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  :لندوة التصريح الصحفي
  8102سنة  بالمغرب برسم والسجينات والسجناء المؤسسات السجنية حول وضعية  تقديم التقرير السنوي

 8102يوليوز  01: باطر ال
 

 

أن يتقدم إليكم بأحر تشكراته على تلبية الدعوة وحضور فعاليات هذه الندوة  ،املرصد املغربي للسجون يسعد 

 .8102السنوي حول أوضاع السجون والسجناء باملغرب برسم سنة  ة بتقديم التقرير الصحفية الخاص

، الذكرى التي تختزل ن لتأسيسهييحتفل بالذكرى العشر  هو هذا التقرير و  للسجون  املرصد املغربي يعرض أمامكم

ع عن حقوق ن سنة من عمر املرصد املغربي للسجون، الحاضر الفاعل املتتبع واملسؤول في مجال الدفايعشر 

 ستمرار لا هو عنوان  ، 2018 التقرير السنوي ف  .ةالساكنة السجنهموم   والتعاطي مع ... وحقوق السجناءإلانسان 

ليكون شاهدا له على اجتهاداته، وليكون  في أداء واجب أخالقي وإنساني وحقوقي تحمله املرصد بإرادة ووعي وتبات، 

مثار أن الشأن السجني باملغرب سيظل على   ،ه املرصد املغربي للسجون من خالل يؤكدو  شاهدا عليه وعلى تجربته،

يشكل تحديا دائما أمام  ،ولاهتمام والقلق ولاحتجاج، وإن واقع السجون والبحث عن حل إلشكالياته لاجتهاد

العمل و ، أوضاع السجون  رصدوإنه بالقدر الذي يفرض هذا الواقع تتبع و  ،املسؤولين ولدى املنظمات الحقوقية

 ،ظفينبكل الوسائل لحماية السجناء والسجينات، فأيضا من واجبنا استحضار شروط وظروف العاملين واملو 

 ،وتوفير كل الضمانات التي من شأنها تمكينهم من أداء مهامهم املتعددة والصعبة ،والحث على النهوض بأوضاعهم

 . بشكل يحقق التأهيل وإلادماج ويضمن كرامة السجين
 

في مجال الحريات  بمنحى تراجعييتسم  سياقفي ظل  ،8102السنوي لسنة   تقريره رصد املغربي للسجون امل يقدم

من املدن واملناطق  العديدفي عدة احتجاجات معه أفرز  وتراجع الشروط السوسيواقتصادية،   وحقوق إلانسان،

واملدنية والثقافية،   ة ولاجتماعيةلاقتصاديبالحقوق  ةعلى خلفية املطالب، 8102و 8102املغربية خالل سنتي 

فرض القيود  منية متشددة  تراوحت بين بمقاربة أ السلمي الشعبي السخط ، حيث قوبل   ...والكرامة والديمقراطية

 حقوق  عن واملدافعين ،النشطاءمن  عشراتال ة وإدانة محاكمو  ،لاعتقاالتموجة من و  ،على الحريات العامة

   .صحفيينالو  إلانسان

عرض قرار جديد على أنضار الجمعية العامة لألمم املتحدة ب تميزت هذه السنة  فقد ،على مستوى القرارات ألامميةو 

آمال الحركة يخيب املغرب  مرة أخرى بتوقيف عاملي لتنفيذ عقوبة إلاعدام، و يقض ي  8102خالل شهر دجنبر 

 .الحقوقية وطنيا ودوليا وذلك باالمتناع عن التصويت
 

والذي يستقي معطياته وإحصائياته في املقام ألاول من املندوبية  اليوم أمامكمالذي نعرضه السنوي  فالتقرير

ناء السجشكايات و  ،عالمإلا ، ومراسالت الجمعيات الحقوقية ومختلف وسائل وإعادة إلادماج العامة إلدارة السجون 

 :سيتناول املحاور التاليةو  ،...والسجينات أنفسهم وعائالتهم
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 .إلاطار الدولي والوطني الخاص بحماية حقوق السجناء والسجينات: ور ألاول املح (0

 .املعطيات إلاحصائية الخاصة باملؤسسات والساكنة السجنية: املحور الثاني (8

 .8102معالجة وتحليل ومتابعة الشكايات برسم سنة : املحور الثالث (3

 .ءاملساعدة القانونية لفائدة السجينات والسجنا: املحور الرابع (4

 .خالصات وتوصيات (5

 .سنة من حماية حقوق السجناء والسجينات 81: املرصد املغربي للسجون :  ملحق (6

 .السجناء ألاجانب باملغرب (2
 

 إلاطار الدولي والوطني الخاص بحماية حقوق السجينات والسجناء -0

 :ذكر منها ن عامة وبحقوق  السجناء خاصة  يعرض هذا املحور الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق إلانسان

العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ومختلف املعاهدات ولاتفاقيات ،  لحقوق إلانسان إلاعالن العاملي

لاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، قواعد مانديال، قواعد : والقواعد ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء

  للمجرمات لاحتجازية والتدابير غير السجينات ملعاملة دةاملتح ألامم قواعد، بانكوك، مبادىء الرياض التوجيهية

الدستور، قانون : ضمنه وصوال إلى إلاطار الوطني املنظم لحماية حقوق السجينات والسجناء، (بانكوك قواعد(

 8.11.425الخاص بتدبير وتسيير املؤسسات السجنية، املرسوم التطبيقي رقم  32.83املسطرة الجنائية، القانون رقم 

القاض ي بتعين املندوب العام إلدارة السجون  0.12.43، والظهير رقم 83.32لتحديد كيفية تطبيق القانون رقم 

التي عهد بها للمجلس الوطني   التعذيب، للوقاية منلية الوطنية آلا، وأخيرا وإعادة إلادماج وتحديد اختصاصاته

 88نسان والصادر بتاريخ املجلس الوطني لحقوق إلا تنظيم بإعادةاملتعلق  26.05بصدور قانون  لحقوق إلانسان

