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 كــلــمـــة الــمــرصـــد 
مجــددا و بعــد ســنة مــن الفعــل والعطــاء والدفــاع عــن قضايــا الســجينات والســجون  ،يقــدم
املرصــد املغربــي للســجون حصيلتــه يف مجــال احلمايــة وتتبــع ورصــد أوضــاع الســجناء
باملؤسســات الســجنية املغربيــة .ســنة حافلــة باملبــادرات واملســاهمات ســواء مــن طــرف
املرصــد أو بشــراكة مــع عــدد مــن شــركائه الفاعلــن مــن داخــل املغــرب وخارجــه.
حــرص املرصــد املغربــي للســجون خــال هــذه الســنة التــي متيــزت بســياقات خاصــة ،علــى
أن يكــون حاضــرا باســتمرار يف صلــب النقاشــات املرتبطــة بواقــع حقــوق اإلنســان ببالدنــا
وبالسياســة اجلنائيــة والعقابيــة وســاهم مــن موقعــه يف إثــارة الســؤال والبحــث عــن حلــول
ملختلــف املشــاكل والقضايــا اخلاصــة بالســجينات والســجناء ،ضمنهــم الســجناء األجانــب
باملغــرب الذيــن أولــى لهــم املرصــد اهتمامــا خاصــا هــذه الســنة ،ونتطلــع إلــى أن تكــون
الســنوات املقبلــة فرصــة للرفــع مــن املبــادرات اجتــاه هــذه الفئــة.
عبــأ املرصــد خــال هــذه الســنة مختلــف إمكانياتــه املاديــة والبشــرية وعالقاتــه الوطنيــة
والدوليــة إلجنــاح مختلــف املبــادرات ،...كمــا واكــب وتتبــع الوضــع العــام احلقوقــي ببالدنــا
وظــل حاضــرا يف مختلــف احملطــات واملبــادرات ،مســاهما وفاعــا بامتيــاز.
إن تراكــم ســنوات مــن الفعــل والعطــاء واحلــرص علــى التواصــل املســتمر بالســجينات
والســجناء للوقــوف علــى أوضاعهــم والترافــع مــن أجــل قضاياهــم ،ســاهم يف إثــارة االنتبــاه
إلــى احملرومــن واملجرديــن مــن حريتهــم داخــل الســجون ومراكــز االحتجــاز ،مــن خــال
تنظيــم نــدوات وتظاهــرات وازنــة تصــب يف اجتــاه أنســنة الســجون واالهتمــام بقضايــا
نزالئهــا.
أعطــى املرصــد املغربــي للســجون خــال هــذه الســنة أهميــة قصوى كذلــك للجانب اخلاص
بتأهيــل العنصــر البشــري العامــل باملؤسســات الســجنية بتنســيق مــع املندوبيــة العامــة إلدارة
الســجون ،يف مجــال التمكــن مــن مضامــن املواثيــق و املعاييــر الدوليــة والوطنيــة ذات الصلــة
بحقــوق الســجينات والســجناء وبتدبيــر النزاعــات داخــل الســجون وغيرهــا مــن املواضيــع.
كمــا عمــل علــى تكويــن وتأهيــل عــدد هــام مــن أطــر اجلمعيــات املدنيــة واحلقوقيــة لتمكينهــا
مــن آليــات وأدوات التتبــع والرصــد واحلمايــة داخــل الســجون ومراكــز االحتجــاز ،دون
إغفــال املســاهمة يف تأهيــل عــدد هــام مــن احملاميــات واحملامــن يف مختلــف اجلهــات
بالتنســيق مــع الهيــآت املعنيــة ملواكبــة الســاكنة الســجنية وتقــدمي املســاعدة القانونيــة
والقيــام بالرصــد والتتبــع.
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لقــد حــرص املرصــد املغربــي للســجون علــى جعــل عالقتــه مــع مختلــف املؤسســات واجلهــات
املعنيــة ،عالقــة حــوار وتواصــل ووســاطة وليســت بالضــرورة عالقــة صــدام واحتجــاج  ،مــع
التمســك بالتعامــل مــع كل اجلهــات املعنيــة بالشــأن الســجني ،لكــن ليــس مــن منظــور تقنــي
يختــزل مهــام املرصــد يف مــا تــراه هــذه اجلهــات ممكنــا ،بــل تبعــا لرســالة ومهــام املرصــد
احلقوقيــة والنضاليــة التــي حتــدد طبيعــة وجــوده كمنظمــة حقوقيــة مدافعــة عــن الســجناء
وعــن مختلــف قضاياهــم.
عن املكتب التنفيذي
الرئيس
الدكتور عبد اللطيف رفوع

المرصد المغربي للسجون
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مــقــدمـــة
يصــدر املرصــد املغربــي للســجون تقريــره الســنوي حــول أوضــاع الســجينات والســجناء
برســم ســنة  ،2019ليســلط عبــره الضــوء حــول الوضــع العــام للســجون ببالدنــا ،والوقــوف
علــى أضــاع الســجينات والســجناء باملؤسســات الســجنية ،مســتندا علــى الصكــوك الدوليــة
األساســية حلقــوق اإلنســان وعلــى مختلــف تقاريــر املؤسســات والهيــآت املعنيــة برصدهــا،
والقوانــن الوطنيــة ذات الصلــة.
 M Mالسياق العام للتقرير :
متيــزت ســنة  2019بالنســبة للمرصــد املغربــي للســجون بســياقات خاصــة جتســدت أساســا
يف احلركيــة االســتثنائية التــي عرفهــا خــال هــذه الســنة ،وبتنــوع وتعــدد وغنــى املبــادرات
التــي أجنزهــا لفائــدة الســجينات والســجناء مبختلــف فئاتهــم ولفائــدة املؤسســات الســجنية
كذلــك ...ســنة خلــد فيهــا املرصــد املغربــي للســجون ذكــرى تأسيســه العشــرون ،وهــي
الذكــرى التــي مت خاللهــا عــرض حصيلــة عملــه يف مجــال حقــوق اإلنســان ببالدنــا بصفــة
عامــة وحقــوق الســجينات والســجناء بصفــة خاصــة ،هــذه احلصيلــة ميزهــا االســتمرار
يف إثــارة الســؤال حــول الوضــع احلقوقــي والســجني ببالدنــا والبحــث يف ســبل االرتقــاء
بواقــع الســجون املغربيــة وأنســنتها ،واســتحضار حاجيــات مختلــف املتدخلــن يف الشــأن
الســجني ببالدنــا :أطــر املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون ،محامــون ،جمعيــات ومنظمــات
حقوقيــة وفاعلــون حقوقيــون ...لينجــز بذلــك مبــادرات هامــة لفائدتهــم ركــزت باألســاس
علــى التأهيــل والتكويــن يف مجــال حقــوق اإلنســان وحقــوق الســجينات والســجناء وحمايتهــم
ورصــد وتتبــع أوضاعهــم ،حيــث مكنتهــم مــن مختلــف األدوات واآلليــات للتدخــل والتواصــل
طبقــا للمعاييــر الدوليــة والقوانــن الوطنيــة ذات الصلــة بحمايــة الســجينات والســجناء...
لقــد متيــزت هــذه الســنة كذلــك باســتمرار تنامــي احلركــة االحتجاجيــة ببالدنــا ،صاحبتهــا
نقاشــات حقوقيــة هامــة حــول بعــض املفاهيــم احلقوقيــة ومضامــن النصــوص القانونيــة،
وبصفــة عامــة حــول معاملــة املعتقلــن داخــل مختلــف أماكــن االحتجــاز ضمنهــا املؤسســات
الســجنية ،وهــو مــا شــجع املرصــد املغربــي للســجون علــى إصــدار دليــل خــاص بتتبــع
ومراقبــة أماكــن االحتجــاز .أجنــز املرصــد املغربــي للســجون هــذا الدليــل العملــي اخلــاص
برصــد وتتبــع أوضــاع الســجينات والســجناء وأماكــن االحتجــاز وبصفــة خاصــة املؤسســات
الســجنية ،اســتنادا إلــى املواثيــق والقوانــن الدولية والتشــريعات الوطنيــة ذات الصلة بحقوق
الســجينات والســجناء .وهــي مبــادرة توخــت باألســاس تعزيــز قــدرات أعضــاءه وأعضــاء
املنظمــات والهيــآت احلقوقيــة يف مجــال رصــد وتقصــي احلقائــق يف أماكــن االحتجــاز،
بطــرق أكثــر فعاليــة ومهنيــة ،للمســاهمة يف حتســن ظــروف االحتجــاز ومنــع احلــد مــن
االنتهــاكات املهينــة واحلاطــة مــن الكرامــة ،واحلــد مــن جميــع أشــكال التعذيــب وضمــان
حمايــة أوســع للســجناء واحملتجزيــن.
ســيعرض هــذا التقريــر ويرصــد واقــع حــال املؤسســات الســجنية ببالدنــا مــع مختلــف
التوصيــات واالقتراحــات التــي يراهــا املرصــد املغربــي للســجون كفيلــة بتجــاوز الفراغــات
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القانونيــة وبنــاء عالقــات تدعــم العمــل املشــترك لضمــان شــروط معاملــة إنســانية للســاكنة
الســجنية مبختلــف فئاتهــا ،ومتكــن مــن تعزيــز حمايــة حقوق الســجينات والســجناء والنهوض
بهــا.
ميكــن حصــر مصــادر املعلومــات اخلاصــة بإعــداد هــذا التقريــر يف املندوبيــة العامــة إلدارة
الســجون وإعــادة اإلدمــاج ثــم علــى مــا توصــل بــه املرصــد املغربــي للســجون مــن معطيــات
وشــكايات وتظلمــات مــن الســجناء وأســرهم ،وعلــى مــا تنشــره مختلــف وســائل اإلعــام
وكــذا مــا تضمنتــه تقاريــر املنظمــات واملؤسســات احلقوقيــة مــن بيانــات ومعطيــات.
إن املرصــد املغربــي للســجون وهــو يقــدم تقريــره الســنوي حــول أوضــاع الســجينات
والســجناء واملؤسســات الســجنية ببالدنــا برســم ســنة  ، 2019يتوخــى أن يعطــي صــورة عــن
واقــع الســجون باملغــرب ،وأن يلفــت انتبــاه الــرأي العــام وصانعــي القــرار مــن أجــل الوفــاء
بالتزامــات الدوليــة املغربيــة بإعمــال املعاييــر الدوليــة واملقتضيــات القانونيــة الضامنــة
حلمايــة حقــوق الســجينات والســجناء وصيانــة كرامتهــم.
هنــاك مســتويات ثالثــة مرتبطــة بالسياســة اجلنائيــة وتؤثــر علــى موقــع الســجن ودوره،
وغايــات وتطلعــات املجتمــع منــه وهــي قضايــا االســتقبال والتأهيــل واإلدمــاج والتــي ظــل
املرصــد املغربــي للســجون ينبــه إلــى ّأهميتهــا يف أنســنة الســجون وظــروف االحتجــاز .ويبقــى
االكتظــاظ معضلــة الســجون املغربيــة ويؤثــر بشــكل كبيــر علــى التأهيــل واإلصــاح وهــو مــا
يتطلــب التعامــل اجلــدي مــع هــذه الظاهــرة.
 TTاالعتقال االحتياطي السبب الرئيسي الكتظاظ السجون :
من أجل تدابير قانونية جديدة.
كمــا هــو معلــوم يترتــب عــن ارتفــاع نســبة االعتقــال االحتياطــي كلفــة باهظــة الثمــن ،ســواء
علــى املســتوى االقتصــادي أو االجتماعــي بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،فاآلثــار النفســية
واالجتماعيــة علــى الســجينات والســجناء تنتــج عنهــا عــدة تداعيــات وبصفــة خاصــة
انتهــاكات حقــوق اإلنســان والضغــط اإلضــايف علــى أنظمــة العدالــة اجلنائيــة( ،كمــا أن
التكلفــة املباشــرة وغيــر املباشــرة لالعتقــال االحتياطــي التــي تتحملهــا الدولــة واملجتمــع
واألفــراد ،فضــا عــن انتهــاكات احلقــوق األساســية الناجمــة عــن االكتظــاظ باملؤسســات
1
الســجنية ،جتعــل مــن تقليــص اللجــوء إلــى االعتقــال االحتياطــي أمــرا مســتعجال).
إنــه مــن الضــرورة اليــوم اإلفــراج عــن القوانــن املتعلقــة بإصــاح القانــون اجلنائــي وقانــون
املســطرة اجلنائيــة ،وكذلــك اإلفــراج عــن القانــون اجلديــد لتســيير وتنظيــم املؤسســات
 - 1بــاغ املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان مبناســبة تخليــد اليــوم اإلفريقــي العتقــال االحتياطــي ( 25أبريــل
مــن كل ســنة) ) -جريــدة االحتــاد االشــتراكي  24أبريــل .)2017
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الســجنية ببالدنــا لتعديــل قانــون  ،23/98والــذي انطلــق التشــاور يف شــأنه منــذ ســنة 2015
وقدمــت املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون مســودته خــال شــهر مــاي  ،2 2016لتســاير هــذه
القوانــن روح دســتور  ،2011ومــن أجــل مالئمتهــا مــع املعاييــر الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق
الســجناء والســجينات ،خاصــة قواعــد نيلســون مانديــا ،وقواعــد بانكــوك ...،وجتــرمي
ممارســة التعذيــب يف حــق املعتقلــن وتعزيــز الضمانــات املتعلقــة مبختلــف احلقــوق التــي
يضمنهــا الدســتور واملعاييــر الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق الســجينات والســجناء ،مــن أجــل
ضمــان وتكريــس حقــوق اإلنســان وضمــان كرامــة الســجينات والســجناء ،وضمــان تدبيــر
فعــال وإنســاني ملؤسســاتنا العقابيــة واإلصالحيــة ،...وجعلهــا مؤسســات حقيقيــة للتأهيــل
وإعــادة الدمــج املجتمعــي.
فــإذا كان االعتقــال االحتياطــي تدبيــر اســتثنائي ســالب للحريــة يتجســد يف وضــع املتهــم
بالســجن وبذلــك يشــكل اســتثناءا قانونيــا  ،فإنــه قــد حتــول إلــى قاعــدة وشــبح يغــرق
الســجون ،ويرفــع مــن طاقتهــا االســتيعابية التــي بلغــت يف بعضهــا الطاقــة االســتيعابية
.241%
نــص اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة بتاريــخ
 10دجنبــر  1948يف مادتــه احلاديــة عشــرة علــى أن« :كل شــخص متهــم بجرميــة يعتبــر بريئــا
إلــى أن تثبــت إدانتــه قانونــا مبحاكمــة علنيــة تؤمــن لــه فيهــا الضمانــات الضروريــة للدفــاع
عنــه» ،وأكدتــه املــادة  14مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية.
فافتــراض بــراءة الشــخص موضــع االشــتباه أو االتهــام هــو إحــدى الضمانــات التــي يســتند
إليهــا مفهــوم احملاكمــة العادلــة ،والــذي يقضــي بــأن بــراءة الشــخص مفترضــة وهــي األصــل
إلــى أن يثبــت العكــس ،وهــو مــا يتطلــب معاملــة املواطنــن علــى هــذا األســاس خــال كافــة
ـات ونهائــي
مراحــل الدعــوى ،يف كل مــا يُتخــذ مــن إجــراءات قانونيــة إلــى أن يصــدر حكــم بـ ّ
يقضــي بعكــس ذلــك .لــذا فــإن هــذا احلــق يعتبــر هــو احلصــن الــذي يحتمــي بــه املواطنــون
ضـ ّد أي إجــراء تعســفي أو مســاس بحريتهــم الشــخصية.
هــذا املبــدأ كرســه تصديــر الدســتور اجلديــد لســنة  2011يف فقرتــه الثالثــة« :وإدراكا منهــا
لضــرورة تقويــة الــدور الــذي تضطلــع بــه علــى الصعيــد الدولــي ،فــإن اململكــة املغربيــة،
العضــو العامــل النشــيط يف املنظمــات الدوليــة ،تتعهــد بالتــزام مــا تقتضيــه مواثيقهــا مــن
مبــادئ وحقــوق وواجبــات ،وتؤكــد تشــبثها بحقــوق اإلنســان كمــا هــو متعــارف عليهــا عامليــا».
 - 2ال زالــت احلركــة احلقوقيــة ومعهــا مختلــف املهتمــن بالشــأن الســجني ببالدنــا تنتظــر اإلفــراج عــن هــذا
القانــون الــذي ســيكون لــه أثــر إيجابــي علــى تدبيــر وتســيير املؤسســات الســجنية .وقــد نظمــت يف شــأنه
العديــد مــن اللقــاءات واملناظــرات ســواء مــن طــرف املندوبيــة العامــة او املرصــد او عــدد مــن املنظمــات
الوطنيــة والدوليــة.
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فــإن نســبة االعتقــال االحتياطــي باملغــرب تشــكل الســمة البــارزة يف قــرارات
رغــم ذلــك ّ
القضــاء املغربــي يف الوقــت الــذي يتــم فيــه االســتمرار يف جتاهــل باقــي التدابيــر واآلليــات
البديلــة لالعتقــال.
فاالعتقــال االحتياطــي أصبــح ظاهــرة متفشــية وأصبــح مثــار اســتفهام بســبب ارتفــاع
نســبته .ومســؤولية االكتظــاظ أو االعتقــال االحتياطــي قــد ال تقــع يف الغالــب علــى قضــاء
التحقيــق والنيابــة العامــة ،بــل قــد تشــمل أطرافــا وأســبابا أخــرى منهــا مــا هــو قانونــي ومــا
هــو اجتماعــي ،خصوصــا أن الفئــات التــي يطالهــا االعتقــال االحتياطــي كثيــرة ونســبتها جــد
مرتفعــة ،وهــو مــا يجعــل الطاقــة اإليوائيــة للســجون دائمــا غيــر مســايرة للنمــو الدميوغــرايف
وانتشــار ظاهــرة اإلجــرام ،ممــا يفــرض التصــدي لإلجــرام يف مصدره كح ّل أساســي بتضافر
جهــود جميــع الفعاليــات ،مــن إعــام وهيئــات املجتمــع املدنــي ومؤسســات حكوميــة وغيرهــا.
فإعــادة التفكيــر يف تدبيــر االعتقــال االحتياطــي أصبــح أكثــر إحلاحــا مــن أي وقــت مضــى،
وتفعيــل اإلجــراءات البديلــة للحبــس االحتياطــي أصبــح أمــرا مســتعجال وواقعــا ال مفــر منــه
لضمــان الســير الفعــال للعدالــة واألمــن االجتماعــي ،كمــا أن أجــرأة دوريــات النيابــة العامــة
وتفعليهــا بشــكل ســليم (الدوريــة رقــم 44س/ر.ن.ع الصــادرة بتاريــخ  15نونبــر  2015حــول
ترشــيد االعتقــال االحتياطــي ،الدوريــة عــدد  28س/ر.ن.ع الصــادرة بتاريــخ  07يوليــوز
 2018بشــان تدبيــر قضايــا املعتقلــن االحتياطيــن ،والدوريــة رقــم  5س/ر.ن.ع الصــادرة
بتاريــخ  29ينايــر  2019حــول تدبيــر االعتقــال االحتياطــي) مــن شــأنها أن حتــد وتقلــص ولــو
نســبيا مــن عــدد املعتقلــن االحتياطيــن.
مــن جديــد ،يدعــو املرصــد املغربــي للســجون إلــى إقــرار سياســة جنائيــة عقالنيــة حتــد مــن
ظاهــرة االكتظــاظ داخــل الســجون املغربيــة وتضمــن تعديــات القانــون اجلنائــي وقانــون
املســطرة اجلنائيــة والقانــون املنظــم لتســيير وتدبيــر املؤسســات الســجنية لتتــاءم مــع
العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره
مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة وغيرهــا مــن املعايير ذات
الصلــة بالســجناء  ،ويجــدد باملناســبة اســتعداده للمســاهمة يف فتــح نقــاش مجتمعــي شــامل
حــول السياســة اجلنائيــة والعقابيــة ببالدنــا واجلرميــة والقضــاء ...وحــول طــرق معاجلــة
االكتظــاظ باملؤسســات الســجنية وتدبيــر االعتقــال االحتياطــي ،يســاهم فيــه مختلــف
الفاعلــون (املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج ،مؤسســات حقوقية،مكونــات
املجتمــع املدنــي واحلقوقــي ،رجــال القانــون ،مشــرعون )...،بهــدف صياغــة خطــة كفيلــة
مبعاجلــة الظاهــرة والتغلــب عليهــا واعتبــار ذلــك مدخــا رئيســيا ألنســنة الســجون وضمــان
حمايــة كرامــة الســجينات والســجناء طبقــا للمواثيــق الدوليــة والوطنيــة ذات الصلــة بحمايــة
حقــوق الســجينات والســجناء.
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 TTاإلدماج حق للسجين (ة) وضمانه يحد من ظاهرة العود .
يتعــن التذكيــر أن قانــون  1999املنظــم للســجون نــص علــى عــدد مــن احلقــوق ذات الطابــع
االجتماعــي والتــي خصصــت للســجناء ومــن أهمهــا حــق التعليــم والشــغل واالســتفادة مــن
برامــج التأهيــل ،فضــا عمــا أشــار إليــه دســتور  2011ومــا حــدده مــن غايــات الســجن
واالعتقــال حيــث نــص أن املعتقــل يتمتــع بحــق التأهيــل واإلدمــاج.3
وقــد شــكل هــذا العنصــر إحــدى مظاهــر األزمــة الســجنية والعقابيــة باملغــرب مبــا لهــا مــن
تداعيــات ،وبهــذا الصــدد البــد مــن مالحظــة وجــود أزمــة حتديــد املصطلحــات ودالالتهــا،
ألنــه مــن الصعــب معرفــة معانــي اإلدمــاج ودالالتــه ،مــن جهــة هــل هــو حــق يفــرض علــى إدارة
الســجون وعلى كل الفاعلني احترامه وضمانه للســجني وللســجناء ،أم هو ســلطة وسياســة
يخضــع حلســابات اإلمكانيــات وامليزانيــات والظــروف وتدبيــر يعــود لــإدارة ســلطة تفعيلــه
وتطبيقــه حســب أســلوبها وبرامجهــا واختبارهــا لكفالتــه للبعــض دون البعــض اآلخــر؟ .
إن اإلدمــاج ليــس منــط مــن الســلوك يخصــص لــكل الســجناء دون متييــز مــن الناحيــة
املبدئيــة ،مثلمــا يفــرض عليهــم النــوم واالنضبــاط ،وهــو عمليــة معقــدة مرتبطــة أساســا
بعنصــر اإلنســان الســجني ســواء مــن حيــث الســن أو املســتوى الثقــايف أو احمليــط البيئــي
واجلغــرايف أو السوســيولوجي ،وقــد ظــل هاجســا لــم تنجــح جتاربــه والغايــات املنتظــرة منــه
حلــد اآلن.
إن اإلدمــاج غايــة تربويــة و ُم ِ
واطنــة أساســية ،لكنــه يفتقــر ملؤسســاته املتخصصــة و حملدداتــه
ومناهجــه وبرامجــه وطرقــه واألجهــزة املكلفــة بــه ،وتدبيــره ومحاولــة تنزيلــه تصطــدم
مبعرفــة مــن هــو املتلقــي واملســتفيد ،هــل هــو كل ســجني أو صنــف مــن الســجناء ممــن لهــم
مؤشــرات القــدرة علــى االســتفادة مــن بــن بقيــة املســتفيدين ؟ ،ومــا هــي معاييــر توفيــر
برنامــج اإلدمــاج بالنســبة لــكل فئــة مــن حيــث العمــر ومــن حيــث الزمــن واملــدة الكافيــة
إلدماجهــم ومــن حيــث مقيــاس معرفــة مــا إذا توفــر للقائمــن علــى تدبيــر سياســة اإلدمــاج
أن الســجني فعــا مت حصولــه علــى كل عناصــر اإلدمــاج كاملــة ؟.
مــن هنــا يتصــل اإلدمــاج بحــاالت العــود،ألن هــذا الواقــع ومظاهــر الفشــل فيــه مــن أكبــر
املخاطــر التــي تهــدد الفئــات العمريــة التــي تعــود للجرميــة أي التــي تســكن الســجون،
خصوصــا وأن فتــرات عقوباتهــا صغيــرة أو متوســطة جلهــا ال يتمكــن معهــا توفيــر حظــوظ
إدماجهــم ممــا يعــرض بعضهــم الــى األلفــة مــع اجلرميــة.

