وعلى املستوى البدني، وضعف في 

الحركة...مما يفرض معاملة خاصة تتما�ضى وطبيعة االحتياجات. غير أن القانون املغربي املنظم للسجون لم يخص 

هذه الفئة بأي تميز يراعي ظروفهم واحتياجاتهم، ويبقى التعامل معهم رهينا باجتهاد القائمين على املؤسسات 

السجنية وقوانينها الداخلية. أضف لذلك أن البرامج التأهيلية في املؤسسات السجنية ال تستحضر البتة هاته 

الفئة من السجناء بحكم تقدمهم في السن، فلن يقبلوا على البرامج التعليمية أو محو األمية، وال التكوين املنهي...

ليبقى الفراغ مخيما على يومياتهم السجنية، اللهم إقبالهم على دروس الوعظ واإلرشاد.

4 - ذوي االحتياجات اخلاصة بالسجون

في أفق تفعيل مضامين الحماية، يبدو واضحا غياب أي شكل من أشكال التنبيه أو التخصيص، أو طبيعة املساعدة 
والدعم في املؤسسات السجنية لألشخاص ذوي اإلعاقة لضمان حصولهم على التيسيرات الضرورية لكفالة 

التدريب والتكوين املناسبين؛ معطى يؤكد غياب أي نوع من الحلول الخاصة لفائدة السجناء املصابين بإعاقات من 

شأنها التمكين من اعتماد التدابير املناسبة لتشجيع استعادة األشخاص ذوي اإلعاقة عافيتهم البدنية واإلدراكية 

والنفسية، وتمكينهم من تعلم املهارات من خالل مشاركتهم الكاملة  على قدم املساواة مع اآلخرين، لضمان إعادة 

تأهيلهم، وإعادة إدماجهم في املجتمع.  أضف لذلك غياب أي تدريب لفائدة العاملين في مجال إقامة العدل، سواء 

تعلق األمر بالشرطة أو موظفو السجون. 

وفق القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ينبغي االهتمام باملعاق داخل املؤسسة السجنية، من خالل تتبع 

الطبيب للسجين منذ دخوله إلى السجن، واستبانة جوانب القصور الجسدية التي يمكن أن تشكل عائقا دون 

إعادة التأهيل )القاعدة 24(. وإذا كانت املديرية العامة للسجون بوزارة العدل قد استدركت األمر من خالل إصدار 

املذكرة التنظيمية 15/93، الهادفة إلى العناية بأوضاع املعاقين بالسجون، ورفع كل اشكال الحيف واملعاناة التي من 
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املمكن أن تلحقهم بسبب العجز أو النقص الذي قد يشتكون منه. ولهذا الغرض عمدت بعض املركبات السجنية، 

كاملركب السجني بسال إلى تخصيص غرفة خاصة باملعاقين املعتقلين بمصحة املؤسسة، مجهزة بتجهيزات صحية 

من اسرة منفردة للنوم، إضافة إلى مرافق صحية تناسب أوضاع املعاقين. حلول ترقيعية ال ترقى لإلنتظارات، لذلك 

وبغية مساعدة املعاق على تجاوز محنتي اإلعاقة والسجن، وجب على اإلدارة السجنية التعاقد مع القطاع الحكومي 

املكلف باملعاقين لالتفاق على برنامج تأهيلي متنوع يشمل كل اإلعاقات، ويراعي خصوصيات املعاق ونفسيته، مع 

وضع استراتيجية لتأهيل املوظفين العاملين إلى جانب املعاق السجين.

5 - األجانب في املؤسسات السجنية 

ينبغي الحرص على حمايتهم، وضمان في حالة توقيفهم أو وضعهم رهن االعتقال االحتياطي أو تقدميهم للمحاكمة 

الولوج الفعلي للعدالة، وإمكانية االستفادة من خدمات املحامين ومترجمين أكفاء والولوج للسلطات القنصلية...؛ 

مع ما يتطلبه ذلك من تطوير برامج تكوين وتحسيس موجهه ملوظفي اإلدارات املكلفة بمسألة الهجرة، سواء تعلق 

األمر بقوات األمن، أو شرطة الحدود، وموظفو السجون، والقضاة، واألطر الصحية...في انتظار ذلك فإن السجناء 

االجانب يعانون من انتهاكات اخرى خاصة تقوم على التمييز من طرف السجناء انفسهم ومن طرف اإلدارة أحيانا، 

باإلضافة إلى ضعف التواصل واالتصال بالعالم الخارجي، بل وانعدامه في بعض الحاالت بسبب عائق اللغة وعدم 

التوفر على امكانية الزيارة خصوصا بالنسبة لألفارقة جنوب الصحراء، الذين ال يستطيعون التواصل مع سفارات 

بلدانهم إما بسبب عدم التفات هذه االخيرة اليهم بالرغم من اشعارها من طرف السلطات املغربية او بسبب عدم 

االشعار بسبب االهمال وعدم االكتراث؛ أضف لذاك عدم استفادة األجانب من البرامج التكوينية بسبب املعيقات 

املتعددة األسباب.

6 - السجناء احملكومون باإلعدام والسجن املؤبد

إذا كان القانون رقم 23. 98 املتعلق بتنظيم وتسيير امِلؤسسات السجنية، لم يتطرق لفئة املحكوم عليهم باإلعدام، 
وترك األمر للمرسوم التطبيقي لــ 3 نوفمبر 2000، الذي حدد بموجب مقتضياته كيفية تطبيق القانون السالف 

الذكر، حيث خصص الفرع األول من الباب العاشر املتعلق بالنظام املطبق على أصناف خاصة من املعتقلين، 

للمحكوم عليهم باإلعدام، وذلك في أربع مواد )من مجموع 161 مادة(. وباستثناء املادة 143 من القانون املنظم 

للسجون التي تصطبغ بالعمومية وتبرز الهاجس األمني املتضخم، على حساب ضمان وصيانة حقوق السجناء 

املحكومين باإلعدام، وإن كان املشرع قد تنبه لخصوصية املحكومين باإلعدام وطبيعتهم الهشة بحكم الحكم الصادر 

في مواجهتهم حيث نص على أنه: يجب إيالء املحكوم عليهم باإلعدام عناية خاصة تمكن من دراسة شخصيتهم وتتبع 

حالتهم النفسية والحفاظ على توازنهم بشكل يستبعد معه احتمال كل محاولة هروب أو انتحار أو إضرار بالغير. 

فإن املواد الثالث املتبقية، ال تتعدى التدابير اإلدارية االعتيادية املنشغلة بالهاجس األمني. بذلك وبصرف النظر 

عن الواقع املرير للمحكومين باإلعدام، وبصرف النظر أيضا عن النقاش الدائر حول اإلبقاء عليها أو إلغائها أو الحد 

منها، فالتوقف عن تنفيذ العقوبة منذ ما يربو عن العشرين سنة يوجب االهتمام باملحكومين باإلعدام من خالل 

الرعاية النفسية، وإشراكهم في التكوينات وفي البرامج التقويمية وبخاصة احترام كرامتهم اإلنسانية.  أما إلغاء 

عقوبة اإلعدام فهي ال شك جزء من املشروع الحقوقي والديمقراطي الذي ينشده ملناهضتها واملناهضون لإلعدام 

باملغرب، الدي لن يكتمل إال إذا تضمن في ثناياه قضايا إنسانية كبرى.

أما بالنسبة لخيارات املشرع الجنائي املغربي للعقوبات السجنية الغير املحددة املدة، فهي تساءلنا بشأن املعاملة 

العقابية األنجع، وتطرح علينا بحدة إشكالية تدبير الزمن وفقدان معانيه للمحكومين باملؤبد، شأنهم في ذلك شأن 
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املحكومين باإلعدام؛ فأي تدبير للمعيش اليومي لهؤالء واية برامج أو مقاربات صالحة إلعدادهم لإلدماج. وإن كان 

املبتغى بعيدا من حيث الزمن فهو أمر ضروري من حيث الهدف.  

7 - املصابني مبرض عقلي أو اضطراب نفسي

بما أن املر�ضى النفسيون قد يكونون معرضين ألن يكونوا سجناء، ربما أكثر من االشخاص الطبيعيين والذين ال 

ُيعانون من أي اضطرابات نفسية أو عقلية في سياق توجهات ومضامين قواعد الحد األدنى ملعاملة السجناء من 

خالل املادة 82 التي تجيز احتجاز الشخص في السجن وإن ظهر أنه مختل في أفق اتخاذ اإلجراءات والترتيبات الهادفة 

إليداعه بمستشفيات األمراض العقلية؛ فإن مبادئ حماية األشخاص املصابين بمرض عقلي وتحسين العناية 

بالصحة العقلية التي اعتمدت ونشرت على املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 46/119 املؤرخ في 

17دجنبر 1991 نصت على مجموعة من املبادئ والحقوق والحريات األساسية غايتها أن يتمتع جميع األشخاص 

بحق الحصول على أفضل ما هو متاح من رعاية الصحة العقلية التي تشكل جزءا من نظام الرعاية الصحية 

واالجتماعية. وأن يعامل جميع األشخاص املصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة معاملة إنسانية 

مع احترام ما لإلنسان من كرامة أصيلة. وتنطبق مبادئ حماية األشخاص املصابين بمرض عقلي على األشخاص 

الذين ينفذون أحكاما بالسجن بسبب ارتكابهم جرائم، أو الذين يحتجزون على نحو آخر أثناء إجراءات أو تحقيقات 

 جنائية موجهة ضدهم، والذين يتقرر أنهم مصابون بمرض عقلي أو يعتقد في احتمال إصابتهم بمثل هذا املرض.