صالحيات مراقبة السجون وظروف وحالة السجناء وكل أماكن  00بمقتض ى املادة  اهوالذي أعط  8102فبراير 

منها  03آلالية الوطنية للوقاية من التعذيب وأعطاها اختصاصات باملادة   08وأحدث لدية باملادة  لاحتجاز، 

 ...ومعاملة لاشخاص املحرومين من حريتهم وضاع أباألساس دراسة 

 1معطيات متعلقة بالسجون  -8

ويعطي صورة حول الساكنة  ،معطيات تتعلق باملؤسسات السجنيةيقدم فيه املرصد املغربي للسجون،  هذا املحور 

إلى  ،، والوضعية الجنائية ونسب لاكتظاظ، والفئات الهشة، واملحكومون باإلعدام8102السجنية خالل سنة 

  .جانب زيارة املؤسسات السجنية من طرف الهيئات القضائية واللجن إلاقليمية وغيرها من املعطيات

إحصائيات املندوبية العامة إلدارة  فقد بلغت حسب 8102خالل سنة  عدد املؤسسات السجنيةفبالنسبة ل

 (13)سجون محلية وثالث  16و  امحلي اسجن 65 :منهامؤسسة سجنية،  26  ما مجموعه السجون وإعادة إلادماج

 .مراكز إلاصالح والتهذيب

من  38238منهم سجين وسجينة ،  23252ما مجموعه  8102فقد بلغت خالل سنة أما بخصوص الساكنة السجنية 

ضمنهم  8102معتقال خالل سنة  23018في مقابل احتياطيون، %33.12السجناء والسجينات لاحتياطيين بنسبة 

 . % 41.66نسبة احتياطيون ب 33230

 0884والسجناء ألاحداث  % 8.82سجينة بنسبة  0312، ما مجموعه  8102وبلغ عدد النساء السجينات خالل سنة 

 .من عموم الساكنة السجنية % 0.46حدث بنسبة 
 

 توزيع الساكنة السجنية حسب الوضعية الجنائية والجنس - أ

كرهين بدنيا حسب مدة العقوبة ، فيحتل املحكومون ألكثر فيما يخص توزيع املعتقلين املحكومين بصفة نهائية وامل

ثم  %88يليها املحكومون بأكثر من سنة إلى سنتين بنسبة  %85سنوات املرتبة ألاولى بنسبة  5من سنتين إلى 
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 01سنوات إلى  5، ثم املعتقلين املحكومون ألكثر من  % 81اشهر إلى سنة بنسبة  6املعتقلين املحكومون ألكثر من 

واملحكومون بستة أشهر  %00سنة بنسبة  31سنوات إلى  01، ثم املعتقلين املحكومون ألكثر من %08وات بنسبة سن

للمعتقلين املحكومون  %)1.13 (و بأقل من هذه النسبة %0وأخيرا املحكومون باملؤبد بنسبة   %3فأقل بنسبة 

 (8102حالة خالل سنة  23نساء، مقابل  8حالة ضمنهم  28)  باإلعدام،
 

 2لاكتظاظنماذج من نسب  : 2018معطيات حول السجون لسنة  - ب

 نسبة لاكتظاظ عدد السجناء والسجينات الطاقة لاستيعابية املؤسسة السجنية

0السجن املحلي العرجات   0811 8460 815%  

%028 0322 211 السجن املحلي القنيطرة  

%028 0205 0111 السجن املحلي سوق ألاربعاء  

الح والتهذيب عين السبع الدار البيضاءمركز إلاص  611 211 033%  

%044 4040 8262 السجن املحلي الوداية بمراكش  

%088 2196 1800 السجن املحلي طنجة   

 113%  1437 1268  8السجن املحلي آيت ملول 

0السجن املحلي عين السبع   4511 2032 053%  

%014 234 211 السجن املحلي سيدي موس ى بالجديدة  

%043 8883 0551 السجن الحلي بوركايز بفاس  

%042 8155 0411 السجن املحلي بني مالل  

%023 8552 0423 السجن املركزي مول البركي  

%36 0233 0311 السجن املركزي القنيطرة  

%22 881 843 مركز إلاصالح والتهذيب بنسليمان  

%26 0238 8122 السجن املحلي رأس املاء بفاس  

 

، بلغ   8102، عرف ارتفاعا ملحوظا خالل ن ألارقام أعاله أن عدد املعتقلين إلاجمالي إلى متم شهر دجنبر م يتبين

معتقال احتياطيا بنسبة تصل   38238، ضمنهم معتقال 655بفارق  8102معتقال خالل سنة  23018مقابل  23252

أعاله نماذج من نسب لاكتظاظ التي تصل   وتبرز املعطيات والجدول . من إجمالي الساكنة السجنية %  33.12إلى 

السجن املحلي بالقنيطرة ) % 028و (  0السجن املحلي العرجات )أو أكثر   205 %   في بعض املؤسسات السجنية إلى 

سلم  أدنى بمركز إلاصالح والتهذيب عين السبع الدار البيضاء ويأتي في % 033و( والسجن املحلي سوق ألاربعاء

 .% 22ومركز إلاصالح والتهذيب بنسليمان بنسبة  % 26ن املحلي رأس املاء بفاس بنسبة السج ،الترتيب

منها أغلب  تعاني يتضح إذا أن ظاهرة لاكتظاظ تلقي بظاللها على الواقع السجني ببالدنا، وتبقى السمة البارزة التي

، نظرا للتداعيات السلبية .لحد منهاوحلول ناجعة لتجاوز هذه املعظلة وا إجراءات غياب ظل في املؤسسات السجنية

وكذلك على نفسية السجينات  ،وآثاره السلبية على إلاصالح وإعادة التأهيل وإعادة إلادماج ،التي يفرزها لاكتظاظ

وتنامي ظاهرة العنف وخرق حقوق إلانسان داخل هذه  ،ألمراضلجناء، وما يتسبب فيه من  انتشار والس