 - 3ســينجز املرصــد املغربــي للســجون دراســة ميدانيــة حــول «إعــادة إدمــاج الســجناء األحــداث يف املغــرب»
ســتصدر خــال ســنة  2020للمســاهمة يف البحــث عــن حلــول ملموســة ووضــع اســتراجتية تشــاركية يف هــذا
اجلانب.
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فــإذا كانــت العديــد مــن االســتراتيجيات والبرامــج القطاعيــة قد مت وضعهــا وتنفيذها إلعادة
إدمــاج الســجناء والســجينات اجتماعي ـاً واقتصادي ـاً  ،وال ســيما مــن قبــل املندوبيــة العامــة
إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج يف إطــار الشــراكات مــع برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي
واالحتــاد األوروبــي والــدول األعضــاء  ،ووزارة الشــباب والرياضــة ومؤسســة محمد الســادس
إلعــادة إدمــاج الســجناء ،...فإنــه ال يوجــد أي إطــار اســتراتيجي مشــترك ميكــن مــن توجيــه
السياســات العموميــة بخصــوص إعــادة الدمــج االجتماعــي واالقتصــادي ورســملة جهــود
مختلــف اجلهــات الفاعلــة العامــة واخلاصــة املعنيــة بهــذه القضيــة واإلشــكالية املجتمعيــة.
وبهــدف توثيــق هــذه القضايــا واإلشــكاليات ،وإنتــاج إحصــاءات دقيقــة واســتخالص مبــادئ
توجيهيــة لوضــع اســتراتيجية وطنيــة مندمجــة إلعــادة اإلدمــاج االجتماعــي واالقتصــادي
ومكافحــة العــود .ستســمح نتائــج الدراســة التــي ســينجزها املرصــد (حــول إعــادة إدمــاج
الســجناء األحــداث) بفتــح نقــاش مــع مختلف الســلطات واجلهــات الفاعلة املعنية واملســاهمة
يف وضــع وتنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة قــادرة علــى:
 ïتقدمي أجوبة كافية ومحددة لهذه القضايا املجتمعية؛
ï
 ïمتكــن مــن مراقبــة السياســات العموميــة بشــأن إعــادة اإلدمــاج ومحاربــة ظاهــرة
ï
العــود؛
 ïضمــان التناســق يف اإلجــراءات احلكوميــة بشــأن إعــادة اإلدمــاج ومحاربــة ظاهــرة
ï
العود؛
 ïتوجيه وتكثيف جهود مختلف الفاعلني املعنيني من القطاعني العام واخلاص؛
ï
 ïتعزيز االستثمارات املستهدفة واإلضافية؛
ï
 ïتعزيز اخلطط والبرامج القطاعية القائمة واملتواجدة.
ï
وهي االستراجتية الوطنية التي ينبغي أن ينخرط فيها:
 ïاملندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج ،ممثلــو الــوزارات واملؤسســات
ï
العموميــة املعنيــة بإصــاح املنظومــة الســجنية واملشــكلة للجنــة املشــتركة بــن
الــوزارات :العــدل ،الصحــة ،التعليــم والتكويــن املهنــي ،الشــباب والرياضــة،
املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان واجلهــات القضائيــة.
 ïاملجلس الوطني حلقوق اإلنسان؛
ï
 ïمؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء؛
ï
 ïالقطاع اخلاص؛
ï
 ïمنظمات املجتمع املدني.
ï
إن االهتمــام مبجــال الســجن والعقوبــة مــن قبــل املجتمــع فيــه تقصيــر ملحــوظ وكبيــر ،وكــذا
مــن قبــل عــدد مــن مؤسســاته ،كلهــم ميارســون االبتعــاد مبســافات عــن متابعــة قطــاع الســجن
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ومشــاركته يف بلــورة احللــول وبحث املعاجلــة املباشــرة لظاهــرة اجلرميــة وآثارهــا 4.وهــو
مــا يتطلــب حتمــل املســؤولية واالنخــراط يف عمليــة أنســنة الســجون وتوفيــر فــرص الدعــم
واملصاحبــة للســجناء والســجينات.
إن هــذا التقريــر الــذي يقدمــه املرصــد املغربــي للســجون اليــوم برســم ســنة  ،2019يحــاول
أن يشــخص الوضــع الســجني القائــم مبوضوعيــةن وأن يشــكل مرجعــا ملختلــف املهتمــن
بالشــأن الســجني ببالدنــا ،ومــن خاللــه يســعى املرصــد إلــى االســتمرار يف تأطيــر النقــاش
احلقوقــي حــول وضعيــة املؤسســات الســجنية والســجينات والســجناء ببالدنــا.

 - 4أنظــر التقريــر الســنوي للمرصــد املغربــي للســجون برســم ســنة « 2014الســجون :الســؤال ،واملصيــر»...
الفصــل الثانــي :الســجون أمــام إشــكالياتها الكبــرى أيــة آفــاق؟ ص.31
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المحور األول:

اإلطار الدولي
والوطني الخاص
بحماية حقوق السجناء
والسجينات

 – Iاإلطار الدولي الخاص بحماية حقوق السجينات والسجناء.
 - 1الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق السجناء والسجينات
أولــت الكثيــر مــن النصــوص واملــواد التــى وردت فــى العديد مــن املواثيق واالتفاقيــات الدولية
واإلقليميــة ذات الصلــة بحقــوق الســجناء ،أهميــة خاصــة للســجناء والســجينات ،وتعتبــر هذه
املــواد مرشــدا ودليــا ضروريــا ملواجهــة االنتهــاكات املختلفــة التــى تقــع بخصــوص الســجناء
واحملتجزيــن وأهمهــا التعذيــب وهنــا يجــب أن نشــير إلــى أن االنتهــاك بطبيعتــه ،غالبــا مــا
ميثــل مخالفــة قانونيــة حلــق أو ضمانــات أقرتهــا تشــريعات أو اتفاقيــات دوليــة ،لــذا ال
ميكــن أن نتصــور التصــدي إلــى مثــل هــذه االنتهــاكات دون أن نشــير الــى النــص القانونــي
الــذى مت انتهاكــه وتوثيقــة .ومــن بــن أهــم املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة التــي تضمــن حقــوق
األشــخاص املجرديــن مــن حريتهــم وتضمــن جلميــع الســجناء واحملتجزيــن التمتــع باحلقــوق
واملعاييــر املكرســة يف القانــون الدولــي .تــرد الضمانــات الرئيســية 5يف:
• اإلعالن العاملي حلقوق ()1948؛
• العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية (1966اتفاقيــات” جنيــف”
( )1948والبروتوكــوالن اإلضافيــان امللحقــان بهــا ()1977؛
• اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
الالإنســانية أو املهينــة ()1984؛
• البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة
أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة والــذي اعتمــد يف  18كانــون األول/
ديســمبر 2002؛
• االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسري ()2006؛
• مجموعــة املبــادئ املتعلقــة بحمايــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل
مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن ()1988؛
• اتفاقية حقوق الطفل ()1989؛
• إعالن حقوق الطفل ()1959؛
• واملبادئ التوجيهية للعمل بشأن األطفال يف نظام العدالة اجلنائية (.)1997

 -5رابــط االطــاع والتحميــل https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ :
CoreInstruments.aspx
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• القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ()1955؛
• القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء قواعد نيلسون مانديال ()2015
• قواعــد األمم املتحــدة ملعاملــة الســجينات والتدابيــر غيــر االحتجازيــة للمجرمــات
(قواعــد بانكــوك)
• املبادئ األساسية ملعاملة السجناء ()1990؛
• مجموعــة املبــادئ املتعلقــة بحمايــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل
مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن 1988؛
• قواعــد األمم املتحــدة النموذجيــة الدنيــا للتدابيــر غيــر االحتجازيــة (قواعــد طوكيــو)
()1990؛
• مبــادئ آداب مهنــة الطــب املتصلــة بــدور املوظفــن الصحيــن ،وال ســيما األطبــاء،
يف حمايــة املســجونني واحملتجزيــن مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ()1982؛
• قواعد األمم املتحدة حلماية األحداث املجردين من حريتهم ()1990؛
• قواعــد األمم املتحــدة النموذجيــة الدنيــا إلدارة شــؤون قضــاء األحــدث -قواعــد
بيكــن)1985 (-؛
• اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة ،والبروتوكول االختياري لالتفاقية.
• مبــادئ أساســية بشــأن اســتعمال األســلحة مــن جانــب املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ
القوانــن؛
• مبــادئ املنــع والتقصــي الفعالــن لعمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون واإلعــدام
التعســفي واإلعــدام دون محاكمــة؛
• مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ()1979؛
• االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ()1950؛
• امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ()1981؛
فتبعــا لذلــك ،يتمتــع الســجناء بحمايــة عــدد مــن معاييــر حقــوق اإلنســان الدوليــة .ويحظــر
دائمــا التعذيــب والعقوبــة البدنيــة واحلبــس االنفــرادي ملــدة طويلــة والعقوبــة البدنيــة
واحلبــس يف زنزانــة مظلمــة وغيــر ذلــك مــن املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو
املهينــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك حقــوق محــددة بشــأن التوقيــف واإلجــراءات القانونيــة
المرصد المغربي للسجون

واالحتجــاز الســابق للمحاكمــة والظــروف املاديــة لالحتجــاز والنظــام واإلشــراف علــى
االحتجــاز وغيــر ذلــك...
فقــد أكــد البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة
أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة والــذي اعتمــد يف  18كانــون األول/ديســمبر
 2002يف الــدورة الســابعة واخلمســن للجمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة مبوجــب القــرارA/
 ،RES/57/199يف ديباجتــه علــى أن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة أمــور محظــورة وتشــكل انتهــاكاً صارخـاً حلقــوق اإلنســان،
وألــزم يف املادتــن  2و  16مــن االتفاقيــة كل دولــة طــرف باتخــاذ تدابيــر فعالــة ملنــع أعمــال
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة يف أي
إقليــم يخضــع لواليتهــا ،وأشــارت إلــى أن املنــع الفعــال للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة
أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة يقتضــي التثقيــف واتخــاذ جملــة مــن التدابيــر
املتنوعــة التشــريعية واإلداريــة والقضائيــة وغيرهــا ....،وأكــدت كذلــك علــى أن حمايــة
األشــخاص احملرومــن مــن حريتهــم مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ميكــن تعزيزهــا بوســائل غيــر قضائيــة ذات طابــع وقائــي
تقــوم علــى أســاس القيــام بزيــارات منتظمــة ألماكــن االحتجــاز.
اعتمــد مؤمتــر األمم املتحــدة األول املعنــي مبنــع اجلرميــة ومعاملــة املجرمــن املنعقــد خــال
ســنة  ،1955القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء ، .وخــال ســنة  ،2015اعتمــدت
اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة القواعــد املوســعة ،واملعروفــة باســم «قواعــد نيلســون
مانديــا» ،تكرميـاً ألكثــر ســجناء القــرن العشــرين شــهر ًة .فالقواعــد املنقحــة تعكــس املعاييــر
الدوليــة حلقــوق اإلنســان املعتمــدة منــذ اخلمســينيات .ونتيجــة لذلــك ،توفــر قواعــد مانديــا
للــدول مبــادئ توجيهيــة مفصلــة حلمايــة حقــوق األشــخاص احملرومــن مــن حريتهــم ،مــن
احملتجزيــن قبــل احملاكمــة إلــى الســجناء احملكــوم عليهــم.
تســتند هــذه لقواعــد إلــى االلتــزام مبعاملــة جميــع الســجناء باحتــرام لكرامتهــم املتأصلــة
وقيمتهــم كبشــر ،وحظــر التعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء املعاملــة .إنهــا توفــر إرشــادات
مفصلــة حــول مجموعــة واســعة مــن القضايــا التــي تتــراوح مــن التدابيــر التأديبيــة إلــى
اخلدمــات الطبيــة .علــى ســبيل املثــال ،فإنهــا حتظــر احلــد مــن طعــام أو مــاء الســجني،
وكذلــك اســتخدام أدوات الضبــط التــي تكــون مهينــة أو مؤملــة بطبيعتهــا ،مثــل السالســل أو
احلديــد.
تقيــد هــذه القواعــد كذلــك اســتخدام احلبــس االنفــرادي كتدبيــر أخيــر ،وأن يســتخدم
فقــط يف ظــروف اســتثنائية .وجــد مانديــا أن احلبــس االنفــرادي هــو «اجلانــب األكثــر
حرما ًنــا يف حيــاة الســجن .لــم يكــن هنــاك نهايــة وال بدايــة؛ هنــاك عقــل واحــد فقــط ،والــذي
ميكــن أن يبــدأ يف لعــب احليــل”.
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كمــا تشــدد قواعــد نيلســون مانديــا علــى أن توفيــر الرعايــة الصحيــة للســجناء هــي
مســؤولية الدولــة ،وأن العالقــة بــن محتــريف الرعايــة الصحيــة والســجناء حتكمهــا نفــس
املعاييــر األخالقيــة واملهنيــة كتلــك التــي تنطبــق علــى املرضــى يف املجتمــع .وعــاوة علــى
ذلــك ،تُلــزم القواعــد خدمــات الرعايــة الصحيــة للســجون بتقييــم ورعايــة الصحــة البدنيــة
والعقليــة للســجناء ،مبــن فيهــم ذوو االحتياجــات اخلاصــة.
إن احلــد األدنــى مــن املتطلبــات الــواردة يف قواعــد نيلســون مانديــا أكثــر أهميــة اليــوم مــن
أي وقــت مضــى .علــى الرغــم مــن انخفــاض معــدالت اجلرميــة يف العديــد مــن أنحــاء العالــم،
إال أن عــدد الســجناء يف تزايــد وقــال األمــن العــام لــأمم احملــدة يف كلمــة ألقاهــا نيابــة
عنــه مســاعد األمــن العــام حلقــوق اإلنســان إيفــان ســيمونوفتش« :إن القواعــد النموذجيــة
املنقحــة لــأمم املتحــدة املتعلقــة مبعاملــة الســجناء» قواعــد نيلســون مانديــا» ،توصــل
رســالة بســيطة ولكنهــا عميقــة :الســجناء هــم بشــر ،ولــدوا بكرامــة ولهــم احلــق يف األمــن
وحمايــة حقــوق اإلنســان».