لذلك نصت نفس املبادئ على ضرورة أن يتلقى جميع هؤالء األشخاص أفضل رعاية متاحة للصحة العقلية كما 

هو منصوص عليه في املبدأ 1. وتنطبق هذه املبادئ عليهم إلى أق�ضى حد ممكن، باستثناء ما تقتضيه هذه الظروف 

فقط من تعديالت واستثناءات محدودة. وال يجوز أن تخل هذه التعديالت واالستثناءات بما لألشخاص من حقوق 

بموجب الصكوك املذكورة في الفقرة 5 من املبدأ 1.3 كما يجوز أن يسمح القانون املحلي ملحكمة أو سلطة أخرى 

مختصة، تعمل على أساس مشورة طبية مختصة ومستقلة، بأن تأمر بإدخال هؤالء األشخاص في مصحة لألمراض 

العقلية. كما ينبغي في جميع األحوال أن يتفق عالج األشخاص الذين يتقرر أنهم مصابون بمرض عقلي مع املبدأ 

11 أعاله4. مبادئ تدعونا للمطالبة بضرورة تمكين السجناء املر�ضى النفسيون في السجون من عالج نف�ضي في 

أفق اإليداع في مؤسسات الرعاية النفسية. وال شك ان حاالت االنتحار صورة من صور ضعف املراقبة والعناية 

النفسية والصحية داخل املؤسسات السجنية. وإذا كانت حاالت االنتحار قليلة، واملعطيات حول اسبابها ودوافعها 

غير متوفرة، فان الوقاية من تناميها وتعدد حاالتها، تبقى هما من هموم املندوبية واملؤسسات السجنية التي تفتقر 

ملتخصصين يضمنون املتابعة عن قرب ملن يتعرض من النزالء ملظاهر نفسية وعقلية تدفع احيانا لإلقدام على 

االنتحار. كما انه من منابع القلق ان ال يعرض السجناء قبل تأديبهم او قبل فرض العزلة عليهم على الطبيب النف�ضي 

ملعرفة مدى قدرتهم على تحمل العقوبة التأديبية داخل املؤسسة مما يستدعي وضع مقاربة متعددة الجوانب في 

التعامل مع حاالت املرض وعواقبه.

»5. لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في ممارسة جميع الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية املعترف بها     -  3
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية 
والسياسية، وفي الصكوك األخرى ذات الصلة مثل اإلعالن الخاص بحقوق املعوقين ومجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين 

يتعرضون ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن.”

4  - املبدأ 11 املوافقة على العالج
15 من هذا املبدأ. 13 و  8 و  7 و  6 و  ال يجوز إعطاء أي عالج ملريض دون موافقته عن علم، باستثناء ما يرد النص عليه في الفقرات   .   1 
2  . املوافقة عن علم هي املوافقة التي يتم الحصول عليها بحرية دون تهديدات أو إغراءات غير الئقة، بعد أن يكشف للمريض بطريقة مناسبة عن 

معلومات كافية ومفهومة بشكل ولغة يفهمها املريض...”
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8 - معاملة احملتجزين قبل احملاكمة

 املعايير الخاصة املنطبقة على املحتجزين قبل املحاكمة تنص على ضمانات وأنواع إضافية من الحماية بالنظر 
إلى الحالة الخاصة للمحتجزين قبل املحاكمة باعتبارهم أفرادا مجردين من أحد حقوق اإلنسان األساسية، وهو 
الحق في الحرية، بدون أن تكون قد ثبتت إدانتهم بارتكاب جريمة، بدءا بمبدأ افتراض البراءة؛ والفصل بين الفئات 

من متهمين ومحكوم عليهم وأحداث ونساء؛ وحظر التوقيف التعسفي من خالل التأكيد على ضرورة إخضاع 

التوقيف دائما للرقابة واإلشراف القضائيين لضمان أن يتم بمقت�ضى القانون ؛كما ورد في املبدأ 12 من مجموعة 

مبادئ االحتجاز، ينبغي االحتفاظ بسجالت دقيقة عن التوقيفات تحقيقا لفعالية اإلشراف القضائي وملنع حاالت 

االختفاء. كما ينبغي أن يستفيد املحتجز من مبدأ اإلبالغ بأسباب التوقيف والتهم؛ وإمكانية الوصول إلى القضاء من 

خالل تقييم ما إن كان هناك سبب قانوني لتوقيف الشخص وما إن كان االحتجاز السابق للمحاكمة الزما، والحق 

في الطعن في االحتجاز أمام سلطة قضائية؛ وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي للسلطات أال تحتجز األشخاص إال في أماكن 

االحتجاز الرسمية )املادة 10 من اإلعالن الخاص باالختفاء(، واالحتفاظ بسجالت لجميع املحتجزين القاعدة 7 من 

القواعد النموذجية الدنيا، تدابير مهمة لضمان تحقيق املراقبة القضائية الفعالية وفق ما ينص عليه املبدأ4  

من مجموعة مبادئ االحتجاز. وغيرها من املبادئ الخاصة الهادفة لحماية املحتجزين كالحق في االتصال بمحام، 

واالتصال بالعالم الخارجي، وحق الشخص في عدم إجباره على الشهادة ضد نفسه، والحق في محاكمة منصفة. 





:ƤǩƘƦǩƗ ƷǸƮǮǩƗ

املرتكزات األساسية لإلصالح
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اإلطار التشريعي الوطني مبعث الكثير من القلق، وبخاصة خيارات السياسة الجنائية التي تحتاج ملراجعة عاجلة 

على مستوى املنظومة القانونية الجنائية، وعلى مستوى طرق التدبير املؤسساتي؛ وأن األحكام الواردة في القانون 

املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية 23. 98، واملرسوم التطبيقي لـــ 3 نونبر 2000 في حاجة ملراجعة شمولية. 

لذلك ليس منطقيا اإللقاء بعبء اإلصالح والتقويم وأنسنة الفضاء السجني على كاهل اإلدارة السجنية وحدها 

باعتبارها املشرف على تنفيذ العقوبة في وقت ال يعدو أن يكون هذا الجهاز سوى حلقة وسط بين مجموع الفاعلين 

املرتبطين بشكل أو بآخر باملؤسسات العقابية، أخذا باالعتبار أن الجريمة أضحت تأخذ منحى متصاعدا وذات بعد 

عالمي.

وإذا كانت كل املعطيات تؤكد أولوية الحاجة لتفعيل النصوص القانونية أكثر من الحاجة للتحيين أو التطوير. غير 

أن الحاجة للتطوير ال تقل عن الحاجة لتفعيل البنود الحالية وفق ما تحتوي عليه من ضمانات وقواعد حمائية. مع 

ذلك على املشرع املغربي االنتباه إلى ضرورة املراجعة الشمولية للمنظومة القانونية، بما يتناسب واملواثيق الدولية 

ومستجدات الوثيقة الدستورية من خالل مراجعة عميقة للقانون الجنائي ومقتضيات قانون املسطرة الجنائية 

والقانون املنظم للسجون، بشكل يسمح باملالئمة مع املعايير الدولية وبخاصة قواعد مانديال؛ بما يصب في اتجاه 

تمكين السجناء من  الحقوق، من قبيل حرية ممارسة الشعائر الدينية، والحق في التأهيل والتعليم والتكوين، 

والحق في الرعاية الصحية واالجتماعية، والحق في النظافة والرياضة والفسحة والزيارة، إضافة للحق في االستفادة 

من اإلفراج...ومن جانب آخر فيصالح العمل على تحقيق رسالة السجون وتأهيل وإصالح املسجون بما يتما�ضى مع 

مفاهيم السياسة العقابية الحديثة وااللتزام باملعايير القانونية املتبعة، بغية الحفاظ على آدمية اإلنسان املنصوص 

عليها في املعاهدات الدولية، وتحفيز السجناء على االستجابة لبرامج التأهيل الهادفة إلعادة دمجهم في املجتمع عقب 

اإلفراج عنهم، باعتبار ذلك هو الضمانة الوحيدة لعدم عودة املسجون للسلوك اإلجرامي عقب اإلفراج عنه.

وينبغي في آن واحد أن تحرص التعديالت على تحقيق االنضباط داخل السجون والعمل على تطويرها ملواجهة ظاهرة 

االكتظاظ في بعض السجون، وضمان توفير الخدمات األساسية لهم، في افق تعزيز حقوق السجناء، ومراعاة أوجه 

الرعاية الصحية واالجتماعية وغيرها بما يتوافق مع الدستور واملعايير الدولية في هذا الشأن، وبما يكفل تطوير 

منظومة السجون على غرار ما تطبقه الدول املتقدمة في تنفيذ سياستها العقابية.كل ذلك تحت إشراف ومراقبة 

وتوجيه قا�ضي تطبيق العقوبات الذي تحتاج قواعده املسطرية للتحيين والتطوير سواء على مستوى االختصاصات 

أو الصالحيات، بشكل يسمح له بحضور فاعل، وضامان للتنزيل الصحيح لقواعد املعاملة العقابية. 

أوال: مراجعة القانون اجلنائي

لقد أصبحت مهمة إصالح العدالة مسألة ذات أولوية، وقبل أن يأتي الدور على املؤسسة العقابية في إطار مسلسل 

شامل لإلصالح العميق للمنظومة القانونية السجنية، فإن شركاء آخرين يتحملون مسؤولية ليست بأقل مما 

تتحمله املؤسسة السجنية. فالنظام العقابي يعتبر حجر الزاوية في عدالتنا الجنائية تشريعا وقضاء، فهو حلقة 

قوية في مسلسل اإلصالح وأن كل اختالل يطاله سينعكس بشكل مباشر على املؤسسات العقابية التي ليست سوى 

آلية لتنفيذ مقرراته باإلدانة. ومن هذا املنطلق فالقضاء كذلك مدعو الى الخروج من العدالة املشهدية التي تتم 

بين أسوار املحكمة الى العدالة التشاركية والبعد املزدوج للمساهمة في تحسين الوضع العقابي العام. لكن رغم هذه 

املسؤولية امللقاة على عاتق القضاء، فذلك ال ينفي أنه يفتقر هو كذلك الى اآلليات الكافية لقيامه بهذا الواجب ومن 

هنا يتضح موقع التشريع في هذا املسلسل. وقد نآخذ تشريعنا عن عدم مواكبته لالتجاهات الحديثة في العقوبة 

وبذلك يبقى دور القا�ضي محصورا ومقيدا، خاصة فيما يخص العقوبات البديلة التي أصبحت اتجاها فعاال يعمل 

به للتقليل من مساوئ العقوبة السالبة للحرية والتخفيف من أثارها السلبية.
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1 - إعادة النظر في قواعد التجرمي

ضرورة إعادة صياغة السياسة الجنائية، وضبط خياراتها باالبتعاد عن اإلعمال الحتمي آللية التجريم، والتوظيف 

املبالغ فيه لخيار العقاب؛ وهو ما يقت�ضي اعادة النظر في املقاربات األمنية للسياسات الجنائية ووضع مخطط 

استراتيجي يعتمد دراسات معمقة وأبحاث علمية ملعرفة اسباب الجريمة، بشكل يسمح بالعمل على تنقية املنظومة 

القانونية الجنائية املتضخمة من الجرائم التي لم يعد املجتمع يعتبرها مكتسية لخطورة على نظامه العام.