   .وأداء مهامهم موظفي املؤسسات السجنيةعلى ظروف عمل  لسلبيوتأثيره ااملؤسسات السجنية، 
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 :  الفئات الهشة -3
 

 فئة السجينات  - أ

 أن نسبة النساء السجينات خالل سنة ،يتبين من إلاحصائيات املقدمة من طرف املندوبية العامة إلدارة السجون 

وسجلت  013ألمهاتهم  ألاطفال املرافقينوعدد  55بلغ عدد الحوامل منهن ( سجينة 0312) % 8.82تصل إلى   2018

تي في مقدمتهن سنة، تأ 41و 81وح أعمارهن ما بين من السجينات تترا %64ونسبة  . 8102حالة والدة خالل سنة  56

 .تليهن النساء العازبات واملطلقات وأخيرا ألارامل ،النساء املتزوجات

فإن تحديد  ،8102-8102 سنتي  خالل3(  PNUD)مائي برنامج ألامم املتحدة إلان أنجزهاتبعا للدراسة التي ف

التوزيع "تقليدية متمثلة في  ثقافة يتم على غرار وإعادة إلادماج  لتأهيلاحتياجات النساء السجينات في برامج ا

 .إمكانيات إعادة إلادماجعلى  إلاطالق ىعل ال يساعدما  وهو  الجنسين،للمهام بين " الكالسيكي

، مما يقلل من إمكانيات التمكين لاقتصادي ..( .الجديدةمثل التقنيات )بتكرة املجاالت املح ال يتم اقترا كما أنه

 على جميع مستويات مقاربة النوععلى الرغم من الرغبة الحقيقية في دمج و  .ويزيد من مخاطر العودة إلى الجريمة

، (   ي إلى العاملين باملؤسسات السجنيةمن أعلى الهرم إلادار )املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة إلادماج 

خاص '' نموذج''مؤسسات سجنية مبادرات إلنشاء ) الهشةهذه الفئة  لألخذ بعين لاعتبار وكذلك الجهود املبذولة 

املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة إلادماج،  ، وتوظيف موظفات داخل رفقاتلنساء ، أجنحة للسيدات املبا

في نقص ال، و ال يزال جنينيا ومعقدا هذه لاستراتيجيةفإن تفعيل ، ...( النوع وحقوق إلانسان في مجال التأهيل 

ن هإكراهات لاعتبار  بعينتأخذ  و ،  الهشةالفئات  التي تتناسب مع هذه  التجهيزات و املساحات والفضاءات 

 . وعاجلة ملحة ألةمس  مرفقات بأطفالهن تبقى، نساء حوامل أو نساء كنساء واحتياجاتهن  الخاصة 

لاعتراف بخصوصية هذه الفئة ضمن منظومة القوانين  يجدد املرصد املغربي للسجون دعوته، إلى ضرورة

وتأهيل ، املرونة اتجاه هذه الفئة من كاف املؤسسة السجنية يتسم بقدرتدبير وتسيير قانون  ، بجعلالسجنية

 والتعرف على الجنسين، بين الفروق وع ومراعاةموظفي وموظفات املؤسسات السجنية في مجال مقاربة الن

 .بالسجينات املتعلقة إلانسان وحقوق  للنساء الخاّصة إلاحتياجات
 

 )4(فئة السجناء ألاجانب  - ب

السجناء بلغ عدد تبعا لإلحصائيات املتوصل بها من طرف املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة إلادماج، فقد  

 (8102إلى متم شهر ماي )امرأة  23ضمنهم   0105 ما مجموعه 8102سنة خالل ة سجون املغربيالألاجانب في 

القارة يكا، وجنسيات أخرى، وتحتل جنسيات تهم إفريفيا، أوروبا، آسيا، أمر حسب  ينموزع ة وسجينسجين

، تليها نة وسجيسجين 813تتصدرها دولة النيجر بمجموع سجينة وسجين،  601لافريقية املرتبة ألاولى بما مجموعه 

ة سجين 21لجنسية الفرنسية بمحموع ليتصدرها ألاجانب الحاملين ة وسجين،سجين 838وروبية بمجموع القارة ألا 

، ثم القارة سجينة وسجين من دولة البرازيل 38 ة وسجين ضمنهمسجين 62القارة ألامريكية بمجموع ثم ، وسجين

 .ة السوريةحامل للجنسي ممنه 85  ة وسدينسجين 51ألاسيوية بمجموع 

 (: 8102إلى متم شهر ماي )والجنس  ةالجريمتوزيع السجناء الجانب حسب نوع 
 

 من السجناء بالنسبة للجرائم واملخالفات للقوانين الخاصة؛ % 52 -

 ؛موالمن السجناء والسجينات بالنسبة للجنايات والجنح املتعلقة باأل  %  06.25 -

 يات والجنح املرتكبة ضد ألامن العام والنظام العاممن السجينات والسجناء بالنسبة للجنا % 00.28 -

 من السجينات والسجناء بالنسبة للجنايات والجنح املرتكبة ضد ألاشخاص؛ % 2.22 -

                                                             
  (PNUD)دراسة حول النوع داخل املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة إلادماج أنجزت من طرف برنامج ألامم املتحدة إلانمائي  3
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  8102اي إحصائيات املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة إلادماج إلى متم شهر م 
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 من السجينات والسجناء بالنسبة للجنايات والجنح املتعلقة بنظام ألاسرة وألاخالق العامة؛ % 0.32 -

  أخرى من السجينات والسجناء بالنسبة لجرائم  % 3.65 -

  حيث نظم العديد من اللقاءات املباشرة  أهمية كبرى لهذه الفئة من السجناء، ، أولى املرصد8102سنة خالل هذه 

دليل إنجاز  وقد تم  .على وضعيتهم ومتطلباتهم الضرورية ومواكبتها بعدد من املؤسسات السجنية بهدف الوقوف

 حقوق  بمختلف والتعريف  ،الداخلي والخارجي  واصلعملية التتيسير من  عملي  موجه لهذه الفئة، سيمكن 