المرصد المغربي للسجون

 - IIاإلطار الوطني المنظم لحماية السجينات والسجناء
T Tالقوانني الوطنية األساسية 
 .1الدستور
نــص الدســتور املغربــي لســنة  2011علــى مجموعــة مــن املقتضيــات ذات الصلــة باملؤسســات
الســجنية ومعاملــة الســجناء ومــن أهمها:
 ïالتنصيــص علــى عــدم جــواز املــس بالســامة اجلســدية أو املعنويــة ألي شــخص،
ï
يف أي ظــرف ومــن قبــل أيــة جهــة كانــت خاصــة أو عامــة وكــذا علــى عــدم جــواز
معاملــة الغيــر معاملــة قاســية أو ال إنســانية أو مهينــة أو حاطــة بالكرامــة اإلنســانية
مــع جتــرمي التعذيــب بكافــة أشــكاله طبقــا ملقتضيــات الفصــل  22مــن الدســتور؛
 ïوجــوب متتــع كل شــخص معتقــل بحقوقــه األساســية وبظــروف اعتقــال إنســانية
ï
وإمكانيــة اســتفادته مــن برامــج للتكويــن وإعــادة اإلدمــاج (الفقــرة اخلامســة مــن
الفصــل ) 23؛
 ïضمــان حــق كل شــخص يف احملاكمــة العادلــة (الفصلــن  23و  ،)120علمــا أن
ï
احملاكمــة العادلــة مبعناهــا الدقيــق تشــمل مرحلــة مــا قبــل احملاكمــة واحملاكمــة
نفســها ثــم مرحلــة تنفيــذ العقوبــة.
 ïضمــان حــق كل مــن تضــرر مــن خطــأ قضائــي يف احلصــول علــى تعويــض تتحملــه
ï
الدولــة (الفصــل )122؛
 ïإضافــة عبــارة “طبقــا للقانــون” إلــى الصيغــة املتعلقــة بصدور األحــكام وتنفيذها.
ï
وعلــى هــذا النحــو فــإن الفصــل  124مــن الدســتور اجلديــد ينــص علــى أن األحــكام
“تصــدر ( )...وتنفــذ باســم امللــك وطبقــا للقانون”؛
 ïإدراج نظــام الســجون ضمــن مجــال التشــريع الــذي يختــص بــه البرملــان طبقــا
ï
ملقتضيــات الفصــل 71؛
 ïالتنصيــص يف الفصــل  133علــى احلــق يف الدفــع بعــدم دســتورية القانــون وإمكانية
ï
إثارتــه أثنــاء النظــر يف إجــراءات التقاضــي ،وذلــك إذا دفــع أحــد األطــراف بــأن
القانــون الــذي ســيطبق يف النــزاع ميــس باحلقــوق واحلريــات التــي يضمنهــا
الدســتور؛
 ïالتنصيــص يف الفصــول مــن  154إلــى  160علــى قواعــد احلكامــة اجليــدة
ï
ومســتلزماتها وعلــى وجــوب مراعــاة مبــدأ املســاواة بــن املواطنــن ،وتوخــي
اجلــودة والشــفافية ،وإعمــال احملاســبة واملســؤولية ،واخلضــوع للمبــادئ والقيــم
الدميقراطيــة التــي أقرهــا الدســتور؛
 ïإحــداث مؤسســات وهيئــات حلمايــة احلقــوق واحلريــات واحلكامــة اجليــدة
ï
ودســترتها (الفصــول مــن  161إلــى )170؛
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 ïإقــرار حــق جمعيــات املجتمــع املدنــي واملنظمــات غيــر احلكوميــة املهتمــة بالشــأن
ï
العــام يف إعــداد قــرارات ومشــاريع لــدى مختلــف املؤسســات املنتخبــة والســلطات
العموميــة ويف تفعيلهــا وتقييمهــا (الفصــل .)12
 .2قانون المسطرة الجنائية
ميثــل قانــون املســطرة اجلنائيــة ،اعتبــارا ملــا يتضمنــه مــن إجــراءات تتعلــق بالبحــث يف
اجلرائــم ومحاكمــة مرتكبيهــا وتنفيــذ العقوبــات الصــادرة يف حقهــم ،احلجــر األســاس يف
مــا يتصــل باحلريــات والضمانــات املمنوحــة للجنــاة وتوفيــر شــروط احملاكمــة العادلــة ،مبــا
يف ذلــك مرحلــة التنفيــذ العقابــي .وبالفعــل ،فــإن قانــون املســطرة اجلنائيــة رقــم 01-22
الصــادر بتاريــخ  3أكتوبــر  ،20026كمــا وقــع تعديلــه وتتميمــه ،يخصــص الكتــاب الســادس
منــه لتنفيــذ املقــررات القضائيــة والســجل العدلــي ورد االعتبــار ،ويكــرس املــواد مــن 608
إلــى  621لتنفيــذ االعتقــال االحتياطــي والعقوبــات الســالبة للحريــة.
ومن أهم املقتضيات املنصوص عليها يف هذا الباب:
 ïإمكانية فتح مسطرة الصلح (املادة  )41أثناء وخالل مسطرة البحث التمهيدي؛
ï
 ïحتديــد أمــد االعتقــال االحتياطــي يف شــهرين يف اجلنايــات قابلــة للتمديــد خمــس
ï
مــرات وبنفــس املــدة (املــادة )177؛
 ïحتديــد آجــال إلجنــاز اإلجــراءات القضائيــة وللبــث يف القضايــا لتحقيــق الســرعة
ï
والفعاليــة يف أداء العدالــة اجلنائيــة وال ســيما يف قضايــا املعتقلني(املــواد،180
 196،215،234،381،528و )...540وهــذا يشــكل أحــد املبــادئ األساســية
للمســطرة اجلنائيــة أيضــا؛
 ïوجــوب زيــارة املؤسســات الســجنية مــن طــرف رئيــس الغرفــة اجلنحيــة أو مــن
ï
ينــوب عنــه مــرة كل ثالثــة أشــهر علــى األقــل (املــادة )249؛
 ïاعتبــار قبــول احتجــاز شــخص مــن طــرف مأمــور إدارة الســجن دون أي ســند مــن
ï
ســندات االعتقــال املنصــوص عليهــا يف املــادة  608مــن املســطرة اجلنائيــة إقترافــا
جلرميــة االعتقــال التحكمــي مــن طــرف هــذا األخيــر (املــادة )611؛
 ïعــدم جــواز االعتقــال إال يف مؤسســات ســجنية نظاميــة (الفقــرة الثانيــة مــن املــادة
ï
)608؛
 ïضرورة إعداد ملف خاص بكل معتقل يودع يف السجن (املادة )609؛
ï
 ïضــرورة توفــر كل مؤسســة ســجنية علــى ســجل لالعتقــال يوضــع رهــن إشــارة
ï
 -6ظهيــر شــريف رقــم  1.02.255صــادر يف  25مــن رجــب 3( 1423أكتوبــر  )2002بتنفيــذ القانــون رقــم
 22.01املتعلــق باملســطرة اجلنائيــة :اجلريــدة الرســمية عــدد 5078 :بتاريــخ  30ينايــر 2003
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الســلطات القضائيــة قصــد املراقبــة والتأشــير والســلطات اإلداريــة املكلفــة
بالتفتيــش العــام للمؤسســة (املــادة )612؛
 ïإيــداع املعتقلــن احتياطيــا ،حســب الضــرورات األمنيــة والقــدرة اإليوائيــة ،بســجن
ï
محلــي باملــكان الــذي توجــد فيــه احملكمــة مــع الســماح لهــم بجميــع االتصــاالت
والتســهيالت التــي متكنهــم مــن ممارســة حقهــم يف الدفــاع عــن أنفســهم (املــادة
)615؛
 ïضــرورة قيــام قاضــي تنفيــذ العقوبــات ووكيــل امللــك أو أحــد نوابــه بتفقــد الســجناء
ï
مــرة يف الشــهر علــى األقــل مــن أجــل التأكــد مــن صحــة االعتقــال ومــن حســن
مســك ســجل االعتقــال (املــادة )616؛
 ïضرورة حترير القاضي حملضر التفتيش وتوجيهه فورا إلى وزير العدل؛
ï
 ïضــرورة مســك ممثــل النيابــة العامــة املكلــف بتنفيــذ األحــكام القاضيــة بعقوبــات
ï
ســالبة للحريــة لســجل خــاص بتنفيــذ تلــك العقوبــات (املــادة )617؛
 ïضــرورة إحــداث جلنــة للمراقبــة والســهر علــى توفيــر وســائل الصحــة واألمــن
ï
والوقايــة مــن األمــراض وعلــى نظــام تغذيــة املعتقلــن وظــروف حياتهــم العاديــة
واملســاعدة علــى إعــادة تربيتهــم وإدماجهــم ،علــى مســتوى كل واليــة أو عمالــة أو
إقليــم ،يترأســها الوالــي أو العامــل ويســاعده رئيــس احملكمــة االبتدائيــة ووكيــل
امللــك وقاضــي تنفيــذ العقوبــة وممثــل الســلطة العموميــة املكلــف بالصحــة ورئيســا
مجلســي اجلهــة واجلماعــة اللتــن توجــد بهما املؤسســة الســجنية وممثلــو قطاعات
التربيــة الوطنيــة والشــؤون االجتماعيــة والشــبيبة والرياضــة والتكويــن املهنــي،
وتضــم أعضــاء متطوعــن يعينهــم وزيــر العــدل مــن بــن الفاعلــن اجلمعويــن أو
املهتمــن مبصيــر الســجناء (املــادة )620؛
 ïأهليــة اللجنــة املذكــورة لزيــارة الســجون املوجــودة يف تــراب الواليــة أو العمالــة
ï
أو اإلقليــم ،ورفــع تقريــر إلــى وزيــر العــدل يتضمــن مالحظاتهــا أو انتقاداتهــا
والتجــاوزات املطلــوب إنهاؤهــا والتحســينات الواجــب إدخالهــا ،وتقــدمي توصيــات
إلــى جلنــة العفــو بشــأن بعــض املعتقلــن (املــادة )621؛
 ïأهليتهــا لزيــارة املؤسســات املكلفــة برعايــة األحــداث يف خــاف مــع القانــون،
ï
شــريطة تعزيــز تشــكيلتها بقاضــي األحــداث وممثلــي القطاعــات العموميــة املكلفــة
بالطفولــة .وميكــن أن يضــاف إليهــا يف هــذه احلالــة متطوعــون أو متطوعــات
يعينهــم وزيــر العــدل مــن بــن املهتمــن واملهتمــات برعايــة الطفولــة (املــادة .)621
ويف مــا يخــص عدالــة األحــداث ،تتلخــص أهــم املقتضيــات التــي جــاء بهــا قانــون املســطرة
اجلنائيــة يف مــا يلــي:
 ïالتنصيص على االختصاصات املوكولة لقاضي األحداث (املادة )468؛
ï
 ïالتنصيــص علــى أن االختصــاص يكــون لقاضــي األحــداث واملستشــار املكلــف
ï
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باألحــداث الــذي ارتكبــت اجلرميــة يف دائــرة نفــوذه وكــذا قاضــي املــكان الــذي أودع
بــه احلــدث إمــا بصفــة مؤقتــة أو نهائيــة (املــادة )469؛
 ïالتنصيــص علــى تدابيــر نظــام احلراســة املؤقتــة التــي ميكــن أن يخضــع لهــا
ï
احلــدث (املــادة )471؛
 ïضــرورة قيــام قاضــي األحــداث بتفقــد األحــداث املعتقلني وكــذا األحداث املودعني
ï
باملراكــز واملؤسســات املعنيــة ،وذلــك مــرة كل شــهر على األقــل (املادة )473؛
 ïإضفــاء طابــع االســتثناء علــى اللجــوء إلــى ســلب حريــة األحــداث يف خــاف مــع
ï
القانــون ،وعــدم اللجــوء إلــى هــذا التدبيــر إال اســتثناءا (املــادة )473؛
 ïالتنصيــص علــى تدابيــر احلمايــة أو التهذيــب التــي ميكــن أن تتخــذ يف حــق
ï
األحــداث (املــادة )481؛
 ïالتنصيــص علــى إمكانيــة إعــادة النظــر يف التدابيــر املتخــذة يف حــق األحــداث
ï
(املــادة .)501
 .3القانون رقم 23/98
صــدر القانــون رقــم  7 23/98و اســتهدف التــوازن بــن الضوابــط األمنيــة ومتطلبــات
إصــاح الســجون وتأهيــل الســجناء نفســيا وتربويــا ومهنيــا مــع تســهيل اندماجهــم مــن
جديــد يف املجتمــع .ويتكــون مــن  141مــادة حتــدد واجبــات والتزامــات كل االشــخاص
املتواجديــن داخــل اســوار املؤسســة العقابيــة.8
و اعتمــد تصنيفــا للمؤسســات الســجنية بحســب أهميتهــا وتخصصهــا ،مــع الفصــل
الكلــي لألماكــن املخصصــة للنســاء ،وفصــل املكرهــن بدنيــا ألســباب مدنيــة عمــن عداهــم،
والفصــل بــن املعتقلــن االحتياطيــن واملعتقلــن املدانــن ،وتخصيــص أماكــن منفصلــة
للمعتقلــن املرضــى .وتصنــف الســجون ،مبقتضــى املــواد مــن  8إلــى  12مــن هــذا القانــون،
إلــى أربعــة أنــواع هــي:
 ïالســجون املركزيــة ،وتخصــص ،حســب املــادة التاســعة منــه ،إليــواء املدانــن
ï
احملكــوم عليهــم مبــدد طويلــة؛
 ïالســجون الفالحيــة ،وتعتبــر ،وفــق املــادة العاشــرة ،مؤسســات ذات نظــام شــبه
ï
مفتــوح لتنفيــذ العقوبــات؛
 - 7ظهيــر شــريف رقــم  1.99.200صــادر يف  13جمــادى األولــى  25( 1420أغســطس  )1999بتنفيــذ
القانــون رقــم  23-98املتعلــق بتنظيــم وتســيير املؤسســات الســجنية باملغــرب
 - 8أجنــزت املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج مســودة مشــروع قانــون جديــد بتاريــخ 31
مــاي  2016وقدمــت املنظمــات احلقوقيــة اقتراحاتهــا ومالحظاتهــا عبــر مذكــرة جماعيــة إلــى املجلــس
الوطنــي حلقــوق اإلنســان.
المرصد المغربي للسجون