2 - مراجعة املنظومة العقابية

ضرورة مراجعة خيارات املشرع الجنائي املغربي في مجال العرض العقابي، من خالل إقرار بدائل العقوبات، والحسم 

في عقوبة املوت. كما يتعين مراجعة نطاق السلطة التقديرية للقا�ضي الجنائي من خالل إعادة النظر في الحدين 

األدنى واألق�ضى بشكل يسمح بتحقيق مفهوم الشرعية في عالقة بالعقوبة، تفاديا للتجاوزات أو االختالالت في مجال 

العقوبة.

2-1  إقرار بدائل العقوبات

استحداث عقوبات بديلة في أقرب وقت ممكن من خالل إدراج على الخصوص: اإلنذار، التوبيخ، توقيف العقوبة، 

الغرامة املرتفعة، املنع من اإلقامة والسكن بالعمالة أو اإلقليم الذي يسكن به الضحية أو ورثته، العمل للمصلحة 

العامة، العمل لصالح املتضرر، العمل على إزالة الضرر، القيد االلكتروني، الحكم املشروط، الحبس في نهاية 

األسبوع، السجن باملنزل... مع استحضار أن إقرارها مرتبط بجعل القضاء املرجع االحتياطي لفرض احترام امتثال 

املستفيد من بدائل العقوبة السالبة للحرية، لكي يتسنى للمسؤولين على تنفيذ السياسة العقابية املنتهجة في ظل 

قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين القيام بمهامهم على أفضل وجه، وذلك بالنظر إلى 

التخفيض من االكتظاظ، مما سيمكن القائمين عليها من مباشرة مهامهم على أكمل وجه من أجل تحقيق إعادة 

اإلدماج.

2-2  إلغاء عقوبة اإلعدام

تشكل السياسة العقابية التي يسلكها التشريع الجنائي املغربي في شأن عقوبة اإلعدام، إحدى تمظهرات األزمة 

والفشل، ووضعية املؤسسة السجنية التي يفترض فيها أن تقوم، وبغض النظر عن اإلكراهات بعملية التأهيل 

وإعادة اإلدماج، تصطدم بواقع فكرة اإلعدام وفلسفتها؛ مما يجهز بشكل كلي ونهائي على األدوار واآلفاق املتوقعة، 

في ظل غياب أفق اإلصالح والتأهيل، وعدم الجدوى من االستفادة من برامج التكوين، يصبح املحكومون باإلعدام 

فئة في وضعية خاصة، يزكي فكرة التناقض بشأنها بين خيارات املشرع الدستوري املؤكدة على الحق في الحياة، 

وتوجهات املشرع الجنائي املغربي الهادفة لتكريس عقوبة اإلعدام من خالل مسودة مشروع القانون الجنائي.

ولعل في اإلصرار على االحتفاظ بعقوبة اإلعدام في مسودة القانون الجنائي، تكريس لتوجه ال يقوم على أي منطق 

قانوني وال تأصيل فكري أو فلسفي وال بعد غائي، في ظل تبوث عدم نفعيتها في محاربة الجريمة. موقف بكل بساطة 

بمثابة تأكيد على الرغبة في النيل من الكرامة اإلنسانية.
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3 - تأهيل القاضي اجلنائي 

ضرورة أن يتوفر القا�ضي الجنائي على مؤهالت معينة تهم مختلف العلوم التي لها ارتباط بالجريمة واملجرم، 

كالتخصص في العلوم الجنائية وعلم اإلجرام وعلم العقاب وعلم االجتماع الجنائي، نظرا لدوره الخطير املتعلق 

بالتحكم في مصير األفراد وحرياتهم.  مع تمكين الهيآت القضائية من صالحية اتخاذ القرارات بشأن املتهمين 

املتواجدين في حالة اعتقال واملحكومين، متى ظهر أن هناك ما يدعو لذلك، على أساس اعتماد مبدأ التعليل 

والخضوع للرقابة. 

ثانيا: تفعيل وحتيني مضامني قانون املسطرة اجلنائية

انطالقا من الفصل 23 من الدستور الذي ينص على أنه »يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف 

اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة اإلدماج...«، أصبح من الضروري العمل على تنزيل 

هذه املقتضيات في أسرع وقت ممكن، كما أصبح من الضروري العمل على تبسيط اإلجراءات واملساطر، من خالل 

تفعيل بنود القانون املسطري سواء في عالقة بمسطرة الصلح أو اإلفراج املقيد بشروط، أو الرقابة القضائية...

إلعطاء فرصة للسجناء ملراجعة الذات، وتأمين االنضباط داخل السجن، فالوضع الحالي يجعل السجين ينظر 

بروح تشاؤمية ونزعة تمردية إلى السياسة العقابية، وبالتالي قد يسعى ملا هو أشد وأخطر من الجريمة األولى، طاملا ال 

أمل في طريق آخر للخروج من السجن خير قضاء العقوبة. لذلك ومن أجل فعالية العقوبة، وجب حماية الضمانات 

الدستورية وتنويع العرض في ثنايا فصول القانون املسطري -كما هو الشأن بالنسبة للعرض العقابي-من خالل 

تفعيل الضمانات، ومالئمة اإلجراءات مع التوجهات الحديثة.

1 - تفعيل الضمانات املسطرية

تتضمن مقتضيات قانون املسطرة الجنائية نصوص متعددة ال تعرف مسارها للتطبيق الصحيح، العتبارات تعود 

في طبيعتها للممارسة القضائية، لذلك وجب التأكيد على الحاجة للتفعيل.

1-1 ترشيد االعتقال االحتياطي

تفعيل مسطرة املراقبة القضائية عوض االعتقال االحتياطي، مع ضرورة أن يعتمد التشريع املغربي بدائل عن 

االعتقال االحتياطي منها على الخصوص نظام الكفالة املرتفعة والتي تصبح ملكا للخزينة في حالة عدم التزام املتهم 

لحضور جلسات التحقيق.  وفي حالة ضرورة التحقيق القصوى وعدم جدوى الكفالة واملراقبة القضائية، والتي 

تقرر معهما اللجوء لالعتقال االحتياطي، يتعين اإلسراع بالبت في قضايا املعتقلين االحتياطيين، حيث يتعين تحديد 

أجل قصير للبت في هذه القضايا مع مواصلة الجلسات وحتى في أيام السبت واألحد والعطل لتصريف هذه القضايا. 

مع تخفيض مدته، مع تفعيل الرقابة القضائية، وإسناد قرارات وأوامر االعتقال واإلفراج لهيئة قضائية مستقلة 

ومحايدة. 

1-2  إقرار آلية وطنية

 يعاني العالم السجني من ضعف آليات الرقابة، فقد فشلت اللجان اإلقليمية ملراقبة السجون، وانتشر االنحراف 

رغم محاوالت اإلصالح، مما اقت�ضى الدعوة إلى إلغاء أدوارها املنصوص عليها في املادة 620 من املسطرة الجنائية 
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والتي تبت عدم جدواها وضعف أداءها خصوصا وأنها تحت وصاية السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية، مما فتح 

الباب للتفكير في خلق آلية وطنية 5مستقلة تعالج مختلف املظاهر املختلة بالسجون.

آلية ستتخذ نموذج اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن االحتجاز املنصوص عليها في البروتوكول 

االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

املهينة، والتي قد يكون فيها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مشرفا عليها باعتباره هيئة وطنية لحقوق اإلنسان. 

أو آلية خاصة وفق تصور الهيئات الحقوقية الوطنية التي ترى أن إحداث آلية ينبغي أن تكون مستقلة عن 

الجهاز التنفيذي واملؤسسات الوطنية ملراقبة أماكن االحتجاز باعتباره النموذج األفضل واألصلح للمغرب اعتبارا 

النعكاساتها اإليجابية على مستوى تعزيز حماية األشخاص املحرومين من حريتهم6.

1-3  أجرأة دور الرقابة القضائية

ضرورة مراجعة الفصول القاضية بالرقابة القضائية على املؤسسات السجنية، باعتماد مؤشر اإللزامية في الزيارة، 

ومبدأ املحاسبة حين عدم القيام بالواجب املنهي من لدن املؤسسات القضائية، سواء تعلق األمر بجهاز النيابة 
العامة، أو قا�ضي التحقيق أو رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه...7

1-4  تفعيل الضمانات الخاصة باألحداث 

تفعيل الفصول من 501 إلى 504 من قانون املسطرة الجنائية الخاصة باألحداث الهادفة إلى تغيير تدابير املراقبة 

والحماية وإعادة النظر في التدابير املنصوص عليها في املادة 481 وذلك كيفما كانت الهيئة القضائية التي أصدرت 

املقرر.

1-5 تفعيل اإلفراج املقيد بشروط

ضرورة تجاوز التعطيل الواقعي ملؤسسة اإلفراج الشرطي، والتأكيد على مسؤولية أجهزة الدولة عن عملية تأهيل 

املفرج عنه عن طريق الرقابة واملساعدة. وتتجسد الرقابة في متابعة سلوك املفرج عنه، في عمله وكيفية قضاء 

أوقات فراغه، والتحقق من أداء التزاماته. أما املساعدة فتشمل تقديم الخدمات والتسهيالت املادية للمحكوم عليه 

5 - سبق أن اقترح املرصد املغربي للسجون إحداث آليات لإلشراف على مراقبة السجون والحيلولة بذلك دون انتهاك حقوق السجناء والسجينات 
واحترام مضامين القوانين الوطنية منها والدولية، وحدد هذه اآلليات في ثالثة أنواع، األولى تتمثل في آلية وطنية مؤسساتية، ثم آلية جهوية، وثالثة 
محلية تكون عبارة عن فتح املجال أمام الجماعات املحلية للقيام بزيارات تفقدية للمؤسسات السجنية. االقتراح الذي تضمنه التقرير السنوي 
للمرصد الخاص بسنتي 2012-2011، جاء بالنظر لحجم التظلمات والشكايات الواردة عليه من طرف نزالء ونزيالت السجون والتي أبرز أنها همت 
في أغلبها ممارسة العنف في حقهم أو تعريضهم ملعاملة قاسية وحاطه من الكرامة، فضال عن تعرضهم للتعذيب وحرمانهم من حقهم في الزيارة أو 

الفسحة، أو وضعهم في زنازن انفرادية.