 بالحقوق تقديم إرشادات عملية حول طرق وإجراءات املطالبة إضافة إلى ... هذه الفئة السجنية  وواجبات

  .املحاكمة العادلة الحق في وضمان ،املساعدة القانونيةو  ،...املعلومات الوصول إلى، وضمان  ألاساسية
 

 

 ث فئة السجناء ألاحدا - ت

، واعتبارا لخصوصية هذه الفئة ظل املرصد %  0.46حدث بنسبة عامة تصل  0884بلغ عدد املعتقلين ألاحداث 

سجون ينبه إلى أن مكانها الطبيعي هي ألاسرة واملدرسة وليس املؤسسات السجنية التي ال تتوفر على لاملغربي ل

من ألاحداث داخل السجون يطرح أسئلة كبرى شروط ومؤهالت إعادة التربية والتأهيل، فوجود أعداد مرتفعة 

آلية أساسية في الحد من جنوح كمدى نجاعة العدالة الجنائية القائمة على لاعتقال وسلب الحرية  ومقلقة حول 

 ، ثألاحدا

العمل على بهذه الفئة الهشة ومع إشكاالتها  يعتبر املرصد املغربي للسجون أنه قد حان الوقت، للتعامل بجدية مع

علمية تستحضر الجانب النفس ي ولاجتماعي  واستراتجيةالجة أسباب ومسببات جنوح ألاحداث وفق رؤية مع

الرعاية  وتوفر لها ...ووضعها النفس ي ولاجتماعي الهشة هذه الفئة لاعتبار طبيعةتأخد بعين  ،والقانوني والتشريعي

 لكل مواطن التي ينبغيجتماعية لا 
ً
 .أن تكون حقا

 
 

 ون باإلعدام املحكوم -4
حالة خالل  23مقابل  ،نساء 18 ضمنهم ،حالة 28 ما مجموعه 8102باإلعدام خالل سنة مين بلغت نسبة املحكو 

( هن)سجين وسجينة محكوم عليهم  28 أن إالفرغم أن عقوبة إلاعدام ال تطبق في القانون املغربي . 8102سنة 

 . باإلعدام يوجدون بممرات املوت في انتظار املجهول 

لقد تطلعت الحركة الحقوقية املغربية وضمنها املرصد املغربي للسجون بعد مطالبات عديدة باإللغاء، إلى 

التصويت إلايجابي من طرف املغرب خالل هذه السنة على مشروع قرار جديد يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة إلاعدام، 

املرة السابعة التي تتداول فيها هذه الهيئة وهي . 8102أنظار الجمعية العمومية خالل شهر دجنبر  عرض علىوالذي 

ألاممية في مثل هذا القرار، لكن وبأسف كبير، يسجل من جديد موقف لامتناع املتواصل عن التصويت الذي 

 سلكه املغرب، 

يجدد املرصد املغربي للسجون دعوته املؤسسة التشريعية إلى بلورة ودعم مقترحات قوانين ترمي إلى مرة أخرى، و 

ء عقوبة إلاعدام ومطالبة الحكومة بالتصويت لفائدة قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة املتعلقة بوقف إلغا

التنفيذ، وبتأييد قرارات مجلس حقوق إلانسان ذات الصلة ،والقيام بتعديالت جوهرية على املشاريع القانونية التي 

ا يؤكد استمراره في تتبع أوضاع املحكومين باإلعدام كم. ال تصون الحق في الحياة، أو تبقي على عقوبة إلاعدام

 . والعمل على النهوض بأوضاعهم وصيانة كرامتهم

 5 8102خالل سنة  الوفيات داخل السجون  -5
        

 عدد الوفيات حسب الوضعية الجنائية          

 املجموع إناث ذكور  الحالة الجنائية 

 31 10 83 احتياطيون 
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 051 13 042 مدانون 

 021 14 026 املجموع العام 

 

إناث حسب الوضعية  14ذكور و  026حالة وفاة  ضمنهم  021ما مجموعه ، 8102عدد الوفيات خالل سنة  بلغ

:كما يتضح أن  .الجنائية املبينة أعاله
6
 

 من الوفيات سجلت داخل املستشفيات؛  % 22.8 -

 من الوفيات سجلت في الطرق إلى املستشفى؛ 01.6% -

 الوفيات سجلت داخل مصحة املؤسسات السجنية؛ من % 2.6 -

 .داخل املعقل من الوفيات سجلت  % 5.6و -
 

ويطرح بإلحاح الكشف  خاصا بالنسبة للمرصد املغربي للسجون،و  انشغاال كبيراشكلت حاالت الوفايات باستمرار 

 20 – 21 – 63ضوع في القواعد همية كبرى للمو وقد أولت قواعد مانديال أ. ة وفاةعن ألاسباب الكامنة وراء أية حال

وفتح تحقيق  ،التي تنص على ضرورة إخبار الجهات القضائية ،0فقرة  20نذكر منها على الخصوص القاعدة ،  28 –

 ،ن بعض الحاالتالتي  تكمن في أ بواعث القلق ولانشغال وإن. الوفاة وأسبابحيادي وسريع وفعال عن مالبسات 

 ... او الولوج إلى الحق في الصحة إو إلى غيره من ألاسبابربما قد ترتبط بسوء املعاملة 

 

  8102إلاضرابات عن الطعام داخل السجون خالل سنة  -6

تتصدر ألاسباب املتعلقة باملتابعة القضائية أو  ،حسب إحصائيات املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة إلادماج

عام، تليها ألاسباب املتعلقة بالوضعية داخل السجن بنسبة لحاالت إلاضراب عن الط %66ألاحكام أعلى نسبة ب 

   %5وأخيرا  %0وتأتي في املرتبة الثالثة ألاسباب املتعلقة باملتابعة أو ألاحكام وبالوضعية داخل السجن بنسبة  82%

 …املجهولة نسبة ألاسباب
 

وفقدان الثقة في  ،ية وإلاصالحيةالتنظيمية التقليد أزمة النماذجأمام تفكيك الدولة للهيآت الوسيطة وأمام 