 ïالســجون احملليــة ،وتخصــص ،طبقــا للمــادة احلاديــة عشــرة ،لتلقــن املدانــن،
ï
تبعــا ملؤهالتهــم ،تكوينــا مهنيــا يتوخــى تأهيلهــم لالندمــاج يف احليــاة املهنيــة بعــد
اإلفــراج عنهــم؛
 ïمراكــز اإلصــاح والتهذيــب ،وهــي حســب املــادة الثانيــة عشــرة ،وحــدات مختصــة
ï
بالتكفل باألحداث يف نزاع مع القانون والشــباب دون  20ســنة املدانني وتســتهدف
إعــادة إدماجهــم يف املجتمع.
 ïمنــع التمييــز يف املعاملــة بــن الســجناء بســبب العــرق أو اجلنــس أو اللــون أو
ï
اللغــة أو الديــن أو اجلنســية أو الــرأي أو املركــز االجتماعــي (املــادة  ،)51وضــرورة
خضــوع كل معتقــل لفحــص طبــي داخــل أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ دخولــه
إلــى املؤسســة (املــادة  )52وإدراج مقتضيــات أخــرى وثيقــة الصلــة مبســؤولية
اإلدارة جتــاه املعتقــل وبحقوقــه تتجلــى يف:
 ïاعتبــار مديــر املؤسســة مســؤوال عــن قانونيــة االعتقــال وعــن تنفيــذ األوامــر
ï
والقــرارات القضائيــة واألوامــر الكتابيــة الصــادرة عــن الســلطة التابــع لهــا (املــادة
)21؛
 ïتنظيــم ســجالت االعتقــال بكيفيــة دقيقــة وواضحــة ووضعهــا حتــت مســؤولية
ï
مديــر املؤسســة ومراقبــة اإلدارة املركزيــة والســلطة القضائيــة (املــادة  13ومــا
بعدهــا)؛
 ïوجــوب إشــعار املعتقــل بإمكانيــة االتصــال بذويــه مــن أجــل إخبارهــم مبــكان
ï
إعتقالــه (املــادة )22؛
 ïوجــوب إشــعاره ،عنــد إيداعــه ،بحقوقــه وواجباتــه ،وتزويــده باملعلومــات املتعلقــة
ï
بالعفــو وباإلفــراج املشــروط ومبســطرة الترحيــل وطــرق تقــدمي التظلمــات ،شــفويا
أو عــن طريــق دليــل أو عبــر ملصقــات (املــادة )26؛
 ïوجــوب إشــعاره بحقــه يف اإلدالء بأســماء األشــخاص الذيــن يرغــب يف االتصــال
ï
بهــم يف احلــاالت الطارئــة (املــادة )23؛
 ïتســليم املعتقــل بطاقــة خــروج ال تشــير إلــى ســبب االعتقــال ،اللهــم إال إذا طلــب
ï
ذلــك ،واشــتراط تســليم موجــز مــن ســجل االعتقــال لغيــره (محاميــه أو أحــد
أفــراد أســرته) علــى موافقتــه املســبقة (املــادة )27؛
 ïوجــوب اإلشــعار الفــوري للمنــدوب العــام للســجون ،ووكيــل امللــك والســلطة
ï
القضائيــة واألشــخاص الذيــن يكــون قــد اختارهــم الســجني ،يف حــال وفاتــه أو
تعــرض حياتــه للخطــر بســبب مــرض أو حــادث؛
 ïضرورة احترام السر املهني يف ما يتعلق بامللف الطبي للمعتقل (املادة )28؛
ï
 ïتخصيــص محــات االعتقــال اجلماعيــة لألشــخاص املؤهلــن للتعايــش فيمــا
ï
بينهــم ،واملنتمــن ،إن أمكــن ،لنفــس الصنــف اجلنائــي (املــادة )31؛
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 ïعــدم اعتبــار وضــع املعتقــل يف العزلــة ،بســبب تدبيــر إحتياطــي أو أمنــي ،تدبيــرا
ï
تأديبيــا (املــادة )32؛
 ïضــرورة صــدور قــرار الوضــع رهــن العزلــة عــن مديــر املؤسســة وضــرورة إخبــاره
ï
املنــدوب العــام للســجون للتأكــد مــن مــدى مالءمــة اإلجــراء (نفــس املــادة)؛
 ïوجــوب فحــص املعتقلــن املوضوعــن يف العزلــة ثــاث مــرات كل أســبوع علــى
ï
األقــل مــن قبــل طبيــب املؤسســة (نفــس املــادة)؛
 ïجمــع املدانــن أثنــاء النهــار للقيــام بأنشــطة مهنيــة أو رياضيــة او بدنيــة ،أو
ï
بأنشــطة ثقافيــة أو ترفيهيــة ،أو مــن أجــل الدراســة والتكويــن مبــا يســمح باحلفــاظ
علــى مؤهالتهــم الفكريــة والنفســية والبدنيــة وتنميتهــا ،وتســهيل إعــادة إدماجهــم
يف املجتمــع (املــادة )33؛
 ïتخصيص محالت لألمهات املرفقات بأطفال (املادة )34؛
ï
 ïتوفير عمل ذي طبيعة غير مؤملة للمدانني (املادة )35؛
ï
 ïتقــدمي التســهيالت الالزمــة ،واملتالئمــة مــع تســيير املؤسســة ،للمعتقلــن الذيــن
ï
يتابعــون دراســتهم وتكوينهــم (املــادة )38؛
 ïإمكانيــة منــح بعــض املدانــن ،الذيــن قضــوا نصــف العقوبــة ومتيــزوا بحســن
ï
ســلوكهم ،رخصــا اســتثنائية للخــروج ،ملــدة ال تتعــدى عشــرة أيــام ،مــن قبــل وزيــر
العــدل ،إمــا تلقائيــا أو بنــاء علــى اقتــراح مــن املنــدوب العــام للســجون (املــادة )46؛
 ïحتديــد األخطــاء التأديبيــة واإلجــراءات التأديبيــة وتنظيــم حقوق الدفــاع واملنازعة
ï
يف القــرارات التأديبيــة (املــواد مــن  54إلى )62؛
 ïوجــوب احلــرص علــى احلفــاظ علــى عالقــة املعتقــل بأقاربــه وحتســينها (املــادة
ï
 )74ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن حــق الزيــارة واالســتقبال مــع تنظيــم ممارســة هــذه
احلقــوق (املــواد مــن  75إلــى )88؛
 ïاحلــق يف تلقــي الرســائل وتوجيههــا مــع تنظيــم املراســات ومراقبتهــا (املــواد مــن
ï
 90إلــى )97؛
 ïاحلق يف تقدمي الشكايات والتظلمات (املادة )98؛
ï
 ïإقــرار ضوابــط تدخــل يف بــاب العنايــة باملعتقــل تتعلــق مبالءمــة البنايــات لشــروط
ï
الصحــة والســامة وتهيئتهــا وصيانتهــا وتطبيــق قواعــد النظافــة الشــخصية
وتوفيــر تغذيــة متوازنــة (املــادة  )113مــع مراعــاة شــروط املنــاخ ومســتلزمات التهوية
وحفــظ الصحــة (املــادة )114؛
 ïحق كل معتقل يف جولة يومية ال تقل عن ساعة (املادة )116؛
ï
 ïضرورة تخصيص حصص للتربية الرياضية والبدنية (املادة )117؛
ï
 ïالعنايــة الروحيــة والفكريــة وضمــان احلــق يف ممارســة الشــعائر الدينيــة ويف
ï
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اإلبــداع الفنــي والفكــري ويف التوصــل بالكتــب واملجــات والصحــف (املــواد ،120
 121و )122؛
 ïضــرورة التوفــر علــى مصحــة وتوفيــر اخلدمــات الطبيــة (املــواد مــن  123إلــى
ï
.)137
 .4المرســوم التطبيقــي رقــم  2.00.485لتحديــد كيفيــة تطبيــق
القانــون رقــم 23.98
صــدر املرســوم بتاريــخ  3نونبــر  2000وهــو وثيقــة حتــدد واجبــات موظفــي املندوبيــة العامــة
إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج ومســؤولياتهم وقواعــد االنضبــاط الــذي ينبغــي أن يتحلــوا
بــه أثنــاء قيامهــم ،ويصنــف املخالفــات التــي يحتمــل أن يرتكبوها يف حق ســجناء والســجينات
املؤسســات الســجنية واإلدارة والتــي مــن شــأنها أن تعرضهــم لعقوبــات تأديبيــة.
وضمــن هــذه الوثيقــة حتــدد الشــروط العامــة والشــروط اخلاصــة لولــوج املؤسســة الســجنية،
واألشــخاص واجلهــات املســموح لهــا بولوجهــا ،وتنظــم طــرق الضبــط القضائــي وإجراءاتــه
وطــرق تنفيــذ األحــكام القاضيــة بعقوبــات نافــذة ســالبة للحريــة ،كمــا تبــن تصنيفــات
الســجناء والســجينات ونــوع األنشــطة التــي ميكــن لهــم القيــام بهــا داخــل الســجون والتدابيــر
التشــجيعية التــي ميكــن لــإدارة اتخاذهــا لفائــدة بعــض الســجناء والســجينات  ،وتتطــرق
ملســتلزمات األمــن والنظــام ولإلجــراءات املتخــذة يف احلــاالت الطارئــة وملوضــوع ترحيــل
املعتقلــن بنوعيــه القضائــي واإلداري.
كمــا اعتبــر املرســوم فرصــة لتحديــد القواعــد الداخليــة يف بــاب ضمــان حقــوق املعتقلــن
مــن قبيــل:
 yyتدبير أموالهم وحفظ أمتعتهم ووثائقهم؛
 yyتوفير تغذية متوازنة وكافية ،وتوفير مالبس لهم تتناسب مع فصول السنة؛
 yyتوفيــر ســرير وفــراش مالئــم لــكل ســجني وجتديــده ،مــع ضــرورة اســتجابة
محــات اإلقامــة للمتطلبــات الصحيــة وتوفيرهــا علــى نوافــذ كبيــرة ينفــذ منهــا
الهــواء واإلنــارة الطبيعيــة؛
 yyقواعد تنظيف محالت اإلقامة واملرافق يوميا؛
 yyالســماح باالســتحمام ،وعنــد االقتضــاء اإلجبــار عليــه ،وقــت دخــول املعتقــل
إلــى املؤسســة ،ووجــوب االســتحمام مــرة يف األســبوع علــى األقــل؛
 yyتوفير اخلدمات الطبية وإمكانيات االستشفاء وتقدمي العالجات املتنوعة؛
 yyتوفير شروط مالئمة للوالدة بالنسبة للسجينات احلوامل؛
 yyتأهيــل املعتقلــن قصــد تســهيل إدماجهــم مــن خــال برنامــج خــاص بالتعليــم
والتكويــن املهنــي والنشــاط الثقــايف والرياضــي واملســاعدة الروحيــة؛
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وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن املرســوم يعالــج النظــام املطبــق علــى بعــض الفئــات مــن الســجناء
والســجينات مثــل املعتقلــن احملكــوم عليهــم باإلعــدام واألحــداث يف خــاف مــع القانــون
ويتطــرق لشــروط تهيــئ ملفــات إقتــراح اإلفــراج الشــرطي املقيــد بشــروط.
 .5ظهيــر رقــم  1.08.49القاضــي بتعيــن المنــدوب العــام إلدارة
الســجون وإعــادة اإلدمــاج وتحديــد اختصاصاتــه :
صــدر هــذا الظهيــر بتاريــخ  29ابريــل  2008وقــد جــاء مــن أجــل وضــع جميــع هيــاكل
إدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج حتــت ســلطة املنــدوب العــام وإحلاقهــا بــه بعــد أن كانــت
تابعــة لــوزارة العــدل حســب املرســوم عــدد  2.98.385الصــادر بتاريــخ  23يوليــوز ،1998
وضــع جميــع موظفــي إدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج حتــت ســلطته ،مــع التنصيــص علــى
تعيــن مديريــن ملســاعدته يتكلــف أولهمــا بســامة الســجناء والســجينات واملبانــي واملنشــآت،
والثانــي بالعمــل الثقــايف واالجتماعــي لفائــدة الســجناء والســجينات وإعــادة إدماجهــم.
كمــا نظــم الظهيــر اللجنــة التــي يرؤســها املنــدوب العــام وتتألــف مــن ممثلــي اإلدارات املعنيــة
بتنفيــذ اختصاصاتــه ،واحملدثــة طبقــا للمرســوم رقــم  ،2.09.212والتــي تختــص ب:
 yyتدبير السجون وحتسني ظروف اعتقال السجناء والسجينات ؛
 yyتوفير الرعاية الصحية لهم؛
 yyتأهيلهم بعد اإلفراج عنهم من أجل إعادة إدماجهم يف املجتمع؛
 yyضمــان تكويــن املوظفــن التابعــن للمندوبيــة العامــة يف املجــال االجتماعــي
والصحــي واألمنــي.
 .6اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب
حتــدث هــذه اآلليــة مبوجــب البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره
مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،وقــد شــكلت حلظــة
مصادقــة املغــرب علــى البروتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة األمم املتحــدة ملناهضــة
التعذيــب ،وإيــداع املغــرب لصــك االنضمــام إلــى البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة
التعذيــب ،الــذي صــادق عليــه مبوجــب القانــون رقــم  12.124الصــادر يف اجلريــدة الرســمية
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(يوليــوز  9)2013اتخــاذه لقــرار إحــداث أو تعيــن اآلليــة الوطنيــة التــي ســتضمن التطبيــق
الفعلي ملقتضيات هذا البرتوكول ،لتعزيز اجلوانب العملية والوقائية من التعذيب.
وباعتبــار أن البرتوكــول االختيــاري لــم يفــرض علــى الــدول شــكال أو منــوذج معــن إلحــداث
اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب فقــد تعــددت التجــارب الدوليــة يف هــذا املجــال ،و
انعكــس ذلــك علــى النقــاش احلقوقــي العــام باملغــرب حــول اعتمــاد النمــوذج األفضــل يف
إحــداث هــذه اآلليــة الوطنيــة .هــذه املناســبة شــكلت أيضــا فرصــة للعديــد مــن املنظمــات
احلقوقيــة واملدنيــة ومنهــا املرصــد املغربــي للســجون ملناقشــة ملــف التعذيــب باملغــرب بكامــل
وقائعــه وأبعــاده وآثــاره ،والبحــث يف أشــكال املرافعــة ملنــع حدوثــه ،والوقايــة منــه ومــن أي
ممارســة مهينــة وحاطــة مــن الكرامــة ،ومــن أجــل وضــع برنامــج ترافعــي حلــث الســلطات
احلكوميــة علــى احتــرام تعهداتهــا املقــررة يف املواثيــق الدوليــة واملكرســة يف دســتور .2011
و البــد مــن اإلشــارة يف هــذا الســياق إلــى مــا أثــاره موضــوع اآلليــة الوقائيــة الوطنيــة مــن
نقاشــات ســواء تلــك املرتبطــة باملبــادىء التوجيهيــة خاصــة علــى مســتوى احلاجــة والغــرض
واالختصــاص أو علــى مســتوى دمــج اآلليــة يف أجهــزة الدولــة ،أو اســتقاللية اآلليــة الوطنيــة
والشــروط املتعلقــة بتأسيســها واملنصــوص عليهــا يف البروتوكــول ،لقــد بلــورة «املجموعــة
الوطنيــة مــن أجــل الترافــع علــى البروتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة التعذيــب « التــي
تأسســت مطلــع ســنة  2010وثيقتهــا بخصــوص إحــداث آليــة وطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب.
وأطلقــت عليهــا «الوثيقــة املرجعيــة مــن أجــل إحــداث اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب»
حــددت عبرهــا فلســفتها ورؤيتهــا وانتظاراتهــا بخصــوص هــذه اآلليــة حيــث أكــدت املجموعــة
بذلــك « قناعتهــا مبتابعــة مســارها مــن أجــل إحــداث القطيعــة مــع سياســة اإلفــات مــن
العقــاب وحمايــة ضحايــا حقــوق اإلنســان بتطويــر وإحــداث آليــات وأدوات الوقايــة مــن
10
انتهاكاتهــا”.
وتقترح هذه املجموعة من أجل الترافع للمصادقة على البروتوكول االختياري امللحق باتفاقية
التعذيــب إحــداث آليــة وطنيــة مســتقلة عــن اجلهــاز التنفيــذي واملؤسســات الوطنيــة .وذلــك
العتبارات مرتبطة بادوار ومهام املجلس الوطني حلقوق اإلنسان كمؤسسة قائمة وللظروف
املوضوعية املرتبطة مبؤسسات االحتجاز وعمل هيئات املراقبة اإلدارية والقضائية األخرى.
 -9أودع املغــرب االثنــن  24نونبــر  ،2014آليــات التصديــق علــى البرتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب
وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة لــدى األمانــة العامــة ملنظمــة األمم املتحــدة
بنيويــورك .وشــرعت اململكــة يف إجــراءات االنضمــام إلــى البروتوكــول ،مــن خــال املوافقــة عليــه يف املجلــس احلكومي
املنعقــد يف  26مــاي  2011ويف املجلــس الــوزاري املنعقــد يف  9شــتنبر  ،2011وقــد صادقــت جلنــة العــدل والتشــريع
مبجلــس النــواب علــى القانــون  12-124يــوم الثالثــاء  22ينايــر  2013والــذي عــرض علــى مجلــس املستشــارين والــذي
مبوجبــه ستســتكمل املصادقــة علــى البروتوكــول االختيــاري قبــل أن يصــادق عليــه البرملــان.
 - 10ارام عبــد اجلليــل :احلاجــة الــى اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب باملغــرب  --احلــوار املتمدن-العــدد5587 :
21-07-2017 2017 -
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قابــل هــذا الطــرح طمــوح املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان الحتضــان هــذه اآلليــة اســتنادا
إلــى أحــكام املــادة  10مــن الظهيــر احملــدث للمجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان ،الــذي
أنشــئ يف . ،2011وتنــص املــادة  10مــن الظهيــر احملــدث للمجلــس 11علــى أن هــذا األخيــر
يســاهم يف تفعيــل اآلليــات املنصــوص عليهــا يف املعاهــدات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان
والبروتوكــوالت االختياريــة أو املكملــة التــي صادقــت عليهــا اململكــة أو انضمــت إليهــا .كمــا
أن اختصــاص املجلــس يشــمل حاليــا زيــارة ومراقبــة أماكــن احلرمــان مــن احلريــة) 12أماكــن
االعتقــال واملؤسســات الســجنية ومراكــز حمايــة الطفولــة وإعــادة اإلدمــاج واملؤسســات
االستشــفائية اخلاصــة مبعاجلــة األمــراض العقليــة والنفســية ومراكــز االعتقــال االحتياطــي
وأماكــن احلراســة النظريــة ومراكــز االحتفــاظ باألجانــب يف وضعيــة غيــر قانونيــة ( والســهر
علــى ضمــان االمتثــال ألحــكام البروتوكــوالت االختياريــة التــي ينضــم املغــرب إليهــا وميكــن
لــه ذلــك مبوجــب أحــكام املــادة  11مــن الظهيــر نفســه ،كمــا يجــوز للمجلــس الوطنــي حلقــوق
اإلنســان إعــداد تقاريــر موضوعاتيــة وســنوية ورفــع توصياتــه إلــى الســلطات املختصــة ،وهــي
صالحيــات مماثلــة لالختصاصــات التــي مينحهــا البروتوكــول االختيــاري لآلليــة الوقائيــة
الوطنيــة ،غيــر أنــه لكــي ميــارس املجلــس الوطنــي مهامــه كآليــة وطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب
،يجــب أن يطــال تنظيــم املؤسســة بعــض التعديــات املرتبطــة بتعديــل الظهيــر احملــدث
للمجلــس وتعديــل النظــام الداخلــي وتوفيــر مــوارد ماليــة إضافيــة حتــى يكــون يف توافــق تــام
مــع أحــكام البروتوكــول االختيــاري.
هــذه النقاشــات ،واخلالفــات بــن املهتمــن وبــن الهيئــات احلقوقيــة حســمت بصــدور
قانــون  76.15املتعلــق بإعــادة تنظيــم املجلــس الوطنــي حلقــوق االنســان والصــادر بتاريــخ 22
فبرايــر  13 2018والــذي أعطــىاه مبقتضــى املــادة  11صالحيــات مراقبــة الســجون وظــروف
وحالــة الســجناء وكل أماكــن االحتجــاز ،وأحــدث لديــة باملــادة  12اآلليــة الوطنيــة للوقايــة
مــن التعذيــب وأعطاهــا اختصاصــات باملــادة  13منهــا باألســاس دراســة أوضــاع ومعاملــة
االشــخاص احملرومــن مــن حريتهــم والقيــام بــكل زيــارة يراهــا ضروريــة ويقــدم توصيــات
ميكــن أن متنــع ممارســة التعذيــب ويقتــرح مــا يــراه يف مجــال التســريع والقوانــن ذات الصلــة
بالروايــة مــن التعذيــب وذلــك بتعــاون مــع اللجنــة الفرعيــة للوقايــة مــن التعذيــب احملدثــة
مبوجــب البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب ومــع الســلطات احلكوميــة كمــا
نصــت علــى ذلــك املادتــن  14و  15مــن قانــون املجلــس الوطنــي .وبذلــك يكــون قــد حســم يف
أمــر اآلليــة الوطنيــة املســتقلة ملنــع التعذيــب وســوء املعاملــة.

11- http://www.ccdh.org.ma/IMG/pdf/CNDH-BO-Ar.pdf

 26 - 12املادة  11من الظهير احملدث للمجلس الوطني حلقوق اإلنسان.
 - 13ظهيــر شــريف رقــم  1.18.17صــادر يف  5جمــادى االخــرة  22( 1439فبرايــر  2018بتنفيــذ القانــون رقــم 76.15
املتعلــق بإعــادة تنظيــم املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان نشــر باجلريــدة الرســمية عــدد 12 - 6652 :جمــادى اآلخــرة
 / 1439فــاحت مــارس 2018
المرصد المغربي للسجون

المحور الثاني:

المعطيات اإلحصائية
الخاصة بالمؤسسات
والساكنة السجنية
خالل سنة 2019

 - Iمعطيات متعلقة بالسجون والساكنة السجنية خالل سنة 2019
 .1المؤسسات السجنية
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تعتبــر املؤسســات الســجنية مؤسســات إصالحيــة باألســاس بغــض النظــر عــن باقــي
الوظائــف األخــرى ،ولكــي تضطلــع هــذه املؤسســات بأدوارهــا كاملــة البــد مــن أنســنتها
عبــر برامــج وأوراش تســاهم يف تأهيــل عنصرهــا البشــري والســجناء علــى حــد ســواء،
بهــدف نســج عالقــات إنســانية وإعــادة صياغــة صــورة تربويــة لهــذه الفضــاءات ترتكــز
أساســا علــى توفيــر الكرامــة اإلنســانية للســجينات والســجناء علــى اعتبــار أن ليــس كل مــن
جــرد مــن حريتــه ينبغــي أن يجــرد مــن كرامتــه .فقــدرة الــدول علــى إعــادة تأهيــل وإصــاح
الســجناء قــد ال تقــاس بعــدد املؤسســات الســجنية ولكــن بقــوة البرامــج واألوراش الكبــرى
التــي بإمكانهــا املســاهمة يف احلــد مــن اجلرميــة يف أصلهــا.
سجنان مركزيان مخصصان إليواء املدانني احملكوم عليهم مبدد طويلة
عدد املؤسسات
السجنية 77

 56سجن محلي :تأوي االحتياطيني واحملكومني مبدد قصيرة
 3مراكز اإلصالح والتهذيب :يودع بها األحداث اجلانحون واألشخاص دون  20سنة
وتستهدف إعادة إدماجهم يف املجتمع
 7سجون فالحيه :تأوي السجناء والسجينات الذين اقترب موعد اإلفراج عنهم
لتكوينهم يف املجال الفالحي وهي مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات

 .2الساكنة السجنية بتاريخ  31دجنبر 2019
العدد اإلجمالي 86384 :سجني وسجينة
عدد السجناء والسجينات االحتياطيني خالل سنة 2019
33689
عدد السجناء والسجينات املدانون خالل سنة 2019
52695
عدد السجناء األحداث خالل سنة 2019
1088
عدد السجينات سنة خالل سنة 2019
2018
عدد السجناء والسجينات األجانب خالل سنة 2019
1256
عدد املعتقلني يف وضعية إعاقة
261

عدد املعتقلني احملكومني باإلعدام خالل سنة 2019
72
المرصد المغربي للسجون

الساكنة السجنية بتاريخ 2019 /12/31
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14

خطاطة عن تطور الساكنة السجنية 2019 - 2012

عرفــت الســاكنة الســجنية ارتفاعــا مهمــا منــذ ســنة  2012مــن  70758ســجني وســجينة
إلــى  86384خــال ســنة 2019

 14املصدر :تقرير األنشطة لسنة  2019املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.
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 .3تصنيــف وتوزيــع عــدد المعتقليــن حســب الوضعيــة الجنائيــة
15
بتاريــخ 31/12/2019
الوضعية اجلنائية
ابتدائيا
التحقيق
باحملاكم
االبتدائية
احتياطيون
التحقيق
مبحاكم
االستئناف
اجلنايات
مستأنفون
ناقضون
مكرهون
مدانون
محكومون داخل أجل
الطعن
املجموع
الوضعية اجلنائية
العدد

ذكور

إناث

املجموع

النسبة املئوية

3392
909

142
39

3534
948

4,09%
1,10%

5311

143

5454

6,31%

2510
15186
2042
802
50937
3277

74
507
57
16
940
100

2584
15693
2099
818
51877
3377

2,99%
18,17%
2,43%
0,95%
60,05%
3,91%

84366

2018

86384

100%

املدانون
52695

االحتياطيون
33689

املجموع
86384

يتبــن مــن إحصائيــات البيانــات أعــاه أن نســبة املدانــون وصلــت إلــى  61%و % 39
نســبة االحتياطيــن .وهــي النســبة التــي لــم تعــرف تغييــرا باملقارنــة مــع ســنة .2018

 - 15املصدر :إحصائيات املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج سنة 2019
المرصد المغربي للسجون
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 .4تصنيف وتوزيع الساكنة السجنية حسب الجنس

اجلنس

العدد

ذكور
إناث

املجموع

النسبة املئوية

84384
2018

67,97%
2,33%

86384

100%

متثــل النســاء الســجينات  2.34%مــن عمــوم الســاكنة الســجنية ،والباقــي أي 97.66%
تعــود للســجناء الذكــور.
 .5تصنيف وتوزيع الساكنة السجنية حسب الفئة العمرية
الفئة العمرية
أقل من  18سنة

من  18إلى أقل من  20سنة

من  20إلى أقل من  30سنة

من  30إلى أقل من  40سنة

من  40إلى أقل من  50سنة
من  50إلى أقل من  60سنة
من  60سنة فما فوق
املجموع

ذكور

إناث

املجموع

1061

27

1088

3429

94

3523

38496

791

39287

24230

534

24764

11306

354

11660

4344

167

4511

1500

51

1551

84366

2018

86384

تقرير حول وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب لسنة 2019

40

تتصــدر الفئــة العمريــة مــن  20إلــى  30ســنة قائمــة الســاكنة الســجنية بنســبة  ، 45%تأتــي
يف املرتبــة الثانيــة الفئــة العمريــة مــن  30إلــى  40ســنة بنســبة  ، 29%ثــم الفئــة مــن 40
%5
إلــى  50ســنة بنســبة  ،% 14ثــم الفئــة العمريــة مــن  50إلــى  60ســنة بنســبة
متبوعــة بالفئــة العمريــة مــن  18إلــى  20ســنة بنســبة  % 4ثــم الفئــة العمريــة مــن  60ســنة
فمــا فــوق بنســبة  2%وجنــد الفئــة العمريــة األخيــرة األقــل مــن  18الســنة بنســة  .1%هــذه
النســب لــم تعــرف تغييــرا باملقارنــة مــع ســنة .2018
 .6تصنيــف وتوزيــع الوافديــن علــى المؤسســات الســجنية مــن حالــة
ســراح حســب الســن والجنــس

الفئة العمرية

أقل من  18سنة
من  18إلى أقل من 20
سنة
من  20إلى أقل من
 30سنة
من  30إلى أقل من
 40سنة
من  40إلى أقل من
 50سنة
من  50إلى أقل من
 60سنة
من  60سنة فما فوق