انظر الوثيقة املرجعية للمجتمع املدني بشأن إحداث اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب املعدة من لدن املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان   -  6
- الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان املنتدى املغربي من أجل الحقيقة واإلنصاف - الجمعية املغربية للبحث والتبادل الثقافي - مركز حقوق الناس - 
جمعية - عدالة - منتدى الكرامة  - املرصد املغربي للحريات العامة- منظمة العفو الدولية- فرع املغرب- - منتدى بدائل املغرب- جمعية الوسيط من 
أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان- جمعية حلقة وصل سجن – مجتمع- الجمعية الطبية إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب - بوابة جسور- املركز املغربي 
لحقوق اإلنسان- مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية- جمعية هيئات املحامين - العصبة املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان - املرصد 

املغربي للسجون ومركز املساعدة القانونية لالجئين وطالبي اللجوء.

7 -  املادة 249 »يقوم رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بزيارة املؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة االستئناف مرة كل ثالثة أشهر على 
األقل، ويتحقق من حالة املتهمين املوجودين في حالة اعتقال احتياطي. يمكنه أن يطلب من قا�ضي التحقيق جميع البيانات الالزمة. إذا ظهر له أن 
االعتقال ال مبرر له، يوجه لقا�ضي التحقيق التوصيات الالزمة.«مادة تبرز مدى ضعف الدور الرقابي والحمائي باعتبار أن الصالحيات محددة تنتهي 

بإصدار توصيات.
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في البحث عن مسكن أو عمل وفي شؤون حياته اليومية. وباإلضافة للحاجة لتفعيل نظام اإلفراج املقيد بشروط، 

ينبغي تفعيل نظام الحرية املحروسة وكذا إجازة الخروج.

2 - حتيني النصوص املسطرية

عديدة هي نصوص قانون املسطرة الجنائية التي تحتاج ملراجعة شمولية من أجل بلوغ األهداف املتوقعة من لدن 

املؤسسات القضائية، سواء في عالقة بقا�ضي تطبيق العقوبات أو في عالقة بالحاجة ملراجعة القواعد املتعلقة 

بالسجل العدلي واملساطر الواجب إتباعها وطول املدد الواجب احترامها للحصول على رد االعتبار القانوني، أو تقديم 

طلب رد االعتبار القضائي.

2-1 تعزيز اإلشراف القضائي 

من خالل رد االعتبار لوظيفة قا�ضي تطبيق العقوبات وتوسيع صالحياته على مستوى املراقبة واملتابعة، لتشمل 

إمكانية اتخاذه قرارات ذات صبغة قضائية، يستطيع حينها تعديل العقوبة بالبدائل كلما توفرت له معطيات 

حاسمة بإصالح الجاني واستطاعته االندماج من جديد. إضافة إلمكانية تبني مبدأ التخفيض التلقائي للعقوبة، 

كي تذكي في السجين االنخراط في البرامج، وتدفع به للتوجه نحو حسن السلوك ويسعى لالستفادة من تخفيض 

عقوبته.

بذلك فاعتماد اإلشراف القضائي على تنفيذ العقوبة مع ما يترتب عنه من ضرورة توسيع صالحيات قا�ضي تطبيق 

العقوبات على مستوى التأديب داخل السجن أو الحسم بشأن استفادة السجناء من اإلفراج املقيد بشروط 

8واقتراح العفو ...وهو ما يقت�ضي إعادة النظر بشأن التأطير القانوني، من خالل تكريس التدخل القضائي، اعتبارا 

ألن اإلدارة العقابية بما الها من صالحيات التكييف 9 ال تتردد في اللجوء إليه، حيث يوضع السجين في زنزانة انفرادية 

عند تمرده على الضوابط السجنية، ولم ينجح أحد في التقليص من السلطات الكبيرة التي ترتكز بيده والذي ال 

يمارسها فقط في مجال التأديب ولكن بمناسبة اتخاذ أي قرار يهم السجناء كنقلهم دون مراعاة وضعيتهم أو موقعهم 

الجغرافي مما قد يتسبب في إحباط للسجين وأسرته، لذلك نؤكد على ضرورة مراجعة الصالحيات املمنوحة إلدارة 

السجن في تأديب السجناء، من خالل ضرورة التأكيد على  الدور القضائي، مع إمكانية لجوء السجين املتضرر من 

العقوبات التأديبية إلى القا�ضي اإلداري،10 وتعزيز حصول السجناء على تمثيل قانوني ومساعدة قانونية وفق قواعد 

مانديال الجديدة. 

- في سياق مسودة قانون املسطرة الجنائية فاإلفراج املقيد بشروط من اختصاص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض )املادة 626( بناء   8
على رأي اللجنة املشار إليها في املادة624  من مسودة مشروع ق م ج. بذلك فالتعديالت الواردة في مشروع ق م ج، لم تجب عن كل مظاهر القصور 

املطروحة، فجاءت قاصرة ولم ترقى إلى مستوى التطلعات.

9 - لقد أحجم املشرع املغربي عن إعطاء تعريف قانوني واضح للعقوبة التأديبية ال�ضيء الذي جعل الباب مفتوحا على مصراعيه في هذا املجال على 
حساب تراجع مبدأ الشرعية التي تق�ضي باحتكار عملية خلق الجرائم والعقوبات والتدابير وكذا االجراءات املتعلقة بتنفيذ الجزاءات من طرف املشرع 
وحده، و ترتب عن هذا الفراغ حلول ادارة السجون محل املشرع في العديد من املسائل املتعلقة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ووجدت الذريعة 
للتدخل في املجال التشريعي. و هو وضع ال يخدم مصلحة املحكوم عليه الذي يجد نفسه في موقف ضعيف جدا أمام إدارة السجون التي تستفرد بوضع 
النظام الداخلي للمؤسسة و الذي يحمل في ثناياه عقوبات ال وجود لها في إطار القانون و الحكم، ونظرا ألن قانون 23. 98 خول ملدير املؤسسة سلطات 

واسعة في هذا املجال، فإن الجزاء التأديبي يتسم بالقسوة خصوصا أن الساكنة السجنية من الفئات الهشة.

10 -  Pierre couvrat”le contrôle du juge sur les sanctions disciplinaires du milieu pénitentiaire “ Revue de 
Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, n°2, SIREY,  Paris, Avril-Juin 1995, Page: 381.
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2-2 إشراف قا�سي األحداث على تطبيق العقوبة

فمن خالل الدور الجديد إلشراف قا�ضي األحداث على تنفيذ العقوبة الجنائية، يمكن لهذا األخير استبدال عقوبة 

سالبة للحرية بتدبير العمل من أجل املنفعة العامة، كما يمكن للحدث املحكوم عليه بعقوبة جنائية التمتع 

بتخفيض ملدتها تلقائيا.11 ويقتصر دور قا�ضي األحداث من خالل ترأسه للجنة البت في التظلمات املقدمة ضد 

القرارات الصادرة عن مدير السجن بشأن التخفيض التلقائي للعقوبة12. باإلضافة إلى إمكانية منح تخفيض إضافي 

لألحداث املؤهلين لالستفادة من التخفيض التلقائي الذين شاركوا في برامج اإلدماج أو أبانوا عن مجهودات متميزة 

في متابعة دراستهم أو في التكوين املنهي أو الخضوع للعالج13. كما يمكنه أن يأمر بسحب آخر تخفيض تلقائي للعقوبة 

استفاد منه الحدث الذي أبدى سلوكا سيئا14.

ويمكن االستدالل على مظاهر القصور من خالل مالحظة أولى مرتبطة بالفقرة الثانية من املادة 482 من املشروع 

التي خولت لقا�ضي األحداث استبدال عقوبة سالبة للحرية بتدبير العمل من أجل املنفعة العامة فقط دون 

استبدالها بتدابير الحماية والتهذيب. وما يالحظ كذلك على نفس الفقرة استعمالها ملصطلحين مختلفين بخصوص 

ماهية العمل من أجل املنفعة العامة فتعتبره بأنه تدبير ثم تقرر بأنه عقوبة. فكان باألحرى توحيد املصطلح وجعله 

عقوبة، خصوصا وأن املشروع لم يجعل من بين التدابير املنصوص عليها في املادة 481 تدبير العمل من أجل املنفعة 

العامة وإنما نص عليه كعقوبة في الباب الخامس مكرر.

ثالثا: تطوير املنظومة القانونية املنظمة للسجون

رغم انضباط التشريع املغربي لخلفية حقوقية، ال يزال يخطو في هذا االتجاه خطوات محتشمة، وتبعا لهذا ينبغي 

تضافر الجهود وتحمل املسؤوليات من أجل العمل على بلورة رؤية شمولية من أجل تحديث املنظومة العقابية.15 

11 - الباب الرابع مكرر من املشروع يتضمن التخفيض التلقائي للعقوبة: املادة 1-632 :يستفيد السجناء الذين أبانوا عن حسن سلوك خالل قضائهم 
ملدة العقوبة، من تخفيض تلقائي للعقوبة السالبة للحرية قدره:
	 أربعة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل؛

	 شهر واحد عن كل سنة أو جزء من السنة إذا كانت العقوبة املحكوم بها  أكثر من سنة ؛
ال يستفيد من التخفيض التلقائي للعقوبة املحكوم عليه الذي اتخذ في حقه قرار تأديبي وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة بالسجون 

خالل الفترة التي يحتسب على أساسها التخفيض. 
يتم التخفيض تلقائيا من طرف مدير املؤسسة السجنية في نهاية كل شهر أو كل سنة حسب األحوال شريطة :

1- أن يكون الحكم حائزا لقوة ال�ضيء املق�ضي به؛
 2-أن يكون املحكوم عليه قد ق�ضى على األقل ربع العقوبة السالبة للحرية املحكوم  بها عليه . 

12- املادة 4-632 من مشروع ق م ج : تحدث بمقر املحكمة التي توجد بدائرة نفوذها املؤسسة السجنية، لجنة تختص بالبت في التظلمات املقدمة 
ضد القرارات الصادرة عن مدير السجن بشأن التخفيض التلقائي للعقوبة.