للدفاع عن حقوقهم  ،املؤسسات، فإن اللجوء إلى إلاضراب عن الطعام هو السالح الوحيد املتاح أمام السجناء

 .وإسماع صوتهم عندما ال يلجئون إلى التمرد

حول الوصول إلى  يعد ارتفاع معدل إلاضراب عن الطعام في السجون املغربية مؤشرا هاما ألنه يثير أكثر من سؤال

، ونوعية املعاملة داخل املؤسسة  السجينات والسجناءحماية حقوق الخاصة بقوانين الالحقوق املنصوص عليها في 

 .يصبح من الضروري التركيز على الوساطة والحوارمن هنا نتيجة لذلك ، . السجنية
 

 وإلافراج املقيد العفو تدابير  -2

حالة خالل  463 غتبزيادة بل 8102 حالة خالل سنة 3600مقابل  8102سنة حالة خالل  4121نسبة العفو  بلغت

ملف محال على مديرية  652، ضمن 8102قرار خالل سنة   08أما إلافراج املقيد بشروط  فقد بلغ ، 8102سنة 

ئية ملف محال على مديرية الشؤون الجنا 245قرارات من أصل  6الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، مقابل 

حالة خالل  30، مقابل 8102حالة خالل سنة  020والعفو بوزارة العدل بينما بلغ عدد الرخص لاستثنائية للخروج 

 60، ما مجموعه 8102إلاذن بالخروج خالل سنة  عدد املستفيدين واملستفيدات من رخصوبلغ ، 8102سنة 

 .8102مستفيد ومستفيدة خالل سنة  58مستفيدة ومستفيد، مقابل 

تطبيق بتزام إلى عدم لال و لاستجابة مللفات لافراج املقيد تبقى  شبه منعدمة  أن تيتبين من خالل لاحصائيا

 . ص بحماية السجينات والسجناءاالخ الضمانات والجوانب لاجابية الواردة في لاطار املرجعي الوطني
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 7زيارات املؤسسات السجنية -8

يتبين أن الزيارات التي قامت بها النيابة العامة هي ألاعلى من  ،املؤسسات السجنيةمن خالل تحليل معطيات زيارات 

زيارة، قاض ي  468تليها الزيارات التي قان بها قاض ي تطبيق العقوبة ب  323حيث العدد، حيت بلغت حوالي 

 82غرف الجنحية ب زيارة، رؤساء ال 53زيارة، اللجن لاقليمية ب  022زيارة، قاض ي ألاحداث ب  334التحقيق ب 

 .زيارة على التوالي 03و 04زيارة، قاض ي ألاحداث وقاض ي التحقيق التابعين للمحكمة العسكرية ب 

فاعتبارا لألهمية التي تكتسيها هذه الزيارات سواء في الوقوف على واقع الحال داخل املؤسسات السجنية، أو رصد 

، تبقى الحاجة قائمة وكبيرة لفتح أبواب املؤسسات مختلف الحاجيات والنواقص وتقديم العديد من الخدمات

السجنية أمام الهيئات الحقوقية واملدنية وجعلها شريكا وطرفا رئيسيا في املراقبة والتتبع، ورصد الواقع وإلاسهام 

 .في البحث عن الحلول وتقديم مختلف الخدمات لفائدة الساكنة السجنية
 

قام هذا ألاخير  8إلانسان لحقوق  الوطني املجلس الخاص بإنشاء الظهير من 45 و 44 املادتين وبموجب ، ذلك على عالوة

من بين مهامه كذلك  الذي ، إلانسان حقوق  وحماية املكلف بالرصد الفريق" سيما وال ، دائمة عمل مجموعاتبإنشاء 

 عالج في املتخصصة واملستشفيات، املؤسسات السجنية، مراكز حماية الطفولة لاحتجاز أماكن إلى زياراتتنظيم 

وإذا كانت هناك زيارات قد تم إنجازها . قانوني غير وضع في ألاجانب احتجاز أماكن و والنفسية، العقلية ألامراض

 على الحصول  منفإننا لم نتمكن في هذا إلاطار من طرف املجلس الوطني لحقوق إلانسان،  8102خالل سنة 

 .آلان حتى الغرض لهذا املتاحة إلاحصائيات
 

التي تترأسها السلطة  إلاقليمية ملراقبة السجون ن اللجنة أ ،قد اعتبر املرصد املغربي للسجون ضمن هذا الجانب،فو 

ومضمونا ووظائف لترقى ملا هو منتظر منها العمومية ممثلة في العامل، البد وأن تتم مراجعتها مسطرة 

 :وباألساس
 

 :اللجنةأوال من حيث أعضاء 

 ول ملحكمة لاستينافيس ألا رئاسة اللجنة للرئ إسناد. 

 عضوية أساسية لنقيب املحامين بدائرتها. 

 عضوية أساسية للوكيل العام للملك. 

 هوية أساسية للمجلس الوطني لحقوق إلانسان عضوية أساسية للمندوب الوزاري لحقوق إلانسان.  

  م، وحقوق لانسانعضوية ممثل عن كل من ممثل وزارة الصحة، والتعليم، وألاسرة والتضامن ، وإلاعال. 

  عضوية أساسية للمرصد املغربي للسجون. 
 