املجموع

المرصد المغربي للسجون

ذكور

إناث

املجموع

2826

83

2909

النسبة
املئوية

2,58%

8098

290

8388

7,45%

41604

1513

43117

38,31%

29943

1121

31064

27,60%

17001

766

17767

15,79%

6664

362

7026

6,24%

2174

95

2269

2,02%

108310

4230

112540

100%
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ثمثــل النســاء  4%مــن مجمــوع الوافديــن علــى املؤسســات الســجنية مــن حالــة ســراح فيمــا
ميثــل الرجــال  96%منهــم.
 .7تصنيــف وتوزيــع الوافديــن علــى المؤسســات الســجنية مــن حالــة
ســراح حســب نوعيــة العقوبــات والقــرارات الصـــادرة فــي حقهــم.
العدد
الوافدون من عقوبة سالبة للحرية نافدة
2121
اإلكراه البدني
3017
حالة سراح
عقوبة سالبة للحرية نافدة
75363
الوافدون
أحكام وقرارات موجبة لإلفراج
19519
االحتياطيون
االحتياطيون الذين لم يبث بعد يف
12520
من حالة سراح قضاياهم
املجموع
112540

النسبة املئوية
1,88%
2,68%

66,97%
17,34%
11,12%

100%
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مــن خــال حتليــل البيانــات الــواردة أعــاه يتبــن أن ذوي العقوبــة الســالبة للحريــة النافــدة
تتصــدر قائمــة الوافــدون االحتياطيــون مــن حالــة ســراح متبــوع بــذوي األحــكام والقــرارات
موجبــة لإلفــراج ويف األخيــر جنــد االحتياطيــون الذيــن لــم يبــث يف قضاياهــم  ،أمــا فيمــا
يخــص الوافــدون مــن حالــة ســراح فنجــد عقوبــة االكــراه البدنــي تتصــدر القائمــة متبوعــة
بعقوبــة ســالبة للحريــة.
 .8تصنيــف وتوزيــع الوافديــن علــى المؤسســات الســجنية مــن حالــة
ســراح حســب نــوع الجريمــة
نوع اجلرمية
اجلرائم املرتكبة ضد
األشخاص
اجلرائم املتعلقة باألموال
جرائم ضد نظام األسرة
واألخالق العامة
اجلرائم املرتكبة ضد األمن
العام والنظام العام
جرائم القوانني اخلاصة
جرائم أخرى
املجموع

المرصد المغربي للسجون

ذكور

إناث

املجموع

12764

247

13011

النسبة
املئوية
11,56%

29639
11237

1109
909

30748
12146

27,32%
10,79%

9575

336

9911

8,81%

37628
7467
108310

1255
374
4230

38883
7841
112540

34,55%
6,97%
100%
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تتصــدر جرائــم القوانــن اخلاصــة نــوع اجلرائــم املرتكبــة مــن طــرف الوافديــن علــى
املؤسســات الســجنية مــن حالــة ســراح حيــث متثــل  35%مــن مجمــوع اجلرائــم املرتكبــة
تليهــا اجلرائــم املتعلقــة باألمــوال بنســبة .27%
 .9تصنيــف وتوزيــع عــدد المعتقليــن حســب المديريــات الجهويــة
بتاريــخ 31/12/2019

املديريات اجلهوية

عدد السجناء

النسبة املؤوية

جهة الرباط  -سال  -القنيطرة
جهة بني مالل  -خنيفرة
جهة فاس  -مكناس
جهة الشرق
جهة درعة  -تافياللت
جهة الدار البيضاء  -سطات
جهة مراكش  -اسفي
جهة طنجة  -تطوان  -احلسيمة
جهة سوس  -ماسة
جهة العيون  -الساقية احلمراء
املجموع

15461
8477
13095
4766
1918
17485
10507
6547
7424
704

17,90%
9,81%
15,16%
5,52%
2,22%
20,24%
12,16%
7,58%
8,59%
0,81%

86384

100%
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حتتــل جهــة الــدار البيضــاء الكبــرى املرتبــة األولــى مــن عــدد الســجناء بنســبة تصــل إلــى
 20.24%مــن عمــوم الســاكنة الســجنية متبوعــة بجهــة الربــاط ســا القنيطــرة بنســبة
 17.90%ثــم جهــة فــاس مكنــاس بنســبة  15.16%ثــم جهــة مراكــش آســفي بنســبة
 ...12.16%ويف املرتبــة األخيــرة جنــد جهــة العيــون الســاقية احلمــراء بنســبة 0.81%

المرصد المغربي للسجون

 .10نسبة االكتظاظ بالمؤسسات السجنية إلى غاية .31/12/2019

املديرية اجلهوي

عدد السجناء

نسبة
االكتظاظ

الدار البيضاء  -سطات
بني مالل  -خنيفرة
فاس  -مكناس
طنجة – تطوان  -احلسيمة
سوس – ماسة سوس -ماسة و كلميم واد نون
العيون – الساقية احلمراء والداخلة وادي الذهب
الرباط – سال  -القنيطرة
الشرق
مراكش – آسفي
درعة  -تافياللت

17485

%216

8477

%195

13095

%168

6547

%167

7424

%148

704

%144

15461

%141

4766

%136

10507

%126

1918

%124

86384

%160

مجموع اجلهات
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يتبــن مــن األرقــام أعــاه أن عــدد املعتقلــن اإلجمالــي لســنة 2019تزايــد مقارنــة مــع ســنة
 ،2018وبذلــك فــإن الســمة البــارزة التــي تطغــى عليــه تبقــى هــي االكتظــاظ الــذي تعانــي منــه
املؤسســات .ويبــن املبيــان الثانــي توزيــع نســب املؤسســات حســب نســب االكتظــاظ ،حيــث
جنــد أن مــن مجمــزع  77مؤسســة ســجنية:
 18مؤسســة ســجنية فقــط ال تتعــدى طاقتهــا االســتعابية ،أي مــا ميثــل  23.4%مــن
مجمــوع املؤسســات الســجنية؛
 17مؤسســة ســجنية تتــراوح نســبة اكتظاظهــا مــا بــن  101%و ،150%أي مــا ميثــل
 22.1%مــن مجمــوع املؤسســات الســجنية؛
 13مؤسســة ســجنية تتــراوح نســبة اكتظاظهــا مــا بــن  151%و ،200%أي مــا ميثــل
 6.91%مــن مجمــوع املؤسســات الســجنية؛
 19مؤسســة ســجنية تتــراوح نســبة اكتظاظهــا مــا بــن  201%و ،250%أي مــا ميثــل
 24.7%مــن مجمــوع املؤسســات الســجنية؛
 9مؤسســات ســجنية تتــراوح نســبة اكتظاظهــا مــا بــن  251%و ،300%أي مــا ميثــل
 11.7%مــن مجمــوع املؤسســات الســجنية؛
مؤسســة ســجنية واحــدة تفــوق نســبة اكتظاظهــا  ،300%أي مــا ميثــل  1.3%مــن
مجمــوع املؤسســات الســجنية.
وفيما يلي نسب االكتظاظ حسب اجلهات.
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 TTجهة الدار البيضاء سطات 
املديرية اجلهوي

املؤسسة السجنية

س م عني السبع 1
س م عــن الســبع 2
نســاء
اص عني السبع
س م عني بورجة
س م احملمدية
س م بنسليمان
الدار البيضاء  -سطات اص بن سليمان
س م اجلديد
س ف العدير
س م العدير
س م برشيد
اص علي مومن
س م ابن احمد
املجموع

عدد السجناء

نسبة االكتظاظ

7906
388

241%
209%

745
676
439
510
199
1149
588
902
835
2389
759
17485

131%
180%
161%
211%
124%
229%
89%
293%
265%
279%
215%
216%
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 TTجهة فاس مكناس 
املؤسسة السجنية

املديرية اجلهوية

فاس  -مكناس

س م رأس املاء

2601

127%

س م بوركايز

2180

238%

س م توالل 1

1999

265%

س م توالل 2

2175

129%

س م توالل  3نساء

86

37%

س م صفرو

206

286%

س م ميسور

20

143%

س م تازة

887

218%

س م تاونات

1802

197%

س م آزرو

1139

154%

املجموع

المرصد المغربي للسجون

عدد السجناء

نسبة االكتظاظ

13095

168%
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 TTجهة بني مالل خنيفرة 
املديرية اجلهوية
بني مالل -
خنيفرة

املؤسسة السجنية

عدد السجناء

نسبة االكتظاظ

س م خريبكة 2

2126

س ف الفقيه بن صالح

335

س م وادي زم

2073

س م بني مالل 2

2325

س م أزيالل

406

102%

س م خنيفرة

1212

201%

8477

195%

املجموع

231%
147%
181%
219%
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 TTجهة الشرق 

املديرية اجلهوي

املؤسسة السجنية

عدد السجناء

نسبة االكتظاظ

س م وجدة

1264

297%

س م بركان

337

96%

س ف زايو

61

22%

س م الناظور 2

1570

142%

س م جرسيف

205

99%

س م تاوريرت

224

108%

س م بوعرفة

1105

119%

4766

136%

الشرق

املجموع
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 TTجهة الرباط-سال-القنيطرة 

املديرية اجلهوي

الرباط  -سال -
القنيطرة

املجموع

املؤسسة
السجنية

عدد السجناء

نسبة االكتظاظ

س م سال 2

232

60%

س ك القنيطرة

1688

87%

س م القنيطرة

1706

230%

س م تيفلت 1

811

98%

س م تيفلت 2

558

53%

س ف الرماني 2

53

5%

س م الرماني

1485

349%

س م سوق األربعاء

2116

284%

س ف أوطيطة 1

656

98%

س ف أوطيطة 2

1621

165%

س م العرجات 1

2392

237%

س م العرجات 2

2143

201%

15461

141%
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 TTجهة طنجة-تطوان-الحسيمة 

املديرية اجلهوية

املؤسسة السجنية عدد السجناء
س م تطوان 2

2234

253%

س م واد الو

353
2135

64%
256%

656
168
382
41
321
257
6547

63%
227%
246%
152%
245%
114%
167%

س م طنجة 1

طنجة – تطوان -
احلسيمة

س م طنجة 2

س م القصر الكبير
س م العرائش
س م الشاون
س م وزان
س م احلسيمة

املجموع
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نسبة االكتظاظ
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 TTجهة مراكش-آسفي 
املديرية
اجلهوية

مراكش –
آسفي

املؤسسة السجنية

عدد السجناء

نسبة االكتظاظ

س م األوداية  1مبراكش

4038

120%

س ك مول البركي بآسفي

2656

84%

س م آسفي

1859

231%

س م قلعة السراغنة

1228

204%

س م ابن جرير

179

199%

س م الصويرة

547

190%

10507

126%

املجموع
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 TTجهة درعة تافياللت 

املؤسسة السجنية عدد السجناء

املديرية اجلهوية
درعة  -تافياللت

س م الرشيدية
س م ميدلت
س م ورزازات
س م زاكورة

املجموع

نسبة االكتظاظ

835
249
701
133

130%
120%
145%
64%

1918

124%

 TTجهة العيون الساقية الحمراء 
املديرية اجلهوية

املؤسسة السجنية

العيون – الساقية
احلمراء
املجموع

المرصد المغربي للسجون

س م العيون
س م السمارة
س م الداخلة

عدد السجناء

نسبة االكتظاظ

349
220
135

190%
100%
155%

704

144%
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 TTتعليق :
بالنظــر إلــى األرقام واإلحصائيــات أعــاه يتبــن أن العــدد اإلجمالــي للســجينات والســجناء
خــال ســنة  2019بلــغ  86384ســجينة وســجني موزعــن علــى  10مديريــات جهويــة ب 76
مؤسســة ســجنية ،ومقارنــة بســنة  2018التــي بلــغ عــدد الســاكنة الســجنية خاللهــا 757 83
ســجينة وســجني ،بزيــادة بلغــت  2627ســجينة وســجني .كمــا يتبــن أن عــدد املدانــن بلــغ
 52695ســجينة وســجني بنســبة  61%مــن عمــوم الســاكنة الســجنية يف حــن بلــغ عــدد
الســجناء االحتياطيــن  33695ســجينة وســجني بنســبة  39%مــن عمــوم الســاكنة الســجنية
وهــي نفــس النســبة املئويــة لالعتقــال االحتياطــي الــذي مت تســجيلها خــال ســنة 2018
( 51025ســجينية وســجني) مقابــل  32732ســجينة وســجني مدانــون بلغــت نســبتها املئويــة
 61 %مــن عمــوم الســاكنة الســجنية لســنة .2018
وبناء عليه ميكن استخالص االستنتاجات التالية:
 ïتتــوزع الســاكنة الســجنية بــن  84366ســجناء ذكــور بنســبة  % 97.66مــن
ï
العــدد اإلجمالــي للســاكنة الســجنية ،و 2018ســجينات نســاء بنســبة 2.34%
مــن عمــوم الســاكنة الســجنية ،وهــو مــا يبــرز أن الســجون يف األصــل ويف الغالــب
تتــم هندســتها علــى أســاس أنهــا موجهــة للذكــور ويبقــى الهامــش للنســاء يف
غيــاب ســجون نســائية مبواصفــات تســتجيب خلصوصيــة هــذه الفئــة الهشــة
رغــم املجهــودات املبذولــة لتأهيــل بعضهــا أو بعــض مرافــق املؤسســات الســجنية
املخصصــة للنســاء (ســجنان للنســاء فقــط عــن الســبع  2وتــوالل ...)3
 ïباالســتناد إلــى توزيــع عــدد املعتقلــن حســب املديريــات اجلهويــة يتبــن أن جهــة
ï
الــدار البيضاء-ســطات حتتــل الرتبــة األولــى ب  17485ســجينة وســجني بنســبة
مئويــة تقــدر ب  % 20.24مــن عمــوم الســاكنة الســجنية تليهــا جهــة الربــاط-
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ســا-القنيطرة ب  15461ســجينة وســجني بنســبة مئويــة اقــدر ب  ، 17.90%ثــم
جهــة فــاس -مكنــاس ب  13095ســجينة وســجني بنســبة مئويــة تقــدر ب ،15.16%
تليهــا وجهــة مراكش-آســفي ب  10507ســجينة وســجني بنســبة مئويــة تصــل
 ، 12.16%تليهــا باقــي اجلهــات بنســب تتــراوح بــن  0.81%بجهــة العيــون-
الســاقية احلمــراء وصــوال إلــى جهــة بنــي مالل-خنيفــرة بنســبة .9.81%
كمــا تبــرز اجلــداول واإلحصائيــات اخلاصــة بنمــاذج االكتظــاظ خــال ســنة 2019
اخلالصــات واالســتنتاجات التاليــة:
 18 ïمؤسســة ســجنية فقــط ال تتعــدى طاقتهــا االســتعابية ،أي مــا ميثــل 23.4%
ï
مــن مجمــوع املؤسســات الســجنية؛
 17 ïمؤسســة ســجنية تتــراوح نســبة اكتظاظهــا مــا بــن  101%و ،150%أي مــا
ï
ميثــل  22.1%مــن مجمــوع املؤسســات الســجنية؛
 13 ïمؤسســة ســجنية تتــراوح نســبة اكتظاظهــا مــا بــن  151%و ،200%أي مــا
ï
ميثــل  6.91%مــن مجمــوع املؤسســات الســجنية؛
 19 ïمؤسســة ســجنية تتــراوح نســبة اكتظاظهــا مــا بــن  201%و ،250%أي مــا
ï
ميثــل  24.7%مــن مجمــوع املؤسســات الســجنية؛
 9 ïمؤسســات ســجنية تتــراوح نســبة اكتظاظهــا مــا بــن  251%و ،300%أي مــا
ï
ميثــل  11.7%مــن مجمــوع املؤسســات الســجنية؛
 ïمؤسســة ســجنية واحــدة تفــوق نســبة اكتظاظهــا  ،300%أي مــا ميثــل  1.3%مــن
ï
مجموع املؤسســات الســجنية.
مــع تقــدمي كل تقريــر ســنوي حــول وضعيــة املؤسســات الســجنية والســجينات والســجناء
ببالدنــا ،تبــرز معضلــة االكتظــاظ التــي يســاهم فيها بشــكل كبيــر عدد الســجناء االحتياطيني
والــذي بلــغ عددهــم هــذه الســنة  33689ســجينة وســجني بنســبة  39%مــن عمــوم الســاكنة
الســجنية وهــو رقــم يبــرز هــذه املعضلــة التــي ظلــت تــازم الواقــع الســجني ببالدنــا وليصــل
معهــا املعــدل العــام لالكتظــاظ هــذه الســنة نســبة  160%حســب إحصائيــات املندوبــة
العامــة إلدارة الســجون التــي توصــل بهــا املرصــد املغربــي للســجون  ،حيــث حتتــل جهــة الــدار
البيضــاء ســطات املرتبــة األولــى بنســبة . 216%
صــرح الســيد محمــد صالــح التامــك املنــدوب العــام إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج خــال
مناقشــة مشــروع ميزانيــة املندوبيــة برســم ســنة  2020مبجلــس النواب ،16بأن ســنة 2019
عرفــت افتتــاح مؤسســة ســجنية جديــدة بطانطــان يف أفــق افتتــاح مؤسســة أخــرى ببــركان
أواخــر الســنة.
 -16بتاريخ  05نونبر  2019نقال عن :موقع القناة الثانية
المرصد المغربي للسجون

وأضــاف أن أشــغال البنــاء بســجون وجــدة ،أصيلــة ،العرائــش واجلديــدة  2الزالــت متواصلــة،
بحيــث ســتوفر يف مجموعهــا طاقــة اســتيعابية إضافيــة تقــدر ب  5800ســريرا .باملــوازاة
مــع ذلــك ،باشــرت املندوبيــة العامــة خــال نفــس الســنة أشــغال بنــاء ســجن جديــد بالداخلــة
بطاقــة اســتيعابية تقــدر ب  600ســرير .كمــا مت اســتكمال أشــغال الترميــم وإعــادة التهيئــة
بــكل مــن ســجون تــازة وآيــت ملــول وتــوالل  1وأســفي وخنيفــرة وتاونــات والفقيــه بنصالــح
وواد زم وأطيطــة  2وأزيــال وزايــو واجلديــدة وتزنيــت وطنجــة1.
وأكــد علــى « :أن اجلهــود املبذولــة مكنــت مــن حتســن الطاقــة االســتيعابية ،بحيــث انتقلــت
مــن 158.505م ²متــم دجنبــر  2018إلــى  159.505متــم شــتنبر  2019إال أن ذلــك لــم ميكــن
بشــكل ملمــوس مــن الرفــع مــن معــدل املســاحة املخصصــة ومــن احلــد مــن االكتظــاظ ،وذلــك
بالنظــر إلــى ارتفــاع عــدد الســجناء وفــق نفــس الوتيــرة خــال هــذه الفتــرة”.
وزاد» ومــن املرتقــب أن تتحســن املســاحة املخصصــة لــكل ســجني يف أفــق ســنة  2022بعــد
االنتهــاء مــن بنــاء عــدد مــن املؤسســات الســجنية لتصــل إلــى 3م  ،²وبالتالــي تقليــص نســبة
االكتظــاظ ،علمــا بــأن القضــاء علــى هــذه املعضلــة يظــل رهينــا إلــى حــد بعيــد بالتحكــم يف
عــدد الســجناء ،خاصــة االحتياطيــن منهــم مــن خــال ترشــيد االعتقــال االحتياطــي وإعمــال
بدائــل العقوبــات الســجنية وفــق معاييــر تراعــي واقــع املؤسســات الســجنية”.
إننــا بعيــدون حلــدود الســاعة عــن توفيــر مســاحات خاصــة للســجني(ة) وفــق املعاييــر
الدوليــة ونحقــق بذلــك أهــم مبــدأ مــن اســتراجتية تأهيــل الســجون املغربيــة وهــو مبــدأ
األنســنة ،فتمكــن الســجناء مــن فضــاء ســجني يضمــن كرامتهــم ويوفــر لهــم شــروط
صحيــة وإنســانية مطلــب يحــد منــه االكتظــاظ املفــرط للســجون .فرغــم املجهــودات
املبدولــة للتقليــص مــن تداعيــات الظاهــرة علــى وظيفــة الســجون كمؤسســة إصالحيــة،
يســجل غيــاب إجــراءات وحلــول ناجعــة لتجــاوز هــذه املعضلــة واحلــد منهــا يســاهم بشــكل
كبيــر يف اســتمرار هــذه الظاهــرة يف االرتفــاع ،والتأثيــر الســلبي علــى الوظائــف احلقيقيــة
للســجن كمؤسســة إصالحيــة تعيــد تأهيــل الســجني إلعــادة إدماجــه يف احليــاة املجتمعيــة
بعــد قضــاء مــدة العقوبــة .فبنــاء ســجون جديــدة وتأهيــل أخــرى قائمــة ،ال ميكــن أن يشــكل
حــا وبديــا ملواجهــة االكتظــاظ والقضــاء عليــه ،لكــن يبقــى املدخــل األساســي لذلــك هــو
مراجعــة السياســة اجلنائيــة والسياســة العقابيــة ،عبرإقــرار عقوبــات بديلــة غيــر ســالبة
للحريــة كحــل يســاعد علــى احلــد مــن ظاهــرة االكتظــاظ نظــرا لتداعياتــه الســلبية وتأثيــره
الواضــح علــى عمليــة إصــاح وتأهيــل الســجناء والســجينات و إعــادة إدماجهــم داخــل
املجتمــع ،ومــا تولــده مــن تأثيــرات علــى اجلانــب النفســي والصحــي للســجينات والســجناء
ومســاهمتها يف تنامــي وإفــراز العديــد مــن الظواهــر ويف مقدمتهــا ظاهــرة العنــف وخــرق
حقــوق اإلنســان ...إضافــة إلــى التأثيــر علــى مردوديــة وظــروف عمــل املوظفــن باملؤسســات
الســجنية واملشــرفني عليهــا ،ســواء علــى املســتوى النفســي أو علــى مســتوى حتقيــق أهــداف
البرامــج اإلصالحيــة.
تقرير حول وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب لسنة 2019