 13- املادة 5-632 من مشروع ق م ج : يمكن للجنة املشار إليها في املادة السابقة بناء على اقتراح من املندوب العام إلدارة السجون و إعادة اإلدماج، منح 
تخفيض إضافي للسجناء املؤهلين لالستفادة من التخفيض التلقائي الذين شاركوا في برامج اإلدماج أو أبانوا عن مجهودات متميزة في متابعة دراستهم  
أو في التكوين املنهي أو الخضوع للعالج وذلك بحساب مدة 4 أيام عن كل شهر بالنسبة للعقوبات املحكوم بها التي ال تتجاوز سنة أو شهر واحد عن كل 

سنة أو جزء من السنة بالنسبة للعقوبات التي تفوق السنة.
ال يمكن أن يستفيد السجين من التخفيض التلقائي اإلضافي أكثر من خمس مرات طيلة مدة العقوبة التي يقضيها باملؤسسة السجنية.

14- املادة 6-632 من مشروع ق م ج : “يمكن للجنة أن تأمر بسحب آخر تخفيض تلقائي للعقوبة استفاد منه السجين  الذي أبدى سلوكا سيئا...”

15 -  كل اآلمال علقت بعد دستور 2011 على جلسات الحوار الوطني إلصالح منظومة العدالة الذي أطلق بمبادرة ملكية سامية، ومتابعة من وزارة 
العدل، بغية التحسيس بخطورة الوضع داخل املؤسسات السجنية وتبحث عن سبل إصالح شامل وبناء؛ غير أن نتائج هذا الحوار لم تسعف لحد 
الساعة في اعتماد اجراءات وقوانين تكون أكثر مالئمة وتناسبا مع الغرض الحديث للعقوبة، سواء على مستوى التوجهات العامة ملسودتي مشروع 

قانون املسطرة الجنائية أو القانون الجنائي، مع صمت غير مفسر بشأن القانون املنظم للسجون.



37

مذكرة حول  اإلصالح العميق للمنظومة القانونية للسجون باملغرب

مع ابتكار واعتماد آليات جديدة، وتوجه حديث كفيلين بالحد من املقاربة الكالسيكية في العقاب وتخطي واقع 

االكتظاظ باملؤسسات السجنية، ناهيك عن ضعف البنيات التحتية للعديد منها، وتقادمها ومحدودية املوارد 

املالية والبشرية، وما يستتبعه من آثار وخيمة على حقوق السجين... بذلك فإيماننا راسخ بأن هذه الحقوق وغيرها 

ليست مرتبطة حتما بالنصوص التشريعية بل ينبغي أن تكون مدعمة بقاعدة صلبة تشكل آليات للتفعيل لضمان 

تحولها الى واقع، وتبني نظام رقابة فعال في سبيل تحقيق أنسنة السجون. وفي هذا الصدد فنحن األن -أكثر من أي 

وقت م�ضى-، مطالبين باالنخراط في مشروع إصالح املنظومة السجنية وفق نظرة شمولية تقت�ضي من جهة العمل 

على تحيين وتطوير النصوص بما يتما�ضى وقواعد مانديال؛ ومن جهة أخرى العمل على تجميعها وتضمينها في مدونة 

متكاملة.

1 - حتديث اإلدارة السجنية 

إعادة النظر في نمط التسيير التقليدي من أجل خلق تصور جديد أكثر انسجاما مع الحقائق املعاصرة ومتطلبات 

التغير، إن األمر يتعلق إجماال بإدخال التكنولوجيات الحديثة بهدف تحسين إنتاجية الجهاز اإلداري وتبسيط عمله 

اليومي، كما يعني التحديث اإلداري أيضا تأهيل املوارد البشرية باعتبارها محور كل اإلصالحات وأداتها.

1-1 تأهيل املوارد البشرية

يشكل النقص على مستوى العنصر البشري املؤهل ضربا لنجاح أية سياسة سجنية متبعة، فسعي الدولة إلى الرفع 

من عدد التوظيفات املخصصة لهذا القطاع تظل هزيلة باملقارنة مع االرتفاع الحاد ملعدالت االكتظاظ التي بلغت 

نسبا قياسية ببعض السجون، مما يجعل مهام موظف السجن صعبة إن لم نقل مستحيلة، خاصة إذا ما علمنا أن 

هذه املهام تتوزع على مجموع املصالح اإلدارية التي تسهر على تسيير املؤسسة السجينة )التسيير، االقتصاد، كتابة 

الضبط، الحراسة الليلية..( وهو ما يعني أن نسبة املوظفين العاملين داخل املعقل في اتصال مباشر مع السجناء 

تبقى جد متواضعة في ظل استحواذ هذه املصالح على عدد كبير من املوظفين، مما يدفع باإلدارة العقابية نحو سد 

النقص الحاصل على املستوى األمني أوال، األمر الذي ينال من االهتمام بهاجس التأهيل وإعادة اإلدماج.  وال تؤهله 

لتدبير الساكنة السجنية على أساس التصنيف الوارد في القانون املنظم للمؤسسات السجنية، مما يؤكد صعوبة 

تنزيل أية رؤية استراتيجية. 

بذلك فإن مسألة مضاعفة التوظيفات، والعمل على تأهيل املوارد البشرية مدخل أسا�ضي لتحديث اإلدارة، باعتبار 

أن العنصر البشري يجب أن يكون هو األداة الرئيسية لتحديث الجهاز اإلداري وعصرنته وتقوية كفاءاته، لذلك 

يجب التعامل مع املوارد البشرية وفق مقاربة جديدة تجعل منها إحدى عناصر اإلنتاج والتنمية وفق تصورات 

وآليات تحترم املضامين العلمية ملفهوم املوارد البشرية. تراهن على املوظف كرأسمال بشري في اإلدارة السجنية، 

فالبد وأن يكون مؤهال وذو كفاءة علمية تمكنه من تدبير فعال للمهام املنوطة به، ما يتطلب منه أن يكون على اطالع 

باملستجدات املرتبطة بوظيفته من جهة وبأساليب التسيير الحديث من جهة أخرى. من املتطلب أيضا في سياق 

تطوير التدبير اإلداري للمؤسسات العقابية، باإلضافة للحرص على مضاعفة أعداد املوظفين العاملين باملندوبية 

العامة للسجون السعي لتأهيليهم علميا وتقنيا، وتمكينهم من أحدث األدوات في مجال عملهم حماية لهم وللسجناء، 

باعتبارهم إحدى أهم الحلقات التي يقع على عاتقها ضمان األمن وتنزيل السياسات واالستراتيجيات في مجال 

التأهيل وإعادة اإلدماج، وبخاصة استيعاب الضوابط الخاصة باملوظفين املكلفين بإنفاذ القوانين.
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     1-2 تنمية استعمال التكنولوجيات الحديثة

باعتبار اإلدارة اإللكترونية وجه من أوجه التحديث اإلداري دأبت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 

على تحديث آليات اشتغال مصالحها، فباإلضافة إلى موقعها اإللكتروني الذي يشكل صلة وصل فعالة في التواصل 

مع مختلف املهتمين، وفي نفس السياق فقد عمدت املندوبية العامة إلى اقتناء عدد هام من تجهيزات املراقبة 

اإللكترونية التي ستمكن فضال عن يقظة املوظفين، من ضبط عملية الزيارة املباشرة التي تشكل في غالب األحيان 

وسيلة ناجحة يحاول من خاللها الزوار أو السجناء تسريب املخدرات بطرق احتيالية سواء في قفة املؤونة، أو حتى 

إلقائها من خارج املؤسسة عبر األسوار الخارجية. 

غير أنه وفي سياق الحفاظ على كرامة السجناء وجب عدم تثبيت كاميرات للمراقبة بالزنازين باعتبار أنه يتعارض 

مع الحق في الحفاظ على الخصوصية الشخصية التي تضمنها القوانين واملواثيق الدولية. كما وجب إعمال مختلف 

األدوات التكنولوجية في التفتيش بما يحفظ كرامة السجناء. تفاعال مع قواعد مانديال التي نصت للمرة األولى 

مبادئ توجيهية تفرض قيودا على التفتيش الجسدي احتراما لكرامة السجناء، واحتراما أيضا لكرامة الزوار. مع 

عدم تطبيق التفتيش الجسدي على األطفال.  

1-3 الرفع من االعتمادات املالية

تعتبر املوارد املالية الركيزة األساسية لتنفيذ السياسة العقابية، وتحقيق أغراض العقوبة وتأهيل السجناء إلعادة 

إدماجهم في الحياة االجتماعية بعد اإلفراج. فال ينبغي أن نعتبر بأن االنفاق العمومي على املؤسسات السجنية 

يشكل عبئا اقتصاديا، بل واقع ينبغي أن يتحمله املجتمع من أجل مواجهة الجريمة، وتحقيق العدالة الجنائية. 

بذلك وبالرغم من ارتفاع االعتمادات املالية لفائدة املؤسسات السجنية، فهي تبقى غير كافية لتحقيق أهداف 

السياسة العقابية أمام التزايد املضطرد لعدد السجناء. 

2 -  مراجعة مرتكزات املقاربة األمنية
	 ضرورة إعادة التأسيس لقواعد حكامة أمنية باملؤسسات السجنية كإحدى املسالك الرامية لبلورة أفضل 

السبل للتدبير العقالني، من خالل استحضار فكرة التناسب بين التمكين من الحقوق وضمان األمن.

	 مقاربة تتطلب مراجعة شمولية للمناهج واألدوات املستعملة في املجال األمني، واستحضار أن إعمال مبدأ 

احتفاظ األفراد الذين يوضعون قيد االحتجاز أو في السجن بحقوقهم باستثناء تلك الحقوق التي يفقدونها 

كنتيجة محددة لحرمانهم من الحرية. مع ما يترتب عن ذلك من ضرورة معاملة السجناء واملحتجزين بطريقة 

إنسانية وكريمة في كل وقت.

	 باستثناء القيود األمنية التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق اإلنسان 

والحريات األساسية املبينة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وما انبثقت عنه من قواعد ومبادئ دولية عامة 

أو خاصة، وما أكدت عليه قواعد مانديال من ضرورة معاملة جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من 

أشكال االحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص اإلنساني األصيلة. 