 من حيث تعزيز دورها وتوسيع اختصاصاتها :ثانيا
 

 من حيث ما  ،تنسيق اللجنة مع آلالية الوطنية املحدثة بمقتض ى قانون املجلس الوطني لحقوق لانسان

 من انتهاكات لحقوق السجناء؛بسوء املعاملة ومن غيرها  تقف عليه من إخالالت تتعلق بالتعذيب ومن 

  أو ما تتلقاه من شكايات على النيابة  ،تقف علية من إخالالت املباشرة ملا قد  حالة تمكين اللجنة من حق إلا

  العامة قصد البحث فيها والتقرير في مضمونها؛

 الت إدارية تمكين اللجنة من حق إلاحالة املباشرة على املندوب العام للسجون، ملا قد تقف عليه من إخال

 تخرج عن التطبيق السليم للقانون املنظم للسجون؛
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  لها لاختصاص في البث في إلافراج املقيد،  تمكين اللجنة من تقديم أسماء السجينات والسجناء للجهة التي

  ؛وِفي العفو وفي تطبيق املقتضيات املقبلة املتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية

 وتقديم مقترحاتها فيما يتعلق بالترحيل  ،ألاجانب السجينات والسجناءلجة وضعيات تمكين اللجنة من معا

 .طبقا للقانون 
 

   :من حيث املتابعة: ثالثا

  وممثل ،إسناد مهمة متابعة مقترحات و توصيات اللجنة لفريق ثالثي مكون من ممثل للجهة القضائية

 ؛وممثل عن السلطة املحلية املغربي للسجون،  املرصد

 ؛عضاء اللجنة من التقارير التي وجهت للجهات املعنية ومختلف املقترحات الصادرة عنهاأكين تم 

  ي وقت يراه الفريق ممكنا وضرورياأحيات زيارة املؤسسة السجنية في تمكين فريق املتابعة من صال.  
 

 

 الشكايات والتظلمات  -9

 9وإعادة إلادماج  املندوبية العامة إلدراة السجون  الشكايات  الواردةعلى  -أ

بلغت  ، فقد 8102الواردة عليها خالل سنة الشكايات بخصوص  حسب إلاحصائيات التي قدمتها املندوبة العامة

 :شكاية وتظلم موزعة حسب املواضيع التالية0562
 

 عدد الشكايات املـوضـــوع

 635 سوء املعاملة

 342 الحرمان من الرعاية الصحية

 833 ظروف لاعتقال

حرمان من برامج التأهيل إلعادة إلادماجال  011 

 52 استرجاع مستحقات مالية أو أغراض شخصية

 40 ترحيل تعسفي

 36 معرفة مآل الشكايات أو إلارساليات

 34 شكايات ضد السجناء والسجينات

 10 لابتزاز

 24 مختلفات

 0562 املجمـــــــــــوع
 

  ،تبرز املعطيات التالية  وبعد تفريغ وتحليل الشكايات والتظلمات

  من الشكايات والتظلمات تهم سوء املعاملة ؛ 41% أكثر من 

  من الشكايات والتظلمات تهم الحرمان من الرعاية الصحية؛ 83% ما يقرب من  

  من الشكايات والتظلمات ظروف لاعتقال؛ 05% ما يقرب من 

  من برامج التأهيل إلعادة إلادماج؛من الشكايات والتظلمات تهم الحرمان  2% ما يقرب من  

 من الشكايات والتظلمات استرجاع مستحقات مالية أو أغراض شخصية وترحيل تعسفي؛ 3% أكثر من 

 من الشكايات والتظلمات تهم معرفة مآل شكايات أو إلارساليات 8% أكثر  من 

 من الشكايات تهم شكايات ضد النزالء والسجينات ؛ 8% أكثر  من 

 من الشكايات تهم لابتزاز؛% 0أقل من 

 .تهم مختلفات%  5والباقي أي أكثر 
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أن النسبة ألاكبر من الشكايات والتظلمات تهم سوء املعاملة، تليها الشكايات  ،يتضح من إلاحصائيات والنسب أعاله

الكرامة داخل  على استمرار املعاملة الحاطة من انوالتظلمات املتعلقة بالحرمان من الرعاية الصحية، وهما مؤشر 

والحرمان من الحق في الصحة والخدمات الطبية في كثير من الحاالت، باعتبارها تشكل أولوية  ،املؤسسات السجنية

 .ضمن سلم الحقوق  التي ينبغي أن يتمتع بها السجين 

تطرح أسئلة  وعدم توفير شروط اعتقال إنسانية ،فظروف لاعتقال واملعاملة القاسية واملهينة للسجناء والسجينات

لة كبشر، وضمان سالمتهم وأمنهم . كبرى حول لالتزام بمعاملة السجناِء باالحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم املتأِصّ

إلى التعبير عن احتجاجهم في كثير من ألاحيان، إما بالدخول في إضرابات عن الطعام أو خياطة الفم  هموهو ما يدفع

 …نتباه إلى وضعيتهم ومطالمهم املشروعةأو غيرها من لاحتجاجات إلثارة لا 
 

 10(انظر التقرير املفصل) 8102الشكايات الواردة على املرصد املغربي للسجون خالل سنة   -ب

وقد تمت معالجتها وفق منهجية إحصائية تبين عدد ، شكاية  023بما مجموعه  8102توصل املرصد خالل سنة 

قليم فاملؤسسة السجنية وتواريخ التوصل بها وتوزيعها حسب الشكايات والتظلمات حسب الجهة، ثم حسب إلا

املصدر وطبيعة حاالت التظلم ليليها بعد ذلك توزيع الشكايات والتظلمات حسب إلاجراءات املتخذة من طرف 

 .املرصد وتوزيعها حسب طبيعة موقف إلادارة وفي ألاخير توزيع الشكايات والتظلمات حسب طبيعة لاجابة

 :نسجل املعطيات التاليةوالشكايات التي توصل بها املرصد،وتحليل محتوى التظلمات بعد تفريغ 
 

 من الشكايات والتظلمات تهم ترحيل السجناء والسجينات %31أكثر من 

 من الشكايات والتظلمات تهم عدم ولوج السجناء والسجينات إلى التطبيب %82أكثر من 

 التعذيب وسوء املعاملة من الشكايات والتظلمات تهم %82ما يقرب من 

 من الشكايات والتظلمات تهم إضرابات عن الطعام %01أكثر من 

 من الشكايات والتظلمات تهم الزيارات %01أكثر من 

 من الشكايات والتظلمات تهم طلب العفو 2%

 من الشكايات والتظلمات تهم متابعة الدراسة 6%

 من الشكايات والتظلمات تهم دمج العقوبات  8%

 من الشكايات والتظلمات تهم إلافراج املقيد بشروط  8%

 من الشكايات والتظلمات تهم إلاقامة  8%

 تهم حالة وفاة التي الشكايات والتظلمات; من الشكايات والتظلمات تهم بطاقة التعريف الوطنية  0%