57

58

تســاهم النســبة الهامــة كذلــك للوافديــن علــى املؤسســات الســجنية ســواء يف حالــة ســراح
الذيــن يتــم احلكــم عليهــم بعقوبــات بســيطة أو يتــم إطــاق ســراحهم بعــد احلكــم عليهــم
بالبــراءة ، ...يف تنامــي الظاهــرة ،حيــث بلــغ عددهــم ســنة  2019مــا مجموعــه  112ألــف
و 540ســجينة وســجني ،17وهــو عــدد هائــل يتطلــب البحــث عــن حلــول لهــذه الوضعيــة،
لترشــيد االعتقــال االحتياطــي الــذي تفــرزه اختــاالت مرتبطــة مبرفــق القضــاء ،وأخــرى
مرتبطــة بخيــارات السياســة اجلنائيــة وأســباب مرتبطــة بالثقافــات الســائدة يف املجتمــع.
إن تطويــر خيــارات السياســة اجلنائية والعقابيــة نحــو بدائــل االعتقــال وبدائــل العقوبــات
الســالبة للحريــة وبدائــل الدعــوى العموميــة وترســيخ مبــدأ االعتقــال االحتياطــي ”كتدبيــر
اســتثنائي“ ...إلــى غيرهــا مــن اإلجــراءات ،هــي املدخــل الرئيســي للحــد مــن االكتظــاظ
والتغلــب عليــه ومتكــن املؤسســات الســجنية مــن لعــب أدوارهــا يف التربيــة واإلصــاح
والتأهيــل ....فاكتظــاظ الســجون يــؤدي إلــى تأكيــد فشــلها يف عمليــة اإلصــاح نتيجــة لعــدم
فعاليــة البرامــج واخلدمــات التــي تقدمهــا اإلدارة للنــزالء ،وهــذا يــؤدي إلــى ارتفــاع نســبة
العــود ،18بــل قــد يــؤدي إلــى أن تصبــح الســجون مــدارس لإلجــرام يتعلــم فيهــا النــزالء ألول
مــرة أمناطــا جديــدة مــن اإلجــرام .ناهيكــم عــن الضغــط الــذي يخلفــه اكتظــاظ الســجون
علــى العاملــن بهــا ممــا يفقدهــم الفاعليــة واإلرادة ألداء املهمــة املنوطــة بهــم علــى الوجــه
املطلــوب.
لقــد نبــه املرصــد املغربــي للســجون يف العديــد مــن املناســبات بخطــورة وتداعيــات ظاهــرة
االكتظــاظ داخــل الســجون املغربية،وأكــد مبوضوعيــة أن حــل املعضلــة لــن تتأتــى إال
بإصالحــات جوهريــة عميقــة للمنظومــة القانونيــة اجلنائيــة والســجنية خاصــة تلــك املتعلقة
بتدابيــر االعتقــال االحتياطــي الــذي يعتبــر املشــكل احلقيقــي الــذي يفاقــم مــن الظاهــرة،
معتبــرا أنــه «ال إصــاح ملنظومــة العدالــة بــدون إصــاح شــامل للمنظومــة اجلنائيــة’’ .
وترشــيد السياســة اجلنائيــة والعقابيــة التــي تفاقــم مــن االعتقــال االحتياطــي ،وطــول املــدد
الســجنية الطويلــة األمــد وعــدم تفعيــل اإلجــراءات البديلــة املعروفــة بالرقابــة القضائيــة
وبدائــل ســلب احلريــة واالحتجاز...إلــخ.

 - 17أنظــر جــدول تصنيــف الوافديــن علــى املؤسســات الســجنية مــن حالــة ســراح حســب الســن و اجلنــس ،
املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون تقريــر ســنة 2019
 - 18أجنــزت املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج دراســة ميدانيــة حــول ظاهــرة العــود يف
صفــوف الســجناء شــملت  1699ســجينة وســجني ،حيــث اكــدت الدراســة أن الفئــة العمريــة النشــيطة،
أي تلــك التــي مــن املفتــرض أن تكــون منتجــة ،هــي األكثــر ســقوطا يف العــود للجرميــة ،إذ تصــل النســبة يف
صفــوف الفئــة البالغــة مــن العمــر مــا بــن  18و 39ســنة ،إلــى  76يف املائــة.
المرصد المغربي للسجون

 .11النســبة المئويــة للســاكنة الســجنية حســب الفئــة العمريــة
19
خــال ســنة 2019
الفئة العمرية

أقل من  18سنة
من  18إلى أقل من  20سنة
من  20إلى أقل من  30سنة
من  30إلى أقل من  40سنة
من  40إلى أقل من  50سنة
من  50إلى أقل من  60سنة
من  60سنة فما فوق
املجموع

النسبة %

املجموع
1088

1,25%

3523

4,07%

39287

45,47%

24764

28,66%

11660

13,49%

4511

5,22%

1551

1,79%

86384

100%

 - 19املصدر :املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج إحصائيات سنة .2019
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 .12النســبة المئويــة لعــدد المعتقليــن حســب الســن والجنــس
بتاريــخ 31/12/2019
ذكور

إناث

النسبة%

أقل من  18سنة

1061

27

1,25%

من  18إلى أقل من 20
سنة

3429

94

4,07%

38496

791

45,47%

24230

534

28,66%

11306

354

13,49%

4344

167

5,22%

1500

51

1,79%

84366

2018

100%

الفئة العمرية

من  20إلى أقل من 30
سنة
من  30إلى أقل من 40
سنة
من  40إلى أقل من 50
سنة
من  50إلى أقل من 60
سنة
من  60سنة فما فوق
املجموع

المرصد المغربي للسجون

تبعــا لإلحصائيــات أعــاه ،تبقــى الفئــة العمريــة املتراوحــة بــن  20إلــى أقــل مــن  30ســنة
هــي الشــريحة األكثــر حضــورا ضمــن الســاكنة الســجنية لســنة  2019مبــا مجموعــه 38496
ســجينة وســجني بنســبة  45.47%مــن عمــوم الســاكنة الســجنية بزيــادة تقــدر ب 0.47 %
مقارنــة بســنة  ،2018تليهــا يف املرتبــة الثانيــة الفئــة العمريــة مــن  30إلــى أقــل مــن  40ســنة
ب  24764ســجينة وســجني بنســبة  28.66%بانخفاض  1%عن ســنة  ،2018ويف املرتبة
الثالثــة جنــد الفئــة العمريــة املتراوحــة مــا بــن  40ســنة إلــى أقــل مــن  50ســنة مبجمــوع
 11660ســجينة وســجني بنســبة مئويــة تقــدر ب  13.49%مــن عمــوم الســاكنة الســجنية
بنســبة  1%أقــل عــن ســنة  ،2018ثــم الفئــة العمريــة مــن  50ســنة إلــى أقــل مــن  60ســنة مبــا
مجموعــة  4511ســجينة وســجني بنســبة  5.22%وهــي النســبة التــي لــم تســجل اي تغييــر
عــن ســنة  ،2018تليهــا الفئــة العمريــة األقــل مــن  18ســنة ب  1088ســجينة وســجني بنســبة
 % 1.25مــن عمــوم الســاكنة الســجنية بارتفــاع نســبي يقــدر  0.25%عــن ســنة .2018
ويف املرتبــة األخيــرة الفئــة العمريــة مــن  60ســنة فمــا فــوق بعــدد  1555ســجينة وســجني
أي بنســبة  1.79%مــن عمــوم الســاكنة الســجنية بفــارق  0.21%أقــل مــن ســنة 2018.
� تعليق :
،يتبــن أن بنيــة الســاكنة الســجنية املغربيــة بنيــة شــابة  ،تعكــس طبيعــة الوضــع الدميغــرايف
العــام للبــاد .إنهــا تنتمــي للفئــة العمريــة األكثــر نشــاطا ،والتــي متثــل حوالــي ثلثــي الســاكنة
املغربيــة ،فحســب نتائــج البحــث الوطنــي حــول التشــغيل ،بلــغ عــدد الســكان الذيــن تصــل
أعمارهــم إلــى  15ســنة فأكثــر ،ســنة  25.950.000 ،2018نســمة 11.979.000 ،منهــم
نشــيطون ( 10.811.000نشــيطون مشــتغلون و 1.168.000عاطلــون) و  13.970.000هــم
خــارج ســوق العمــل 20.وهــو مــا يتطلــب وضــع سياســات اجتماعيــة مالئمــة يف مجــاالت
التعليــم والتكويــن والتشــغيل ،مصحوبــة باســتثمارات يف األنشــطة االقتصاديــة احملدثــة
لفــرص تشــغيل الشــباب وهــو الســبيل الوحيــد لضمــان إدمــاج هــذه الفئــة يف املجتمــع
وتأهيلهــا لتبقــى خــارج أســوار الســجون وتســاهم يف التنميــة الشــاملة للبــاد لتشــكال
مدخــا حملاربــة اجلرميــة واحلــد منهــا يف األصــل..
ومــن جانــب آخــر كشــفت الدراســة امليدانيــة حــول “حالــة العــود بالســجون املغربيــة”
التــي أجنزتهــا املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج عــن معطيــات مهمــة تتعلــق
برجــوع املســاجني إلــى اقتــراف أفعــال إجراميــة ،موضحــة أن الفئــة األكثــر عــودة إلــى
ارتــكاب اجلرائــم هــي فئــة الشــباب املتراوحــة أعمارهــم بــن  18و 44ســنة بنســبة  81.38يف
21

 - 20املندوبية السامية للتخطيط :املميزات األساسية للسكان النشيطني املشتغلني خالل سنة 2018
 - 21مرجــع ســابق :دراســة أجنزتهــا املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج حــول حالــة العــود
بالســجون املغربيــة أشــرف عليهــا الدكتــور محمــد بوزالفــة عميــد كليــة احلقــوق بفــاس وأظهــرت معطيــات
هامــة حــول أســباب الظاهــرة ومعاجلتهــا.
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املائــة ،واعتبــرت أنــه كلمــا كان املســتوى الدراســي مرتفعــا كلمــا كانــت حالــة العــود الرتــكاب
اجلرميــة قليلــة .وهــو مــا يتطلــب التفكيــر يف سياســات تنمويــة حقيقيــة تســاهم يف توفيــر
الدخــل وإتاحــة فــرص الشــغل علــى اعتبــار انهــا أحــد املؤشــرات األساســية حلــاالت العــود
خاصــة يف صفــوف الشــباب.
.13تصنيــف وتوزيــع المعتقليــن حســب الوضعيــة الجنائيــة بتاريــخ
2019/ 12/ 31

ذكور

إناث

املجموع

النسبة املئوية

ابتدائيا

3392

142

3534

4,09%

التحقيق باحملاكم
االبتدائية

909

39

948

1,10%

التحقيق مبحاكم
االستئناف

5311

143

5454

6,31%

اجلنايات

2510

74

2584

2,99%

مستأنفون

15186

507

15693

18,17%

ناقضون

2042

57

2099

2,43%

مكرهون

802

16

818

0,95%

مدانون

50937

940

51877

60,05%

محكومون داخل أجل الطعن

3277

100

3377

3,91%

84366

2018

86384

100%

الوضعية اجلنائية

احتياطيون

املجموع

المرصد المغربي للسجون
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.14تصنيف وتوزيع المعتقلين حسب نوع الجريمة
ذكور

إناث

املجموع

النسبة املؤوية

اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص

13575

369

13944

16,14%

اجلرائم املتعلقة باألموال

23541

447

23988

27,77%

جرائم ضد نظام األسرة واألخالق
العامة

7034

362

7396

8,56%

اجلرائم املرتكبة ضد األمن العام
والنظام العام

11286

212

11498

13,31%

جرائم القوانني اخلاصة

26141

552

26693

30,90%

جرائم أخرى

2789

76

2865

3,32%

84366

2018

86384

100%

أنواع اجلرائم

املجموع

� تعليق :
يالحــظ مــن خــال اإلحصائيــات أعــاه أن جرائــم القوانــن اخلاصــة تأتــي يف طليعــة
اجلرائــم املســجلة خــال ســنة  2019بنســبة  ،30.90%مــن إجمالــي اجلرائــم املرتكبــة،
تليهــا اجلرائــم املتعلقــة باألمــوال بنســبة  % 27.77وهــي جرائــم مرتبطــة إمــا باختــاس
وتبديــد أمــوال عموميــة ،أو غســل األمــوال أو الرشــوة  ...تتبعهــا اجلرائــم املرتكبــة ضــد
تقرير حول وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب لسنة 2019
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األشــخاص بنســبة  16.14%واجلرائــم املرتكبــة ضــد األمــن العــام والنظــام العــام 13.31%
واجلرائــم املرتكبــة ضــد األســرة واألخــاق العامــة  8.56 %وجرائــم أخــرى .3.32%
وللتذكيــر فقــد عمــل املشــرع املغربــي علــى تقســيم اجلرائــم مــن خــال القانــون اجلنائــي إلــى
ثــاث أقســام رئيســية و هــي :اجلنايــات و اجلنــح واملخالفــات.
ويعــود أســاس هــذا التقســيم إلــى خطــورة اجلرائــم  ،حيــث عمــل املشــرع علــى وضــع كل
اجلرائــم اخلطيــرة التــي تهــدد ســامة املواطنــن و األمــن الداخلــي للدولــة ضمــن صنــف
اجلنايــات و أفــرد لهــا عقوبــات تناســب كل جرميــة  ،أمــا تلــك اجلرائــم التــي ال تشــكل
خطــورة كبيــرة فســماها باجلنــح و أفــرد لهــا عقوبــات تناســب كل فعــل ،باإلضافــة إلــى
املخالفــات التــي اعتبرهــا ال تشــكل خطــورة و غالبــا مــا تكــون عقوبتهــا الغرامــة فقــط
 M Mمالحظة :
يف حالــة العــود (قيــام املتهــم بجرائــم أخــرى مشــابهة للتــي قــام بهــا داخــل مــدة محــددة)
ميكــن أن يحكــم عليــه القاضــي حتــى و إن كانــت اجلرميــة جنحــة بأكثــر مــن  5ســنوات
حبســية .مــن بيــم هــذه اجلرائــم جنــد  :اخليانــة الزوجيــة -الســرقة.
.15تصنيــف وتوزيــع المعتقليــن المدانيــن نهائيــا والمكرهيــن بدنيــا
حســب الســن والجنــس بتاريــخ 2019/ 12/ 31
ذكور

إناث

املجموع

النسبة املئوية

الفئة العمرية
أقل من  18سنة

142

6

148

0,28%

من  18إلى أقل من  20سنة

1304

27

1331

2,53%

من  20إلى أقل من  30سنة

22630

327

22957

43,57%

من  30إلى أقل من  40سنة

16284

290

16574

31,45%

من  40إلى أقل من  50سنة

7570

189

7759

14,72%

من  50إلى أقل من  60سنة

2902

89

2991

5,68%

من  60سنة فما فوق

907

28

935

1,77%

51739

956

52695

100%

املجموع

المرصد المغربي للسجون
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ذكور

إناث

املجموع

51739

956

52695

خــال ســنة  2019بلــغ عــدد املعتقلــن احملكومــن  51739محكــوم ذكــر بنســبة 98%
مقابــل  956مــن االنــاث بنســبة 2%
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 .16تصنيــف المعتقليــن المدانيــن نهائيــا والمكرهيــن بدنيــا حســب
22
مــدة العقوبــة
ذكور

إناث

املجموع

النسبة املئوية

ستة أشهر فأقل

4665

163

4828

9,16%

أكثر من ستة أشهر إلى سنة

10386

193

10579

20,08%

أكثر من سنة إلى سنتني

11343

163

11506

21,84%

12554

188

12742

24,18%

6495

108

6603

12,53%

أكثر من  10سنوات إلى
 30سنة

5829

130

5959

11,31%

املؤبد

414
53

10
1

424
54

0,80%
0,10%

51739

956

52695

100%

مدة العقوبة

أكثر من سنتني إلى 5
سنوات

أكثر من  5سنوات إلى 10
سنوات

اإلعدام

املجموع

 - 22املصــدر :تقريــر األنشــطة  -املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج برســم ســنة 2019
اجلــدول  16ص .181
المرصد المغربي للسجون
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� تعليق :
بلــغ عــدد املعتقلــن احملكومــن خــال ســنة  2019مــا مجموعــه  52695ضمنهــم  956نســاء
بنســبة  . 1.81%وبالرجــوع إلــى التصنيــف حســب مــدة العقوبــة يحتــل احملكومــون ألكثــر
مــن ســنتني إلــى  5ســنوات املرتبــة األولــى ب  12742بنســبة مئويــة تصــل إلــى 24.18 %
( 25%خــال ســنة  ،)2018متبوعــة باحملكومــن ألكثــر مــن ســنة إلــى ســنتني ب 11506
محكــوم بنســبة مئويــة تصــل إلــى  22%( 21.84 %خــال ســنة  ، )2018ثــم احملكومــون
بأكثــر مــن  6أشــهر إلــى ســنة بعــدد  10579بنســبة مئويــة وصلــت 20%( 20.08%
خــال ســنة .)2018
ويحتــل احملكومــون ألكثــر مــن خمــس ســنوات إلــى  10ســنوات املرتبــة الرابعــة ب 6603
محكــوم بنســبة مئويــة تصــل  12%( 12.53%خــال ســنة  )2018ثــم احملكومــون بأكثــر
مــن  10ســنوات إلــى  30ســنة ب  5959محكــوم بنســبة ( 11.31%نفــس نســبة )2018
يليهــا احملكومــون ب ســتة أشــهر فأقــل ب  4828محكــوم بنســبة  9%( 9.16%خــال
ســنة  ،)2018ثــم احملكومــون باملؤبــد ب  424محكــوم ضمنهــم نســاء بنســبة 1%( % 0.8
خــال ســنة  )2018ويف األخيــر احملكومــون باإلعــدام الذيــن وصــل عددهــم  72محكــوم
ضمنهــم امــرأة واحــدة بنســبة  0.1%وهــي نفــس النســبة تقريبــا خــال ســنة  2018أي أقــل
مــن .1%
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 - IIالوفيات بالسجون خالل سنة 2019
 .1حاالت الوفيات حسب الوضعية الجنائية خالل سنة 2019

احلالة
اجلنائية

ذكور

إناث

املجموع
عدد
السجناء

23

نسبة الوفيات يف
األلف ‰

احتياطيون

30

0

30

33689

0,89

مدانون

137

2

139

52695

2,64

املجموع

167

2

169

86384

1,96

 .2جدول الوفيات موزعة حسب مكان حدوثها .
املستشفى

املكان

املؤسسة
يف الطرق إلى املستشفى
يف احملكمة
املجموع

العدد
داخل املصحة
داخل املعقل

120
8
11

النسبة املئوية
%71
%4.7
%6.5

29

%17.2

1

%0.6

169

%100

 -23إحصائيات املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج :تقرير األنشطة لسنة 2019
تقرير حول وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب لسنة 2019