لون خطًرًا على أنفسهم أو على اآلخرين،  	 إقرار ضوابط دقيقة ملعاملة السجناء الذين يتسمون بالعنف ويشّكِ

فإن ملوظفي السجن فرض السيطرة عليهم بأساليب اإلكراه املتناسبة وحجم الخطر. أساليب ال ينبغي أن تكون 

بمثابة القاعدة العامة. ويتعين تحديد تلك الضوابط في سياق قواعد قانونية واضحة وصريحة، حتى يتمكن 

موظفو السجن والسجناء التصرف في حدودها، في تفاعل تام مع املبادئ األساسية الستعمال القوة واألسلحة 
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النارية من جانب املوظفين املكلفين بإنفاذ القوانين، وهو ما يفرض عدم استعمال القوة، بما في ذلك استعمال 

األسلحة النارية،16 ملنع الهروب إال عندما تكون األساليب األقل تطرفا غير كافية. )املبدأ 9( 

اعتماد مقاربة أمنية ديانميكية » sécurité dynamique «	  ترتكز بشكل أساس على التكنولوجيا الحديثة في 

املراقبة من خالل تقوية املعدات،17 وتطوير أساليب التفتيش ،18 مع اعتماد فضاءات الحوار والنقاش، ومأسسة 

هيئات الحوار االجتماعي داخل الفضاءات السجنية. 

	 تطوير عرض التكوينات األساسية الهادفة للوقاية من العنف من خالل اعتماد التكوين في مجال فض النزاعات 

واألزمات، وتقنية التفاوض.

	 اعتماد إجراءات خاصة في حاالت الوفاة أو اإلصابات الخطيرة في السجن، بحيث يتعين أن يقوم مدير السجن 

بالتبليغ دون تأخير عن أي حالة وفاة أو إصابة خطيرة للسلطة املختصة املستقلة عن إدارة السجن، وتمكينها 

من إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في مالبسات وأسباب هذه الحاالت، بما يسمح بتحديد املسؤوليات واتخاذ 

اإلجراءات القانونية. 

3 - الرقي بأماكن االحتجاز

ضرورة أن يودع السجناء بغرف ذات تهوية وإضاءة كافية، مع توفرها على املرافق الصحية الضرورية، كما ينبغي أن 

ُتوّفُر إدارة السجن لكل سجين عند إيداعه سريرا فرديًا وما يلزمه من غطاء.

- بناء السجون بطريقة تجعل من الفضاء السجني مكانا يساهم في عملية اإلدماج وليس جعله مكانا للعقاب قائم 

على أولوية املقاربة األمنية فقط. مع تحمل الدولة مسؤولية اآلثار املترتبة عن االكتظاظ وغياب ظروف إنسانية 
لالعتقال، وما تخلفه من مساس بالكرامة اإلنسانية للسجين.19

4 - احلماية الصحية

ان معضلة الحق في الصحة كانت وال زالت محط قلق كبير من جراء العجز في مواجهة الحاجيات التي يفرضها 

املجال السجني وهو دون شك مجال تتكاثر فيه أسباب اإلصابات البدنية والنفسية والعقلية. وضع يطرح سؤال 

املسؤولية عن تحمل الوقاية والعالج، والعالج املتخصص آلالف السجناء ذوي االحتياجات الصحية، ورغم ما 

ووفق املادة 65 يرخص للموظفين املمارسين ملهامهم، باستعمال السالح، بعد توجيه اإلنذارات املعتادة عند استعماله، وذلك في الحاالت   -  16
التالية: 

1. عند تعرضهم للعنف، أو العتداء خطير، أو في حالة تهديـدهم مـن طـرف أشـخاص مسلحين، أو عند استهدافهم بإلقاء قذائف خطيرة عليهم. 
2. عند عدم تمكنهم من الدفاع بطريقة أخرى، عن املؤسسات واملراكز التـي يحرسـونها، واألشخاص الذين هم في عهدتهم، أو إذا تعرضوا ملقاومة ولم 

يكن بإمكـانهم ردهـا إال باستعمال السالح.
3. عندما يحاول املعتقلون اإلفالت من حراستهم، وال يتأتى ضبطهم إال باستعمال السالح. 

4. إذا حاول أشخاص الدخول إلى املؤسسة أو دخلوا إليها، ولم يمتثلوا لإلنذارات املوجهـة إليهم، وحاولوا اإلفالت من البحث عنهم أو إلحاق ضـرر 
بسـالمة وأمـن الحـراس أو املعتقلين أو املؤسسة.  

17 - Scanners à ondes millimétriques, portiques à masse métallique ; détecteurs manuels ; dispositifs de 
vidéo-surveillance ; brouillage des ondes de téléphones portables ; création des équipes cynotechniques et 
le renforcement des opérations de contrôle des visiteurs.

18 -  اعتماد التقنيات املتطورة في التفتيش باستعمال الكالب املدربة القادرة على الكشف عن املمنوعات دون املساس بكرامة الزوار أو السجناء، 
وبما يسمح بتمكين املوظفين املكلفين بإنفاذ القانون من القيام بمهامهم في أحسن األحوال. 

19 - على أجهزة الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في توفير كل ظروف اإلقامة الصحية للسجناء، بشكل يحول دون انتشار األمراض املعدية سواء الجلدية 
منها أو املؤدية إلى تكاثر الحشرات املضرة بالصحة والسالمة.
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تقوم به املندوبية من مجهودات من خالل التعاقد مع عدد من األطباء، ورغم الفعل التطوعي باملؤسسات، ال تتم 

تغطية الحد األدنى من االحتياجات.

وبما أن السجين الذي تسلب حريته ويقيد حقه في التنقل ال يمكن ان يحرم من العالج من األمراض، فان مسؤولية 

االدارة العامة للسجون مرتبطة جدليا بمسؤولية وزارة الصحة ومندوبياتها في الجهات واألقاليم، ومرتبطة أيضا 

بمسؤولية املنتخبين محليا واقليميا وجهويا... فالدولة ومؤسساتها معنية اوال وأخيرا بمصير السجناء وعليها ان 

توفر لهم الحماية والحق في الصحة. بناء على ذلك ندعو الى مناظرة وطنية في هذا الباب الستعراض االوضاع 
انتظار ذلك البد من وضع حد  الصحية املعقدة بأسبابها ومعطياتها، ومقترحات الحلول املمكن تصورها. وفي 

لعذاب ومعاناة املر�ضى عقليا والذين يتجاوز عددهم الثالثة آالف سجين، والبد ان تستقبلهم مراكز ومستشفيات 

متخصصة قصد تلقى العالج الضروري والناجع.    

ان وضع املر�ضى بالسجون سواء في االعتقال االحتياطي او تنفيذا لعقوبة حبيسة، يضع الدولة امام   مسؤولية 

لة بجريمة  سياسية وحقوقية وهي التي يصفها القانون الدولي بحاالت املعامالت املهينة و الحاطة بالكرامة ذات الِصّ

التعذيب املحرمة دوليا ووطنيا وفي االجتهاد القضائي الدولي للمحكمة األوروبية لحقوق االنسان.   

لذلك وجب وبشكل عاجل رفع االعتمادات املخصصة القتناء األدوية واقتناء التجهيزات الطبية... في سياق تفعيل 

الحق في الصحة املنصوص عليه في دستور 2011؛ وتكليف وزارة الصحة بمسؤولية الوضع الصحي للسجناء، 

واعتبارها املسؤولة بشكل مباشر على الرعاية والتتبع، مع ضرورة تخصيص رعاية أكثر مالئمة لألحداث والنساء، 

من خالل تخصيص رعاية صحية تتناسب وحاجياتهم. عموما ضرورة حماية الفئات ذات الخصوصية من معاقين 

وأجانب واملصابون باألمراض النفسية أو العقلية واملدمنون...

5 -  احلماية في مجال التشغيل
إذا كان دستور 2011 يقر في املادة 31 بحق الشغل للجميع، فان إعمال هذا الحق يطرح أكثر من تساؤل في عالقة 

بالقانون املنظم للمؤسسات السجنية، ومن أبرزها التساؤل هل تطبق مدونة الشغل على العاملين من السجناء 

داخل املؤسسات؟ وهل من حق كل سجين يرغب في العمل ان يستجاب لطلبة؟ 

إذا كانت عناصر الجواب العلمية واملوضوعية تستع�ضي في ظل غياب املعطيات الرسمية املنشورة من قبل 

املندوبية للتفاعل معها ومحاولة استنباط بعض من الخالصات التوجيهية بشأنها، فانه ومن منطلق الحماية 

الواجبة للسجناء من مختلف ضروب االستغالل، ومن العمل الشاق ومن التمييز... وجب التأكيد على ضرورة 

القيام باإلصالحات التشريعية والتنظيمية في مجال التشغيل داخل السجون ومن بينها:

	 معالجة خاصة في مدونة الشغل لقواعد وشروط عمل عامة ونموذجية لتشغيل السجناء، وتنظيم 

لفائدة  العمل  وتنظيم عالقة  الشغل  الطرفين خالل مدة  املؤسسة، وتحديد مسؤولية  عالقاته مع 

الخواص او الهيئات حتى يغطى الفراغ في هذا املجال. 

ان تراجع مقتضيات  القانون املنظم للسجون في الفرع الثالث ) املواد من 35 الى 45	   (  وذلك بوضع 

مقتضيات أساسية واضحة ال تقبل كثرة التأويالت  ومنها اختيار تحديد الفوارق ما بين التشغيل والعمل 

داخل املؤسسة وخارجه ومتى يحق للسجين القيام بشغل   ومتى يكون السجين حرا في قبول العمل ومتى 

يكون السجين ملزما به ، مع تحديد السن والقدرة البدنية  وطبيعة العمل ، تنظيم ساعات العمل،  ومبلغ 
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األجر ومن يحدده ، وهل هو الحد األدنى املقرر في مجال الشغل ام اجر من نوع خاص، تحديد طبيعة نظام 

التأمين عن حوادث الشغل بكل الضمانات خصوصا التعويض عن األمراض املوقتة والدائمة الناتجة 

عن العمل، كيف تتم مراقبة شروط العمل وضمان حقوق السجين وما هو دور وصالحيات متفشية 

الشغل،  وما هي طرق حل نزاعات التي  يمكن ان تحدث هل هي مسطرة داخلية ام مسطرة القواعد 

العامة املحددة  في مدونة الشغل... 