سليم السجين لدولة من الشكايات والتظلمات تهم طلب عدم تو  من الشكايات والتظلمات تهم رخصة استثنائي  0%

 الكويت

 من الشكايات والتظلمات تهم تصحيح بيانات السجين  0%

 من الشكايات والتظلمات تهم استرجاع أغراض خاصة  0%

 من الشكايات والتظلمات تهم التغذية  0%

 من الشكايات والتظلمات تهم إنجاز وكالة  0%

 يةمن الشكايات والتظلمات تهم تمكين املعتقلين من أغط  0%

 .من الشكايات والتظلمات تهم ملتمس جمع أب سجين مع أبنائه داخل نفس الغرفة  0%
 

 من %82التعذيب ثمثل الشكايات والتظلمات الواردة على املرصد املغربي للسجون واملتعلقة بسوء املعاملة و 

وبنسبة  الحارسمن طرف  %21بنسبة تقرب من وقد ارتكبت  هذه الخروقات  املتوصل بها،  الشكاياتمجموع 
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حسب مضامين الشكايات  من طرف رئيس املعقل %2وبنسبة تفوق  من طرف مدير املؤسسة السجنية، %08تفوق 

. 

بمراسلة إدارة ( من الحاالت%23أكثر من )استجابة لهذه التظلمات والشكايات، قام املرصد في غالبية ألاحيان 

 ،تهم مراسلة وزيارة مباشرة%  6و ( مدراء املؤسسات السجنية)  ة من الحاالت تهم اتصاالت هاتفي% 5و      السجون 

 من الحاالت كان رد فعل إلادارة إيجابيا %20، (الرد على الشكاية) من الحاالت، اتخذت إلادارة موقفا اتجاههم 28% 

 .(النفي) من الحاالت كانت سلبية %04من الحاالت كانت محايدة و الباقي أي  % 05فيما  ( التجاوب مع الشكاية)
 

إال بتعاون  أن نجاح أي عملية إصالح للشأن السجني ببالدنا، لن يكتب لها النجاح   ،املرصد املغربي للسجون   يعتبر

 قانونية مرجعية تحقيق، و  الدولیة لمواثیقوصون كرامتهم، طبقا ل السجناء بمراعاة حقوق و ، العقابیة إلادارة

 ، ومنعحقيقي إنساني سجني أمن معالم إلى فض يي لحقوق السجناء، بما متالئمة مع لاتفاقيات الدولية املنظمة 

  .حكمه في يدخل ما أو التعذيب وجميع أشكال الكرامة من والحاطة القاسية املعاملة
 

واملطالبة بمختلف  ،للتعبير عن التظلم واملس بالكرامة ،آلية مهمة بالنسبة للسجناء والسجينات تشكلفالشكايات 

 .تخولها لهم املواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بحماية حقوق السجينات والسجناءالحقوق التي 

تطوير إلاطار القانوني الوطني املنظم آللية الشكايات،  إلعطائها أبعادا أوسع وتطوير طرق إلى اليوم   يدعو املرصد

للسجون واملندوبية العامة إلدارة السجون تقديمها ومساطر معالجتها، وخلق لجنة مشتركة بين املرصد املغربي 

ملعالجة الشكايات الواردة على املرصد والرد عليها في وقت أسرع ، مع التفكير في أدوات وتقنيات حديثة للتوصل 

 بالشكايات ومعالجتها
 

 11(انظر التقرير املفصل)املساعدة القانونية  -10

بدعم من املنجزة ، و وبية العامة إلدارة السجون وإعادة إلادماج التزم املرصد في إطار لاتفاقية املبرمة مع املند

بتقديم املساعدة ولاستشارة القانونية مجانا للسجينات والسجناء الراغبات املنظمة الدولية لإلصالح الجنائي، 

ينهم والراغبين في ذلك من خالل تكليف محاميات ومحامين ، للقاء السجناء داخل املؤسسات السجنية بهدف تمك

 ،ت التوعية بالحقوق لدى أسر وعائالت  السجينات والسجناءمن املساعدة ولاستشارة القانونية وتعزيز مجاال 

وأنجز مواد توعوية حول حقوق السجناء طبقا للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة لهذه الغاية حيث صمم 

ات املوظفين واملوظفات باملؤسسات السجنية في ونظم دورات تكوينية للرفع من قدر  بحقوق السجينات والسجناء،

 .مجال الحقوق املرتبطة بالسجناء

من السجينات  314مؤسسة سجنية، واستفاد منها  05استمارة شاملة خالل هذه الزيارات التي همت تمت تعبئة 

 .والسجناء ضمنهم السجناء ألاحداث الراغبين في املساعدة القانونية 

ت لاستمارات املعبأة، سجل املرصد املغربي للسجون الحاجة املاسة للسجناء والسجينات عينامن خالل استقراء و  

إلى الدعم واملساندة من خالل تقديم املساعدة القانونية والقضائية إليجاد الحلول لبعض املشاكل والتخفيف من 

  .حدتها
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 1وبدعم من املنظمة الدولية لإلصالح الجنائي
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 خالصات وتوصيات -01

 

 ::التالية والتوصيات لاستنتاجات للسجون  ربياملغ املرصد يقدم ، تقدم ما ضوء على
 

  يجدد تأكيده على أن النهوض بأوضاع السجون وإحراز تقدم في هذا املجال يتطلب املالئمة الشاملة

 ملنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني باملعايير الدولية؛

 إعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجن التعاهدية؛ 

 اقتراحات مراعاة مع الوجود إلى  32/83 رقم السجنية للمؤسسة املنظم  القانون  تعديالت جبإخرا التسريع 

 الباب؛ هذا في الحقوقية الجمعيات

 العقابية بالسياسة العالقة بالسياسة العالقة ذات  الجنائية القانونية املنظومة إصالح،  