70

� تعليق :
تنص قواعد نيلسون مانديال يف هذا الباب على:
y yالقاعدة 68
ِّ
أي شــخص آخــر يعتبــره واســطة اتصــال ،علــى
لــكل ســجني احلــق يف إبــاغ أســرته ،أو ِ ّ
الفــور بســجنه أو نقلــه إلــى مؤسســة أخــرى ومبــا قــد يلحــق بــه مــن األمــراض أو اإلصابــات
اخلطيــرة ،ويجــب متكينــه مــن ذلــك وتزويــده مبــا يحتاجــه مــن وســائل لهــذا الغــرض.
ويخضــع اإلفصــاح عــن معلومــات الســجناء الشــخصية للتشــريعات احملليــة.
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y yالقاعدة 69
يف حالــة وفــاة الســجني ،يبــادر مديــر الســجن فــوراً إلــى إبــاغ أقــرب أقربــاء الســجني
أو الشــخص الــذي طلــب االتصــال بــه يف حــاالت الطــوارئ .وإذا حلــق بالســجني مــرض
خطيــر أو تعــ َّرض إلصابــة أو نُقــل إلــى مؤسســة صحيــة ،يب ِلّــغ املديــر األشــخاص الذيــن
ح َّددهــم الســجني ِ ّ
أي طلــب صريــح مــن الســجني بعــدم
لتلقــي بياناتــه الصحيــة .ويُحت ـ َرم ّ ُ
إبــاغ زوجــه أو أقــرب أقربائــه مبرضــه أو إصابتــه.
y yالقاعدة 70
ت ِ
أي شــخص آخــر
ُخطــر إدارةُ الســجن الســج َ
ني فــوراً إذا أصيــب أحــد أقاربــه املق َّربــن أو ّ ُ
يهمــه شــأنه مبــرض خطيــر أو تـ ِ ّ
ـوف .وينبغــي الســماح للســجني ،كلَّمــا ســمحت الظــروف
بذلــك ،بالذهــاب حتــت احلراســة أو وحــده لعيــادة ذلــك القريــب أو الشــخص إذا كانــت
حالتــه الصحيــة حرج ـ ًة أو حلضــور جنازتــه يف حالــة الوفــاة.
بالرجــوع إلــى اإلحصائيــات أعــاه يتبــن أن عــدد الوفيــات خــال ســنة  2019حســب
الوضعيــة اجلنائيــة بلــغ  169حالــة وفــاة مقابــل  147حالــة خــال ســنة  2018أي بزيــادة 22
حالــة وفــاة .وقــد وزعــت احلــاالت حســب الوضعيــة اجلنائيــة التاليــة :املدانــون 139 :حالــة
ضمنهــا  02إنــاث واالحتياطيــن 30 :حالــة وفــاة كلهــا ذكــور ،ليبلــغ العــدد اإلجمالــي 169
حالــة ضمنهــا حالتــن ( )2إنــاث.
وبالنظــر إلــى توزيــع الوفيــات حســب مــكان وحدوثهــا ،يتبــن أن  120حالــة وفــاة متــت داخــل
املستشــفيات أي بنســبة  71%وثمانــي حالــة وفــاة داخــل مصحــة الســجن بنســبة 4.7%
مــن إجمالــي الوفيــات و 11حالــة وفــاة داخــل املعقــل بنســبة  6.5 %و 29حالــة وفــاة يف
الطريــق إلــى املستشــفى بنســبة  17.2%وحالــة وفــاة واحــدة داخــل احملكمــة بنســبة 0.6%
مــن إجمالــي الوفيــات البالغــة  169حالــة وفــاة.
لقــد اعتبــر املرصــد املغربــي للســجون علــى الــدوام 24بــأن ارتفــاع نســبة الوفيــات مؤشــر
خطيــر يتطلــب املقاربــة املوضوعيــة والبحــث يف األســباب .فهــو مؤشــر قــد يرتبــط يف
عــدد مــن احلــاالت باحلــق يف احليــاة وباحلرمــان مــن احلــق يف الصحــة والتطييــب ،ويف
بعضهــا اآلخــر مبخلفــات وتداعيــات اإلضــراب عــن الطعــام ،و يف حــاالت أخــرى إمــا
بســوء املعاملــة والتعذيــب أو باجلوانــب النفســية والعقليــة للســجينات والســجناء أو بالعنــف
املتبــادل بــن الســجناء أو غيــره مــن األســباب التــي تتطلــب التحديــد والتشــريح ضمانــا
للشــفافية واســتجالء احلقيقــة.
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إننــا ال ننكــر يف املرصــد املغربــي للســجون ،اجلهــود املبذولــة يف مجــال تقــدمي اخلدمــات
الطبيــة والصحيــة داخــل الســجون ،مــن خــال إطــاق عــدد هــام مــن البرامــج الصحيــة التــي
تهــدف إلــى متكــن النــزالء والنزيــات مــن متابعــة صحيــة تضمــن كافــة احلقــوق املرتبطــة
بهــذا اجلانــب ،وتتجــاوب مــع مضمــون التشــريعات الوطنيــة ويف مقدمتهــا الدســتور،
والقوانــن واملواثيــق الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان والســجناء ،وبصفــة خاصــة
القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء.
تعتبــر املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون العنايــة الصحيــة بالســجناء ودور واختصاصــات
األطبــاء املكلفــن بالســهر علــى الصحــة البدنيــة والعقليــة داخــل الســجون مهمــة مــن مهامهــا
ومســؤولياتها ،طبقــا ملــا ينــص عليــه القانــون املنظــم للســجون باملغــرب  98.23باملــواد 123
إلــى  ،141مــن البــاب الثامــن ،ورغــم ذلــك فهــذا ال يعفــي مختلــف القطاعــات احلكوميــة؛
و مؤسســاتها ومختلــف املتدخلــن يف الشــأن الســجني ببالدنــا مــن املســؤولية اجتــاه هــذه
الفئــة ،وبصفــة خاصــة قطــاع الصحــة مــن خــال الــوزارة الوصيــة التــي ينبغــي أن توفــر
كافــة التجهيــزات الضروريــة ملصحــات الســجون وتأهيلهــا وباألطقــم الطبيــة الالزمــة،
لتقــدمي خدمــات طبيــة وصحيــة تســتجيب حلاجيــات وخصوصيــات الســاكنة الســجنية
(رجــال ،نســاء،أحداث ،ذوي إعاقــة ،مرضــى نفســيون).
مــن هــذا املنطلــق تابــع املرصــد املغربــي للســجون عــدد مــن حــاالت الوفيــات التــي اســتأثرت
بالــرأي العــام وأثــارت أســئلة حــول طبيعتهــا وأســبابها وأعلنــت عنهــا بعــض وســائل اإلعــام،
نذكــر منهــا :حالــة وفــاة الســجني املســمى قيــد حياتــه (ع.ه) رقــم االعتقــال  9673بالســجن
احمللــي عــن الســبع خــال شــهر شــتنبر  2019وهــي الوفــاة التــي راســل املرصــد املغربــي
للســجون يف شــأنها املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون والســيد الوكيــل العــام للملــك لــدى
محكمــة االســتئناف بالــدار البيضــاء يطلــب فيهــا فتــح حتقيــق يف حالــة الوفــاة تبعــا لشــكاية
توصــل بهــا مــن أرملــة الســجني املتوفــى ،حيــث تلقــى يف شــأنها جوابــا مــن الســيد وكيــل امللــك
يخبــره فيهــا بحفــظ امللــف املتعلــق بالوفــاة لكونهــا وفــاة طبيعيــة حســب مــا جــاء يف تقريــر
التشــريح الطبــي والنعــدام العنصــر اجلرمــي 25وغيرهــا مــن احلــاالت التــي تداولتهــا عــدد
مــن وســائل اإلعــام ومختلــف تقاريــر املنظمــات احلقوقيــة برســم ســنة  ،26 2019وأبــرزت
ســياقاتها وطالبــت بالبحــث يف أســبابها.
وبهــدف الوقــوف علــى طبيعــة الوافيــات املســجلة يف حينهــا ،وتنويــرا للــرأي العــام وضمــان
مبــدأ الشــفافية يف تدبيــر الشــأن الســجني ببالدنــا ،فــإن املرصــد املغربــي للســجون يجــدد

 - 25وجــه املرصــد الرســالة بتاريــخ  09شــتنبر  2019حتــت عــدد 86/2019 :وتلقــى اجلــواب بتاريــخ 05
نونبــر  2019حتــت عــدد 729 :و.ع . 19
 - 26أنظــر تقريــر املنظمــة املغربيــة حلقــوق اإلنســان حــول وضعيــة حقــوق اإلنســان لســنة  2019ص 20
وص  21مــن التقريــر.
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مطلبــه بضــرورة تشــكيل جلــن للتحقيــق الســريع واحملايــد عنــد كل حالــة وفــاة بهــدف
توضيــح طبيعتهــا وأســبابها ،وإجنــاز تقاريــر مفصلــة حولهــا الســتجالء حقيقــة وطبيعــة
الوفــاة .كمــا يجــدد املرصــد مطلبــه بضــرورة فتــح أبــواب املؤسســات الســجنية يف وجــه
املنظمــات والهيــآت احلقوقيــة ببالدنــا وإشــراكها يف القيــام بالرصــد وأدوار احلمايــة داخــل
الســجون ،خاصــة مــن طــرف املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان عبــر اآلليــة الوطنيــة للوقايــة
مــن التعذيــب التــي ينتظــر تفعيلهــا ،علمــا أن املرصــد املغربــي للســجون ســبق لــه أن نظــم يف
هــذا البــاب خــال ســنة  2019عــدة مبــادرات تكوينيــة لفائــدة احملاميــات واحملامــن وأطــر
اجلمعيــات احلقوقيــة واملدنيــة لتقويــة قدراتهــم يف مجــال الرصــد واحلمايــة داخــل أماكــن
االحتجــاز ،ودعــم ذلــك بإصــدار دليــل عملــي لرصــد وتتبــع أوضــاع الســجينات والســجناء
وأماكــن االحتجــاز ،بهــدف متكــن مختلــف الفعالــن يف الشــأن احلقوقــي والســجني ببالدنــا
مــن أدوات وآليــات الرصــد والتتبــع ألماكــن االحتجــاز ،مســاهمة منــه يف الرفــع مــن
قدراتهــا ودرجــة تأثيرهــا يف حتســن ظــروف وشــروط االعتقــال طبقــا للمواثيــق والدوليــة
والتشــريعات الوطنيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان.27

27
أصدر املرصد املغربي للســجون هذا الدليل العملي خالل شــهر نونبر  2019وهو دليل جامع للمصطلحات
القانونيــة وحقــوق اإلنســان ويتضمــن فصــول خاصــة بالصكــوك الدوليــة ذات الصلــة باحملتجزيــن واملعاييــر
الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة املتصلــة باالعتقــال ومعاملــة احملتجزيــن والزيــارة العامــة ملــكان االحتجــاز
واملبــادئ األساســية ملراقبــة اماكــن االحتجــاز وكيفيــة مراقبتهــا وعــدة مالحــق خاصــة بالصكــوك واملواثيــق
الــواردة يف الدليــل والعناصــر املســاعدة علــى تنظيــم وإجنــاز الزيــارة ملــكان االعتقــال إلــخ.
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 - IIIاإلضراب عن الطعام

28

 .1عــدد حــاالت اإلضــراب عــن الطعــام مــوزع حســب األســباب والنســبة
المئويــة خــال ســنة 2019

األسباب

العدد

النسبة
املئوية

أسباب متعلقة باملتابعة القضائية أو األحكام

936

67,70%

أسباب متعلقة بالوضعية داخل السجن

354

25,60%

أسباب متعلقة باملتابعة واألحكام وبالوضعية
داخل السجن

14

1,00%

أسباب أخرى

78

5,60%

1382

100%

املجموع

 - 28إحصائيات املندوبية العامة إلدارة السجون لسنة 2019
المرصد المغربي للسجون

يعتبــر اإلضــراب عــن الطعــام وســيلة للنضــال الســلمي الالعنفــي ،واملتمثلــة يف االمتنــاع
طوعــآ عــن تنــاول الطعــام تعبيــرآ عــن رفــض الوضــع القائــم والتحســيس مبــا قــد يتعــرض
لــه الســجني مــن ممارســات ضــارة بصحتــه أو حياتــه أو جســده  .كمــا يشــكل االضــراب
عــن الطعــام أداة ضاغطــة علــى صنــاع القــرار ،وتكمــن فعاليتــه وتأثيــره كلمــا مت إشــهاره
وتعميمــه إعالميــا حلشــد احلجــم املطلــوب مــن التضامــن ...وال ميكــن إغفــال تداعيــات
اإلضــراب عــن الطعــام ملــدة طويلــة علــى جســم املضــرب عــن الطعــام وقدراتــه.
تبــرز اإلحصائيــات أن حــاالت اإلضــراب اإلجماليــة بلغــت ســنة  2019بلغــت  1382مقابــل
 1573حالــة إضــراب خــال ســنة .2018
وتتصــدر حــاالت اإلضــراب عــن الطعــام ألســباب متعلقــة باملتابعــة القضائيــة أو األحــكام
القائمــة ب  936حالــة وبنســبة مئويــة تقــدر ب  67.70%مقابــل  1034حالــة إضــراب
خــال ســنة  2018وبنســبة مئويــة تقــدر ب  ،66.00 %تليهــا حــاالت تتعلــق بالوضعيــة
داخــل الســجن ب  354حالــة بنســبة مئويــة تقــدر ب  25.60%مقابــل  452حالــة إضــراب
خــال ســنة  2018بنســبة مئويــة تقــدر ب  ،28%بعدهــا احلــاالت اخلاصــة بأســباب متعلقــة
باملتابعــة القضائيــة واألحــكام وبالوضعيــة داخــل الســجن مبــا مجموعــه  14حالــة بنســبة
مئويــة تصــل إلــى  1.0%وهــي نفــس النســبة املســجلة ســنة  2018لعــدد  12حالــة إضــراب
عــن الطعــام  ،وتأتــي يف املرتبــة األخيــر حــاالت تتعلــق بأســباب أخــرى والتــي وصلــت 78
حالــة خــال ســنة  2019مشــكلة نســبة 5.60 %مــن مجمــوع احلــاالت مقابــل  75حالــة
خــال ســنة  2018بنســبة .5.00%
� تعليق :
بغــض النظــر عــن تفــاوت العــدد والنســب بــن ســنتي  2019و ، 2018فــإن الســمة البــارزة
هــي أن األســباب املتعلقــة باملتابعــة القضائيــة أو األحــكام وتلــك اخلاصــة باألســباب املتعلقــة
بالوضعيــة داخــل الســجن ،تبقــى أســباب رئيســية للدخــول يف اإلضــراب عــن الطعــام ،وهــي
أســباب ترتبــط ارتباطــا وثيقــا باحلــق يف احملاكمــة العادلــة والكرامــة اإلنســانية داخــل
الســجون ،وهــو مــا يدفــع الســجني إلــى الدخــول يف اإلضــراب عــن الطعــام كوســيلة ومــاذ
أخيــر للمقاومــة الســلمية أو الضغــط ،حيــث يكــون اإلضــراب عــن الطعــام كعمــل مــن أعمــال
االحتجــاج السياســي ،أو إلشــعار اآلخريــن بالذنــب .واملســؤولية.
حســب الفصــل  131مــن قانــون  23/98اخلــاص بتســيير وتدبيــر املؤسســات الســجنية
باملغــرب (فإنــه يف حالــة إضــراب معتقــل عــن الطعــام ،يخبــر بذلــك مديــر إدارة الســجون
وعائلــة املعتقــل كمــا تخبــر الســلطة القضائيــة ،إذا تعلــق األمــر مبعتقــل احتياطي ،وميكــن
إجبــار املعتقــل علــى التغذيــة إذا أصبحــت حياتــه معرضــة للخطــر وذلــك بنــاء علــى تعليمــات
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الطبيــب وحتــت مراقبتــه.29( 
وحســب القواعــد العامــة التطبيــق مــن قواعــد األمم املتحــدة الدنيــا ملعاملــة لســجناء
(قواعــد نيلســون مانديــا ) املبــادئ األساســية :
y yالقاعدة 1
املتأصلــة كبشــر .وال يجــوز
يُعا َمــل ك ّ ُل الســجناءِ باالحتــرام الواجــب لكرامتهــم وقيمتهــم
ِّ
أي ســجني للتعذيــب أو املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة،
إخضــاع ِ ّ
ـأي ظــروف باعتبارهــا
وتُو َّفــر جلميــع الســجناء حمايــة مــن ذلــك كلــه ،وال يجــوز التــذ ّ ُرع بـ ِ ّ
ومقدمــي اخلدمــات والــز َّوار
مسـ ِ ّـوغاً لــه .ويجــب ضمــان ســامة وأمــن الســجناء واملوظفــن
ِّ
يف جميع األوقــات.
y yالقاعدة 2
 - 1تُط َّبــق هــذه القواعــد بصــورة حياديــة .وال يجــوز أن يكــون هنالــك متييــز يف املعاملــة
بســبب العــرق أو اللــون أو اجلنــس أو اللغــة أو الديــن ،أو الــرأي السياســي أو غيــر
أي وضـ ٍـع آخــر.
السياســي ،أو املنشــأ القومــي أو االجتماعــي ،أو الثــروة ،أو املولــد أو ِ ّ
ُ
وتتـ َرم املعتقــدات الدينيــة واملبــادئ األخالقيــة للســجناء.
 - 2بغيــة تطبيــق مبــدأ عــدم التمييــز يف املمارســة العمليــة ،تأخــذ إدارات الســجون
يف االعتبــار االحتياجــات الفرديــة للســجناء ،وخصوصــاً الفئــات األضعــف يف
بيئــات الســجون .ومــن الــازم ا ِتّخــاذ تدابيــر حلمايــة وتعزيــز حقــوق الســجناء ذوي
االحتياجــات اخلاصــة ،ويجــب أ ّالَ يُنظــر إلــى تلــك التدابيــر علــى أنهــا تدابيــر تنطــوي
علــى متييــز.
y yالقاعدة 3
إ َّن احلبــس وغيــره مــن التدابيــر التــي تفضــي إلــى عــزل األشــخاص عــن العالــم اخلارجــي
حريتــه.
تدابيــر مؤملــة مــن حيــث إنهــا تســلب الفــرد ح َّقــه يف تقريــر مصيــره بحرمانــه مــن ِ ّ
ولذلــك ال ينبغــي لنظــام الســجون ،إ ّالَ يف حــدود مبـ ِ ّـررات العــزل أو احلفــاظ علــى االنضباط،
أن يفاقــم مــن املعانــاة املالزمــة ملثــل هــذه احلــال.