ان الوضع الحالي باملؤسسات غامض بل هناك استغالل لفراغ في النصوص يؤدي الى الخلط ما بين مجال الحق في 

الشغل ومجال فرص عمل في نطاق التأديب والعقوبات الداخلية وهو ما من شانه فتح املجال لالستغالل واملعاملة 

السيئة للعديد من السجناء بل ويؤدي الى إثارة عدد من النزاعات تف�ضي الى مساطر تأديب.

6 - تعزيز دور املجتمع املدني
 مراجعة املواد 10، 11 و12 من املرسوم التطبيقي للقانون رقم 23. 98، بما يجعل من تدخالت الجمعيات ذات 

الصلة بالعمل التربوي، أو االجتماعي أو الحقوقي مساهمات حقيقية في إعادة إدماج السجناء والسجينات بعيدا عن 

املنع، وعن الترخيص املرحلي الذي يقتصر على املناسبات الدينية أو الوطنية، أو وفق قناعات األجهزة املسؤولة. وهو 

ما سيمكن من اإلسهام الجاد في نشر ثقافة حقوق اإلنسان داخل املؤسسات السجنية ومساعدة اإلدارة السجنية 

على القيام بمهامها في توفير بيئة مالئمة لتحسين ظروف االعتقال. 

7 - االنفتاح على العالم اخلارجي 
في سياق الطفرة الحقوقية املرتبطة بتوجهات دستور 2011، وفي سياق مصادقة اململكة املغربية على البروتكول 

االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وما يترتب عنه من إنشاء آلية وطنية ملناهضة التعذيب، بغية تكريس 

الدور اإليجابي الهادف للحفاظ على كرامة السجين، نقترح تعديل املادة 84 من قانون 23. 98 بما يحقق انفتاح 

املؤسسات السجنية على محيطها الخارجي، ويكفل مساهمة املنظمات الحقوقية واالجتماعية والدينية على تقوية 

وتطوير املساعدة التربوية املقدمة لفائدة املعتقلين، وتقديم الدعم الروحي واملعنوي واملادي لهم ولعائالتهم عند 

االقتضاء، واملساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنهم. وهو ما يقت�ضي مراجعة الصالحيات املوسعة املخولة ملدير 

املؤسسة السجنية في الترخيص من عدمه لزيارة املؤسسات السجنية؛ وهو ما سيمكن املنظمات غير الحكومية 

الوطنية والدولية ووسائل اإلعالم من االطالع على أوضاع املؤسسات السجنية. طرح يتطلب إعادة صياغة املادة 

87 من القانون املنظم للسجون بشكل يمكن من تحديد مفهوم األسباب الخطيرة وحاالتها التي تمكن مدير السجن 

من إيقاف أو سحب الترخيص املتعلق بزيارة السجن.

8 - الرقي بسياسة إعادة اإلدماج
في إطار سياسة إعادة اإلدماج ينبغي تعبئة التعاون الدولي، بإبرام اتفاقيات دولية مع هيئات مختلفة من أجل 

االستفادة من خدمات برنامج األمم املتحدة اإلنمائي الذي يساهم في إنجاز مؤسسات نموذجية إلعادة إدماج املحكوم 

عليهم، التي ستعد مكسبا لقطاع السجون، باإلضافة إلى الدعم الذي من املمكن أن تقدمه اللجنة األوروبية في 

مجال تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي السجون واقتناء تجهيزات تربوية لفائدة السجناء.

9 - تكريس احلق في التعبير 
التعامل اإليجابي مع االحتجاجات التي تشهدها عدد من السجون بسبب التجاوزات وحرمان السجناء من الحقوق 

املنصوص عليها في القانون املنظم للسجون، واملرسوم التطبيقي.  مما يتطلب على املستوى القانوني مراجعة 
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املادة 90 من القانون 23. 98 في فقرتها الرابعة والخامسة. فمن خالل الفقرة الرابعة ينبغي تقييد صالحيات مدير 

املؤسسة السجنية في منع املراسالت بصفة مؤقتة بحكم عرقلتها إلعادة إدماج املعتقل أو تتعارض مع نظام أو أمن 

املؤسسة، اعتبارا للتعابير الفضفاضة التي تمنح صالحيات شاسعة في املنع. أما الفقرة الخامسة فتشكل تهديدا 

واضحا للسجناء بتعريضهم للتدبير التأديبي مع املتابعة الجزائية من اعتبرت الرسائل متضمنة لسب أو قذف 

أو وشاية كاذبة أو إهانات أو تهديدات، ال�ضيء الذي يمكن املؤسسة السجنية من صالحيات واسعة في التقدير 

واملتابعة اإلدارية، مع التضييق على السجناء في إمكانية التعبير الحر عما قد يتعرضون له من ضغط أو تجاوز داخل 

السجن.

كما ينبغي مراجعة الفصل 99 من القانون املنظم للسجون، الذي ينص على املنع في مواجهة أي مطلب جماعي، وهو 

ما ال يتما�ضى وفكرة تمكين السجناء من الحقوق، أضف لذلك تعريضهم نتيجة ذلك للتدابير التأديبية؛ وتعويض 

مضامينه بفكرة إلزامية فتح قنوات الحوار بين السجناء في سياق الضوابط املنصوص عليها في القواعد النموذجية 

الدنيا ملعاملة السجناء الصادرة عن األمم املتحدة، املحينة بمقت�ضى قواعد مانديال، بما يسمح بتمكينهم من تلبية 

مطالبهم املشروعة بعيدا عن أسلوب التهديد والتأديب.20  

10 - مراجعة أساس تدبير حركة املعتقلني وتقوية العالقات األسرية
من أجل تمكين السجناء والسجينات من الحق في االتصال بالعالم الخارجي، وبخاصة عدم االنقطاع عن التواصل 

مع األسرة من فروع وأصول وأزواج، وجب مراجعة الباب السادس من املرسوم التطبيقي املعنون بحركة املعتقلين 

في الشق املتعلق بالترحيل اإلداري، بمنع إمكانية الترحيل القائمة على أسباب عامة أو مبهمة، تجعل منها أساسا 

لالنتقام أو اإلبعاد )انظر الفصل 61 من املرسوم التطبيقي(. كما ينبغي مراجعة شمولية للضوابط املحددة للزيارات 

املنصوص عليها في القانون 23. 98 املنظم للسجون، من خالل مراجعة صالحيات املدراء، وتحسين الفضاءات، 

 ،)77 اللقاءات املباشرة في سياق ظروف تحترم الخصوصية )األمر الذي يتطلب مراجعة املادة  والتمكين من 

والتقليص من حاالت الزيارات التي تتم بإعمال الفاصل بين السجين والزوار، مع السماح لألزواج بالخلوة الشرعية 

احتراما لحقهم في العالقات الجنسية.

لعل تنامي ظاهرة الحركات االحتجاجية داخل املؤسسات السجنية، واإلضراب الجماعي والفردي عن الطعام، مظاهر من بين أخرى يعبر    -  20
بواسطتها السجناء عن رفضهم ملا قد يتعرضون له من تجاوزات وحرمان...مما يقت�ضي ضرورة مراجعة طريقة التعامل وأسلوب التدبير، من املنع 

املطلق والتهديد بالتعرض للتأديب، بالبحث عن الحلول عن طريق الحوار والتفاوض في سياق الضوابط القانونية. 
بناء عليه ينبغي تعديل الفصل 54 من القانون املنظم للسجون في فقرتها الثالثة بما يسمح بمراجعة األخطاء التي توجب الخضوع للتأديب.



:ǔƛƗƸǩƗ  ƷǸƮǮǩƗ

 إقرار  قواعد الحكامة الجيدة في التدبير 
السجني
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قواعد الحكامة الجيدة في التدبير السجني تقت�ضي االرتباط املفصلي بين إعمال حقوق اإلنسان في السجون 

ومستوجبات تحقيق متابعة ومساءلة أفضل للعمل اإلداري عن النتائج املتحصلة، وهو ما يرفع من مستوى 

الشفافية املنشودة في تدبير املرافق العمومية. بذلك فاملقاربة التشاركية عنصر دافع إلى تحديد املسؤوليات كل 

من موقعه سواء من جهة املسؤولين أو املنتخبين أو املواطنين والهيئات املدنية والقطاع الخاص، وهذا التحديد 

يعد عامال ضاغطا للزيادة في األداء وبذل جهود استثنائية في سياق تكاملي لكل الفاعلين، فاملساءلة بمثابة جزاءات 

واقعية على كل من يتخلف في أداء واجبه، ألن الرقابة ال تكتمل صوابيتها وغائيتها إال بفعل إيقاع العقاب والجزاء 

على املخالفين واملقصرين في تدبير الشأن العام، خاصة و أن الديمقراطية التشاركية تتخذ من الرقابة الشعبية آلية 

لها أهمية بالغة وال محيد عنها في البحث عن الفعالية واملردودية

1 - ربط املسؤولية باحملاسبة

بعدما كان هذا املبدأ يأخذ صبغة أخالقية عامة تهم مساءلة عمل اإلدارة ال تخضع في ذلك إال للرقابة الذاتية املتمثلة 

في النوازع الداخلية لألشخاص القائمين عليها مثل)الضمير والرغبة في تجنب اللوم أو تحقيق الثناء والتميز...(، فإنها 

أصبحت تأخذ صبغة قانونية وفق أساليب أوجدها املشرع لتفعيل قوى املساءلة، وفي مقدمتها دستور اململكة 

الجديد الذي ربط بين مسؤولية تدبير املرافق العمومية باملساءلة، سواء في عالقة هذه األخيرة باملواطنين أو في 

عالقتها باملؤسسات التمثيلية وهيآت الرقابة. وفي هذا السياق يمكن اعتبار املساءلة » مبدًأ استراتيجًيا » في مجال 

تدبير القطاع السجني وشرطا أساسيا في تقوية شروط ووسائل إنجاح سياسة التأهيل وإعادة اإلدماج.