  681السجون املنصوص عليها في املادتين اللجن إلاقليمية ملراقبة املراجعة الجدرية الختصاصات ومهام 

 من قانون املسطرة الجنائية،  680و

  ضرورة مالءمة القوانين  مع ت آلالية الوطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن لاحتجاز،إلاسراع بإقرار

لصلة ومع لاتفاقيات ذات ا  ،يات الدستور ضو العسكرية مع مقتأوخصوصا املنظومة الجنائية العادية 

و من حيث أ و تعريف التعذيب أومع مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب سواء من حيث التشريع 

 ؛ ،التعذيبية حالة من حاالت أممارسة السلطات ألدوارها ومهامها اتجاه 

 منهم ألاحداث النساء وخاصة أسرهم مع تواصلهم مجال وتوسيع للسجناء والصحية الجسدية الحماية تعزيز. 

 تحقيق السريع واملحايد في كل الحاالت املرتبطة بالوفيات، وسوء املعاملة من تعذيب أو عنف أو ضمان ال

 ؛...نقل تعسفي 

 باملغرب ألاجانب والسجناء وألاحداث النساء خاصة الهشة الفئات ورعاية النوع مقاربة مبدأ تجسيد. 

 املدرجة في املعايير ومع احتياجاتها مع فقةومت للمرأة وصديقة لاجتماعي بالنوع خاصة  وإجراءات تدابير إقرار 

 بانكوك؛ قواعد إعالن

 عتقال لاحتياطي وعقلنة من أجل الحد من ظاهرة لا  ،املنظومة الجنائية تهمحات ال ضرورة القيام بإص

  ، وتخفيض مدته، تطبيقه

  العقوبة  عوض لاعتقال لاحتياطي، والعمل على إلغاء ،تفعيل نظام الرقابة القضائيةالعمل على

 السجنية في عدد من الجنح، وتفعيل دور الصلح،

 الجنائية؛ املسطرة وقانون  الجنائي القانون  في وتضمينها للحرية السالبة غير  البديلة العقوبات إقرار 

 إصالح قانون  استحداث خالل من وذلك والتأهيل، إلاصالح وبرامج العقابية والنظم السياسات في النظر إعادة 

 الدولية؛ واملواثيق القوانين مع ويتالءم والتأهيل، إلاصالح مراكز متطلبات يلبي وحديث ي،عصر  وتأهيل

  دعوته إلى تعزيز دور املصاحبة لاجتماعية وتطوير برامج وتجارب املساعدة القانونية والتتبع لفائدة

 السجناء والسجينات من أجل تيسير إعادة إلادماج في املجتمع؛
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 ة واملالية الالزمة لنظام املساعدة القانونية وضمان الحصول عليها وذلك بإنشاء تخصيص املوارد البشري

 صندوق وطني للمساعدة القانونية؛

  أحيانا شكلتتخذ  املعقولة والتيالدعوة إلى التعامل بجدية وإيجابية مع مطالب السجينات والسجناء 

 .إضرابات عن الطعام، أغلمها بسبب الوضعية داخل السجون 

 الثاني لاختياري  البروتوكول  على واملصادقة الوطنية التشريعات من إلاعدام عقوبة إللغاء  الدعوة تجديد 

 والسياسية؛ املدنية بالحقوق  الخاص الدولي بالعهد امللحق

 ا ، والتأهيل إلاصالح مراكز متطلبات تلبي حديثة إصالحات وإدخال ، التأهيل إعادة برامج مراجعة
ً
 للمعايير وفق

 .الدولية يقواملواث

 العود؛ ظاهرة ملحاربة وتنسيقي تشاوري عمل خطة بلورة على العمل 

  تجديد املطالبة بالرفع من امليزانية املخصصة للمندوبية العامة للسجون حتى تتمكن من توفير شروط

 حياة كريمة للنزالء والنزيالت وفق ما هو منصوص عليه في املعايير الدولية والقوانين الوطنية؛

 ن ألاوضاع املادية واملعنوية للموظفين كضرورة أساسية تمكنهم من لاضطالع بمهامهم التأطيرية تحسي

 والتربوية على أحسن وجه؛

 ملسايرة مختلف املستجدات ( هن)وظفين واملوظفات باملؤسسات السجنية والرفع من قدراتهم تأهيل امل

 القانونية والتواصلية ؛

 

 الجهود حيي وي ،  8102بحصيلة الوضع السجني باملغرب خالل سنة  ماعل املرصد املغربي للسجون  يحيط 

 383فقد ارتفع عدد املوظفين واملوظفات باملؤسسات السجنية ب  : املستويات مختلف على املبذولة

موظفة وموظف خالل سنة  00862مما ارتفع معه العدد إلاجمالي إلى    810212خالل سنة ( فة)موظف 

وظفي موظفات ومدورة تكوينية للرفع من قدرات  362تم تنظيم  8102و 8102و خالل سنة . 8102

 8102 سنة وموظفة خاللموظف  2345املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة إلادماج استفاد منها 

، دون احتساب برامج تقوية قدرات موظفي وموظفات املندوبية 8102موظفة وموظف خالل سنة   2532و

هذه . السجون  اكتظاظ تفاقم يالحظ  ذلك، ومع .ر الدعم والشراكة مع جهات خارجيةي إطاالعامة املنجزة ف

وإدماج  تأهيل إعادةمهمة  أمام رئيسية عقبة وتشكلالسجناء اليومية إلى جحيم  الظاهرة التي تحول حياة 

 .السجينات والسجناء
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ذه ألاخيرة ومحتوى التصريح الصحفي ومحتوى ه ،ألاوروبيأنجزت هذه الندوة بتمويل من طرف لاتحاد  « 

  » يتحمل مسؤوليته املرصد املغربي للسجون ، وال  يعكس بأي حال من ألاحوال وجهة نظر لاتحاد ألاوروبي

 

 

 مشروع ممول من طرف لاتحاد ألاوروبي