2 -  تركيز عنصر الشفافية في املمارسة اإلدارية للقطاع السجني

إذا كانت املندوبية قد اعتمدت تكنولوجيا املعلوميات في تدبير الصفقات العمومية الخاصة بها من خالل نظام 

التدبير املندمج للصفقات العمومية  ملا يوفره هذا النظام من اختصار للمساطر اإلدارية وإضفاء الشفافية على 

مختلف العمليات املنجزة في هذا املضمار، فإن التشاركية بمرونتها التدبيرية والتسيرية هي السند في غرس قيم 

الشفافية التي ترتكز على تدفق املعلومات بين متخذي القرار واملواطنين، بما يتيح الكشف عن الحقائق والحوار 

ومناقشة القضايا العامة وتجويد قرارات القطاعات الحكومية، وهو ما ينتج عنه ارتفاع منسوب الثقة في هذه 

القطاعات تسعف في تطوير أدائها وفعاليتها. وتظهر أهمية الشفافية في توعية املواطن واطالعه على الخيارات 

املتاحة، وتسهيل عملية تقييم األداء واملساءلة، كما تبرز أهميتها في اختيار قيادات تتصف باملوضوعية والنزاهة 

واالنتماء والوالء للمؤسسة وللصالح العام. والحكومة الجيدة ليس لديها ما تخفيه، بل يجب أن تحرص على إظهار 

نشاطها ألنه غير معيب وال يرتبط بفساد. فمبدأ الشفافية أصبح من بين املسلمات التي تلزم اإلدارة السجنية خالل 

ممارستها للمهام املنوط بها، السيما وأن الدستور الحالي للمملكة جعله من واجبات اإلدارة في عالقتها باملواطن، إال 

أن خصوصية القطاع السجني كآلية من آليات ضمان األمن والسالمة العامة، تجعل تقيده بالشفافية املطلقة 

أمرا احترازيا، خصوصا وأنه ال يسمح ملؤسسة السجون إال بحد أدنى من الخطأ في هذا املجال ما دامت مسؤولة 

عن وظيفة األمن، وهو ما يجعل من مرحلة التحديث هاته مرحلة تحوالت كبرى تطبع الوسط السجني برمته، بكل 

تناقضاته وتجاوزاته التي ال يمكن قياسها بنفس املقاس الذي نقيسه على باقي القطاعات، كما ال يمكن مواجهتها 

بانغالقيه تامة. فاملرحلة تقت�ضي بل تفرض االنفتاح على املجتمع ومكوناته، وما يعني ذلك من تحديث في املؤسسات 

السجنية بشكل يضمن لها زيادة وزنها ووزن العاملين بها داخل مجتمع التواصل واإلعالم، ويخفف عنها عبئ مخاض 

التحديث الذي تعيشه. 
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3 -   آفاق تدبير املؤسسات العقابية باملغرب

تتركز األهداف العامة للدولة في تدبير أمور املواطنين على أسس قانونية تمكن من التغلب على الفوارق بين مختلف 

فئات املجتمع، بتوزيع عادل للمبادرات الهادفة إلى تنمية البالد. وبالنظر إلى عدم قابلية املواطنة للتجزيئ أو 

التصنيف الفئوي فإن السجين كمواطن يبقى في خضم اهتمامات الدولة الحديثة التي عليها أن تعمل على استدماج 

السياسة العقابية ضمن السياقات العامة للتنمية في إطار مندمج. والقطاع السجني باعتباره القطاع الو�ضي على 

تدبير املؤسسات السجنية وتنفيذ سياسة الدولة في املجال العقابي، عليه أن يسعى إلى البحث عن أفضل املناهج في 

التدبير بين اعتماد املقاربة التشاركية كمدخل ضروري لحشد التوافقات االجتماعية حول سياسة التأهيل وإعادة 

اإلدماج التي تتسع لتدخالت كافة األطراف املعنية بالشأن السجني، بغض النظر عن طبيعة الصعوبات القانونية 

والواقعية التي قد تعترض هذه املقاربة على مستوى التطبيق؛ أو الرهان على أسلوب يتراوح بين الخوصصة أو 

التدبير املفوض.

4 -  إدماج السجني في الفعل التشاركي

إذا كان التواصل يشكل العمود الفقري لعملية إعادة إدماج السجين، فإن التأسيس لعالقة تواصلية متوازنة 

بين السجين وذاته وبين ذاته ومحيطه تتطلب تأصيل ثقافة اإلنصات داخل الفضاء السجني. والتواصل يبتدأ 

باإلنصات الجيد كمطمح داخل الفضاء السجني،  ملا لهذا املكون من إيجابيات في إعادة التوازن لشخصية السجين. 

وهو ما سيؤدي إلى خلق جو من الثقة املتبادلة بين السجين واملوظف السجني.  األمر الذي سيمكن من تأهيل 

السجين مهنيا لجعله قبلة الستقطاب األطراف الفاعلة في الحقل االقتصادي واالجتماعي، وفي هذا اإلطار تعد األيام 

الوطنية إلعادة إدماج السجين فرصة سانحة لتحسيس الرأي العام الوطني بضرورة التدخل من أجل إدماج أفضل 

للسجناء. وارتباطا بنفس السياق نذكر ما لوسائل اإلعالم من دور مهم في تعريف املجتمع بعالم السجن والسجناء، 

بل وتحمل على عاتقها مهمة جعل املجتمع يحتضن النزيل ويساعد على إعادة إدماجه من جديد من خالل التغطية 

املستمرة لألنشطة التي تهدف إلى التعريف بالجهود املبذولة من لدن الساكنة السجنية لالنخراط في البرامج التربوية 

واملهنية املرصودة لهاته الفئة من املواطنين.

5 - إدماج البعد االجتماعي والتفاعل مع نتائج البحث العلمي

من منطلق اإلدراك التام للمقاربة املعاصرة في تدبير السجون، الرامية إلى تكثيف الجهود من أجل تأهيل السجين 

وإعادة إدماجه، وملا يفرضه ذلك من توفير طاقات بشرية مؤهلة تؤّمن تفعيل هذا التوجه اإلصالحي على مستوى 

الفعالية واملهنية، وتقديرا للجانبين اإلنساني واألخالقي في أداء القطاع السجني، أضحى من الالزم توفير مرجعية 

علمية على قدر من الدقة واالختصاص في مجال الدراسات والبحوث املنجزة حول السجون. كما تبدو الحاجة 

ملحة إلحداث خلية على املستوى املركزي تختص في البحث العلمي وتكوين األطر وربط العالقات مع مراكز األبحاث 

والجامعات املتخصصة في امليدان، ولئن كانت إدارة السجون قد بادرت في هذا السياق إلى إبرام اتفاقية مع كلية 

علوم التربية استهدفت تكوين أطر متخصصة في مجال التربية وعلم النفس، فإنه ينبغي تحيين وتعميم مثل تلك 

التجربة؛ بغية العمل على إحالل التكامل بين املنتوج الفكري والعلمي لهذه املؤسسات والتحاليل املساعدة على 

اتخاذ القرار، تمكن من استعمال نتائج األبحاث بنجاعة في ميدان السجون.

أما عن إدماج البعد االجتماعي في السياسة السجنية فال يكفي التزام القطاع السجني في مختلف املحطات التي 

يمر عبرها السجين منذ حلوله باملؤسسة السجنية حتى مغادرتها، بل من الواجب أجرأة البعد االجتماعي بأكبر قدر 
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ممكن وعلى مختلف املستويات، من خالل تمكين منظمات وجمعيات املجتمع املدني من وضع بصماتها على مستوى 

الفعل التشاركي في تدبير هذا القطاع من خالل االنفتاح على املجتمع املدني في إطار توسيع مساحة التوافقات 

حول السياسة املتبعة لتدبير القطاع السجني وتوسيع ميادين اشتغال املنظمات والجمعيات ذات الصلة. ويمر 

تفعيل دور هذه املنظمات عبر توفير الشروط القانونية واإلطار التنظيمي الكفيل بأن يجعل منها شريكا فعاال إلى 

جانب القطاعات الحكومية، وقوة اقتراحية عن طريق مأسسة أشكال جديدة من الشراكة تكون كفيلة بأن تجعل 

من عمل منظمات املجتمع املدني مكمال لتدخالت املصالح الحكومية املعنية، إضافة ملا يمكن أن تقدمه لفائدة 

السجناء، وبالتالي تجاوز بعض اإلكراهات التي تعيق عملية اإلصالح والتأهيل. وهكذا فإن انفتاح الفضاء السجني 

على املجتمع املدني ال يدخل في نطاق املراقبة فحسب، بل هو انفتاح للدعم والتقوية وتقديم املساعدات التي من 

شأنها إعادة إدماج السجين في املجتمع.

6 -  إنشاء مجلس أعلى للسجون

من أجل مؤسسات وطنية ناجعة خصص الدستور املغربي لسنة 2011 بابا كامال للحكامة الجيدة، وتمت دسترة 

مبادئ أساسية منها إخضاع تسيير املرافق العمومية ملعايير الجودة والشفافية واملحاسبة واملسؤولية والديمقراطية 

وكذا إلزام املرافق العمومية بتقديم الحساب عن تدبيرها لألموال العمومية مع خضوعها للمراقبة والتقييم طبقا 

للقوانين الجاري بها العمل. وتقت�ضي هذه املراقبة أن تتحلى الهيئة املراقبة باليقظة إزاء الحاالت أو العمليات التي 

يمكن أن تدل على الغش أو إساءة االستعمال أو األعمال غير القانونية أو أوجه عدم الكفاءة أو عدم الفعالية، وكذا 

التميز بنفاذ الرأي في اختيار االختبارات واإلجراءات وذلك من خالل مراعاة حد أدنى من األمور الضرورية لتحقيق 

أهداف الرقابة، في هذا السياق يجب مراقبة تدبير القطاع السجني بصفة دورية من لدن هيئة عليا مستقلة تتلقى 

تقارير من لدن املندوب العام للسجون. من جانب آخر فإن إنشاء مجلس أعلى للسجون سيسهم في البحث والتفكير 

في سبل تطوير السجون واالهتمام بحقوق السجين؛ مع قيامه بمهام املالحظة والتدخل في حالة املساس بها. أدوار 

تقت�ضي الحرص في تكوينه على ضمان تعددية الهيئات واملشارب والتخصصات. هيئة قد تشكل إطارا لالهتمام 

باألبحاث في املجال العقابي على غرار بعض األنظمة القانونية املقارنة.

7 - إنشاء متحف وطني للسجون

فكرة ذات ابعاد مختلفة وغايات متعددة؛ حافظة للذكرى على مستوى التدرج الذي عرفته السجون باملغرب، 

هادفة لتمكين املواطنين واملواطنات من اكتشاف عالم السجون املغلق، بما سيرتبه ذلك من تأثير على نفسية 

الزوار، وما سيكون له من دور إيجابي في تفعيل الدور الوقائي للجريمة.