 - 29ظهيــر شــريف رقــم  1.99.200صــادر يف  13مــن جمــادى األولــى  25( 1420أغســطس  )1999بتنفيــذ القانــون
رقــم  23.98املتعلــق بتنظيم  وتسيير املؤسســات الســجنية اجلريــدة الرســمية عــدد  4726بتاريــخ 16/09/1999
الصفحــة 2283
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y yالقاعدة 4
حريتهــم بصفــة
 - 1ترمــي عقوبــة احلبــس وغيرهــا مــن تدابيــر حرمــان األشــخاص مــن ِ ّ
أساســية إلــى حمايــة املجتمــع مــن اجلرميــة واحلـ ِ ّـد مــن حــاالت معــاودة اإلجــرام.
وال ســبيل إلــى حتقيــق هذيــن الغرضــن إ ّالَ إذا اسـتُخدمت فتــرة احلبــس للوصــول،
حتــى أقصــى مــدى مســتطاع ،إلــى ضمــان إعــادة إدمــاج أولئــك األشــخاص يف
املجتمــع بعــد إطــاق ســراحهم ،بحيــث يتم َّكنــون مــن العيــش معتمديــن علــى أنفســهم
يف ظـ ِ ّـل احتــرام القانــون.
املختصــة أن
 - 2ســعياً إلــى حتقيــق ذلــك الغــرض ،ينبغــي إلدارات الســجون والســلطات
َّ
توفــر التعليــم والتدريــب املهنــي والعمــل ،فضـ ً
ِّ
ا عــن األشــكال األخــرى مــن املســاعدة
املناســبة واملتاحة ،مبا يف ذلك أشــكال املســاعدة ذات الطابع اإلصالحي واألخالقي
والروحــي واالجتماعــي والصحــي والرياضــي .وينبغــي تقــدمي جميــع هــذه البرامــج
واألنشــطة واخلدمــات مبــا يتماشــى مــع مقتضيــات املعاملــة الفرديــة للســجناء.
y yالقاعدة 5
 - 1ينبغــي لنظــام الســجون الســعي إلــى أن يق ِلّــص إلــى أدنــى حـ ٍ ّـد مــن الفــوارق بــن حيــاة
الســجن واحليــاة احل ـ َّرة ،وهــي فــوارق مــن شــأنها أن تهبــط بحــس املســؤولية لــدى
الســجناء أو باالحتــرام الواجــب لكرامتهــم البشــرية.
 - 2ته ِ ّيــئ إدارات الســجون جميــع الترتيبــات التيســيرية والتعديــات املعقولــة لضمــان
معيشــة الســجناء ذوي اإلعاقــات البدنيــة أو العقليــة أو غيرهــا مــن اإلعاقــات يف
الســجن بشــكل كامــل وف َّعــال علــى أســاس مــن املســاواة.
يف أغلــب احلــاالت يكــون دخــول الســجني يف اإلضــراب عــن الطعــام لســبب مــن األســباب
املرتبطــة إمــا باحلــق يف اخلدمــات الصحيــة أو باحلــق يف التعليــم أو بالتغذيــة أو باحلــق
يف االتصــال بالعالــم اخلارجــي وتبقــى نســبة كبيــرة مرتبطــة كذلــك باألحــكام القضائيــة
وبالوضــع العــام داخــل الســجن.
تنــاول املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان يف تقريــره الســنوي عــن حالــة حقــوق اإلنســان
باملغــرب لســنة  2019الــذي أصــدره حتــت عنــوان “فعليــة حقــوق اإلنســان ضمــن منــوذج
ناشــئ للحريــات” ،قضيــة اإلضــراب عــن الطعــام باملؤسســات الســجنية ،معربــا عــن
انشــغاله الكبيــر بحــاالت الوفيــات الناجمــة عــن اإلضــراب عــن الطعــام ،30يف الســجون
املغربيــة ،واستشــهد التقريــر بحالــة الســيد (ي.أ.ب) الــذي تــويف مبستشــفى لــا مــرمي
 - 30املصــدر  :التقريــر الســنوي للمجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان عــن حالــة حقــوق اإلنســان باملغــرب لســنة :2019
احملــور األول :حمايــة حقــوق اإلنســان /ب .اإلضــراب عــن الطعــام باملؤسســات الســجنية ص . 12
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بالعرائــش جــراء إصابتــه بإســهال حــاد  .وقــد خــاض املعتقــل حســب املجلــس إضرابــا عــن
الطعــام ،يف  21يونيــو  ،2019مباشــرة بعــد صــدور حكــم أدانــه بأربــع ســنوات حبســا نافــذا
مــن أجــل تهمــة االجتــار باملخــدرات بتاريــخ  20يونيــو ، 2019بدعــوى أنــه بــريء مــن التهــم
املوجهــة إليــه.
وســجل املجلــس بعــد زيــارة اللجنــة اجلهويــة للســجني وإعــداد تقرير يف املوضــوع ،نقصا على
مســتوى القواعــد التدبيريــة ملوضــوع اإلضــراب عــن الطعــام ...وأكــد علــى ضــرورة إجــراء
حتقيقــات ســريعة ونزيهــة بشــأن كافــة حــاالت الوفيــات التــي تقــع داخــل أماكــن احلرمــان
مــن احلريــة؛ ومواصلــة اجلهــود مــن أجــل وضــع قواعــد مســطريه تهــم كافــة املتدخلــن
املعنيــن بهــذه القضيــة باملؤسســات الســجنية ،وجعلهــا ضمــن أولويــات اشــتغالهم...؛
لقــد أكــد املرصــد املغربــي للســجون يف العديــد مــن املناســبات 31علــى أن اإلضــراب عــن
الطعــام يبقــى هــو الســاح الوحيــد واملــاذ األخيــر للســجني للدفــاع عــن حقوقــه وإســماع
صوتــه ،وبذلــك ميكــن اعتبــاره صيغــة للتعبيــر عــن التظلــم واملطالبــة باحلقــوق .فهــذا الشــكل
االحتجاجــي داخــل أســوار الســجون ينبغــي مقاربتــه مــن مختلــف اجلوانــب ،ســواء القانونيــة
أو التشــريعية أو أإلنســانية ،إضافــة إلــى الوقــوف علــى تداعياتــه وآثــاره علــى اجلانــب
الصحــي للســجني جســديا ونفســيا .فالراهــن يتطلــب فتــح نقــاش فكــري وقانونــي وطبــي
ملقاربــة املوضــوع مــن مختلــف الزوايــا مبســاهمة كل املهتمــن بالشــأن الســجني ببالدنــا
بهــدف ضمــان حــق الســجني يف احليــاة ويف صحــة ســليمة ،ويعبــر عــن انخراطــه ومســاهمته
يف كل مبــادرة تتوخــى اإلســهام يف التدبيــر اجليــد واحلكيــم ملختلــف احلــاالت ولهــذا املوضوع
بالــذات .

 - 31أنظــر التقاريــر الســنوية الســابقة للمرصــد املغربــي للســجون حــول وضعيــة الســجينات والســجناء
واملؤسســات الســجنية باملغــرب.
المرصد المغربي للسجون

 .IVالرعاية والخدمات الصحية داخل السجون خالل سنة .32 2019
 .1األطر الطبية وشبه الطبية العاملة بالمؤسسات السجنية
سنة 2019

سنة 2018

األطباء القارون

166

151

األطباء املتعاقد معهم

42

50

األخصائيون النفسيون

34

39

املمرضون املجازون

24

32

تقنيو التمريض

333

313

مساعد ممرض

105

170

تقنيو األسنان

9

9

713

764

نوع األطقم الطبية والتمريض

املجموع

 - 32إحصائيات املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لسنة 2019
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 .2عــدد الخدمــات الصحيــة التــي اســتفاد منهــا المعتقلــون موزعــة
حســب نوعهــا ومكانهــا.
نوع اخلدمة

داخل مصحات املؤسسة
السجنية

باملستشفيات العمومية
واخلاصة

املجموع

الفحوصات الطبية

483950

42787

526737

خدمات طب األسنان

93981

0

93981

االستشفاء

3151

1442

4593

العزلة الطبية

1211

0

1211

التتبع النفسي

32904

0

32904

التحليالت الطبية

21389

36922

58311

الفحوصات باألشعة

5467

16651

22118

 .3البنيات التحتية والتجهيزات الطبية بتاريخ 31/12/2019
سنة 2019

سنة 2018

البنيات التحتية

56

56

1575

1667

عدد الوحدات الطبية

59

77

عدد قاعات التمريض

170

134

عدد قاعات طب األسنان

71

67

عدد املختبرات

15

16

عدد الصيدليات

67

68

عدد سيارات اإلسعاف

56

54

عدد املصحات
عدد َ
األس ّرة

المرصد المغربي للسجون

يف بــاب خدمــات الرعايــة الصحيــة أكــدت قواعــد نيلســون مانديــا القاعــدة  24إلــى
القاعــدة  46علــى
y yالقاعدة 24
 - 1تتو ّلَــى الدولــة مســؤولية توفيــر الرعايــة الصحيــة للســجناء .وينبغــي أن يحصــل
الســجناء علــى نفــس مســتوى الرعايــة الصحيــة املتــاح يف املجتمــع ،وينبغــي أن يكــون
مجان ـاً ودون متييــز
لهــم احل ـ ّ ُق يف احلصــول علــى اخلدمــات الصحيــة الضروريــة َّ
علــى أســاس وضعهــم القانونــي.
 - 2ينبغــي أن ت َّ
ُنظــم اخلدمــات الصحيــة مــن خــال عالقــة وثيقــة بــاإلدارة العامــة
للصحــة العموميــة وبطريقــة تض َمــن اســتمرارية العــاج والرعايــة ،مبــا يف ذلــك فيمــا
والســل واألمــراض املُعديــة األخــرى ،وكذلــك
يخـ ّ ُ
ـص فيــروس نقــص املناعــة البشــرية ّ ُ
للمخــدرات.
االرتهان
ِّ
y yالقاعدة 25
 - 1يجــب أن يكــون يف ِ ّ
كل ســجن دائــرة خلدمــات الرعايــة الصحيــة مكلَّفــة بتقييــم
الصحــة البدنيــة والعقليــة للســجناء وتعزيزهــا وحمايتهــا وحتســينها ،مــع إيــاء
اهتمــام خــاص للســجناء الذيــن لديهــم احتياجــات إلــى رعايــة صحيــة خاصــة أو
يعانــون مــن مشــاكل صحيــة تعــوق إعــادة تأهيلهــم.
التخصصــات يضــ ّ ُم
متعــدد
 - 2تتأ ّلَــف دائــرة خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن فريــق
ِّ
ُّ
املؤهلــن الذيــن يعملــون باســتقاللية إكلينيكيــة تامــة ،وتضـ ّ ُم
عــدداً كافيـاً مــن األفــراد َّ
ما يكفــي مــن خبــــرة فــــي علــم النفــــس والطــــب النفســــي .ويجــــب أن تُتــاح لـ ِ ّ
ـكل
مؤهــل.
ســجني خدمــات طبيــب أســنان َّ
وفصلــت يف باقــي القواعــد مختلــف اإلجــراءات ومتطلبــات الرعايــة الصحيــة وحــددت
املســؤوليات وااللتزامــات يف هــذا البــاب وهــو مــا يبــرز األهميــة التــي تليهــا املواثيــق
واملعاييــر الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق الســجينات والســجناء لهــذا اجلانــب ،كمــا أفــردت
القواعــد قســما هامــا يتعلــق بتدابيــر االســتفادة مــن الرعايــة واخلدمــات الصحيــة وطبيعتهــا
وأنواعهــا....
� تعليق :
بالرجــوع إلــى جــدول اخلدمــات الصحيــة التــي اســتفاد منهــا املعتقلــون خــال ســنة ،2019
ميكــن القــول بــأن هــذه اخلدمــات مقارنــة مــع ســنة  2018قــد عرفــت زيــادة هامــة يف بعضهــا
وبعــض التراجــع يف بعضهــا اآلخــر.
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فعلــى مســتوى الفحوصــات الطبيــة ســجلت  737 526خــال ســنة  2019مقابــل 128 540
فحــص خــال ســنة  ،2018وعلــى مســتوى العمليــات اجلراحيــة ،ســجلت  522عمليــة
جراحيــة خــال ســنة  2019مقابــل  486عمليــة جراحيــة خــال ســنة  ،2018أمــا التتبــع
النفســي للمعتقلــن فقــد ســجل  904 32تتبــع مقابــل  068 34خــال ســنة  ،2018وجلهــا مت
داخــل املؤسســات الســجنية .أمــا وبخصــوص خدمــات طــب األســنان فقــد ســجلت 981 93
خدمــة مقابــل  473 86خدمــة خــال ســنة  ... 2018إضافــة خدمــات طبيــة أخــرى تتعلــق
بالتحاليــل والفحوصــات باألشــعة والتــي ســجلت هــي كذلــك نســب هامــة خــال هذه الســنة.
بالنســبة لعــدد األطقــم الطبيــة والشــبه الطبيــة ،يالحــظ أن ســنة  2019متيــزت بتراجــع
ملحــوظ يف عــدد األطقــم مقارنــة بســنة  ، 2018حيــث ســجلت هــذه الســنة مــا مجموعــه
 713موزعــة حســب التخصصــات املبينــة يف اجلــدول والرســم أعــاه مقابــل  764خــال
ســنة  2018حســب نفــس التخصصــات واإلطــار .فقــد ظلــت نســبة تقنيــو األســنان ثابتــة ب
 9تقنــي خــال ســنتي  2019و ،2018وارتفعــت نســبة األطبــاء القــارون ســنة  2019حيــث
ســجلت عــدد  166طبيــب وطبيــة مقابــل  151طبيــب وطبيبــة خــال ســنة  ، 2018وبلــغ عــدد
األطبــاء املتعاقــد معهــم  42طبيــب وطبيبــة مقابــل  50طبيــب وطبيبــة خــال ســنة ، 2018
يف حــن تراجعــت نســبة األخصائيــن النفســيني خــال ســنة  2019لتســجل  34أخصائــي
وأخصائيــة مقابــل  39خــال ســنة . 33 2018
وســجلت ســنة  2019تراجــع طفيــف يف عــدد املمرضــون املجــازون حيــث بلــغ العــدد 24
ممــرض وممرضــة مقابــل  32خــال ســنة  ،2018وتســجيل ارتفــاع يف عــدد تقنيــو التمريــض
بلــغ  333تقنــي ممــرض مقابــل  313خــال ســنة  2018وتراجــع بــن علــى مســتوى عــدد
مســاعدي ممــرض حيــث وصــل عــدد هــذه الفئــة  105مقابــل  170خــال ســنة . 2018
وحســب مؤشــر الرعايــة الصحيــة بالســجون ،فقــد شــهدت ســنة  2019تســجيل معــدل
طبيــب لــكل  899ســجني ،وطبيــب أســنان لــكل  1167ســجني وذلــك دون احتســاب عــدد
األطبــاء املتعاقديــن مــن القطاعــن العــام واخلــاص .أمــا نســبة التأطيــر املســجلة باحتســاب
هــذه الفئــة مــن األطبــاء ،فتصــل إلــى طبيــب لــكل  654ســجني.34
أمــا بخصــوص مســتوى البنيــة التحتيــة ،فيمكــن تســجيل تراجــع طفيــف علــى مســتوى
بعضهــا وارتفــاع بــن يف بعضهــا اآلخــر ،فعــدد األســرة تراجــع ب  92ســرير حيــث ســجلت
ســنة  2019مــا مجمــوع  1575ســرير مقابــل  1667ســرير خــال ســنة  ،2018لتظــل نســبة
املصحــات الســجنية قــارة ب  56مصحــة مــع تراجــع عــدد الوحــدات الطبيــة مــن  77وحــدة
خــال ســنة  2018إلــى  59وحــدة خــال ســنة  ،2019وتســجيل ارتفــاع عــدد قاعــات
 - 33أنظر تقرير األنشطة لسنة  2018للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
 - 34التقريــر الســنوي ألنشــطة املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج برســم ســنة 2019
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التمريــض إلــى  170قاعــة خــال  2019مقابــل  134قاعــة متريــض خــال ســنة ،2018
وارتفــاع ملحــوظ يف عــدد قاعــات طــب األســنان إلــى  71قاعــة خــال ســنة  2019مقابــل
 67خــال ســنة  .2018وعــدد  15مختبــرا للتحليــات الطبيــة مقابــل  16مختبــرا خــال ســنة
.2018
فرغــم املجهــودات املبذولــة لتفعيــل ومواكبــة اإلطــار القانونــي املنظــم للعمــل الصحــي
بالســجون خاصــة القانــون  23/98املتعلــق بتنظيــم وتدبيــر املؤسســات الســجنية مــن املــادة
 123إلــى املــادة  ،137والقــرارات املشــتركة بــن املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وبــن
وزارة الصحــة يف هــذا اجلانــب ،واملذكــرة الوزاريــة عــدد  38الصــادرة بتاريــخ  01أكتوبــر
 1997التــي تدعــوا املندوبيــات اإلقليميــة لــوزارة الصحــة إلــى تقــدمي املســاعدة للمؤسســات
الســجنية يف مجــال الصحــة ،واملــادة  118مــن القانــون  65-00املتعلــق بنظــام املســاعد
الطبيــة ) )RAMEDالتــي تخــول لســجناء املؤسســات الســجنية احلــق يف االســتفادة مــن
هــذا النظــام باعتبارهــم فئــة هشــة( .الفصــل  31مــن دســتور  ،2011الــذي ينــص علــى تيســير
أســباب اســتفادة املواطنــات واملواطنــن ،علــى قــدم املســاواة ،مــن احلــق يف العــاج والعنايــة
والتغطيــة الصحيــة ،)...فإنــه ال بــد مــن تســجيل وجــود عــدد مــن الصعوبــات يف الولــوج إلــى
اخلدمــات الصحيــة والطبيــة واحلصــول علــى األدويــة بالنســبة لهذه الفئــة يف بعض األحيان،
وهــو مــا تبــرره شــكايات الســجناء وعائالتهــم املتعلقــة باحلــق يف التطبيــب ،ممــا يتطلــب بــذل
املزيــد مــن اجلهــود يف هــذا االجتــاه ومســاهمة جميــع املعنيــن بالشــأن الســجني ببالدنــا
يف هــذا اجلانــب أمــام قلــة اإلمكانيــات املاديــة والبشــرية والطبيــة املرصــودة للســجون ،ممــا
يحــد مــن إمكانيــة التعاقــد مــع أطبــاء اخصائيــن واألطــر الشــبه الطبيــة  ...لالســتجابة
للطلبــات املتزايــدة والكثيــرة للســجناء والســجينات بخصــوص االســتفادة مــن الفحوصــات
الطبيــة واملتابعــة لوضعهــم الصحــي أمــام ارتفــاع عــدد الســاكنة الســجنية وكثــرة الطلبــات.
فالعنايــة الصحيــة للســجناء والســجينات واحلمايــة يتطلبــان العنايــة الســابقة والوقايــة مــا
قبــل اإلصابــة ،والتدخــل يف الوقــت املناســب يف احلــاالت املســتعجلة وكلهــا خطــوات تتطلــب
نظامــا صحيــا فعــاال يســتحضر حــق الســجني يف الصحــة كمــا نصــت عليــه املواثيــق الدوليــة
حلقــوق اإلنســان ،انطالقــا مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان والقواعــد النموذجيــة
الدنيــا ملعاملــة الســجناء ‘’قواعــد نيلســون مانديــا’’ ،وضــرورة اعتبــار السياســة الصحيــة
للســجني جــزءا ال يتجــزأ مــن السياســة الصحيــة الوطنيــة .انســجاما مــع املــادة  23مــن
الدســتور التــي تؤكــد علــى ضــرورة متتيــع الســجناء بحقوقهــم األساســية وتوفيــر جميــع
الظــروف اإلنســانية الالزمــة لهــم خــال اعتقالهــم.
إن اللحظــة تســتدعي إعــادة هيكلــة البرامــج ومناهــج التدخــل ،مــع اعتمــاد مقاربــة حقوقيــة
وتشــاركية يف املجــال الصحــي الســجني  ،جتعــل مــن الســجني وحقــه يف الولــوج إلــى
اخلدمــات والرعايــة الصحيــة أولويــة لــدى عمــوم املتدخلــن واعتبــار قضيــة الســجن قضيــة
مجتمــع.
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 .Vقـــــرارات اإلفــــراج
 .1توزيــع عــدد قــرارات اإلفــراج حســب أســبابها بغــض النظــر عــن تاريــخ
اإليــداع بالســجن خالل ســنة 2019

أسباب اإلفراج

العدد

النسبة
املئوية

السراح املؤقت
عدم املتابعة
سقوط الدعوى العمومية
البراءة
الغرامة
اإليداع مبراكز حماية الطفولة
اإلعفاء من املسؤولية
اإلعفاء من املسؤولية مع اإليداع مبستشفى األمراض العقلية
وضع حد للتدبير
الوضع حتت املراقبة القضائية
عقوبة موقوفة التنفيذ
رفع حالة االعتقال
رفع حالة االعتقال مع اإليداع مبركز األحداث
رفع حالة االعتقال مع التسليم للولي
رفع حالة االعتقال مع اإليداع مبستشفى األمراض العقلية
اإلفراج املقيد بشروط
العفو مما تبقى من العقوبة
نهاية مدة االعتقال االحتياطي
نهاية العقوبة
نهاية اإلكراه البدني (نهاية املدة  +بعد اأداء  +اإلعفاء +
إثبات العسر)
أمر باإلفراج الصادر عن قضاء التحقيق أو النيابة العامة
إلغاء أمر بالسجن (خاص باحملكمة العسكرية)
حاالت أخرى

6289

5,73%

500

0,46%

996

0,91%

2465

2,25%

92

0,08%

72

0,07%

37

0,03%

49

0,04%

58

0,05%

55

0,05%

9576

8,72%

66

0,06%

71

0,06%

902

0,82%

80

0,07%

31

0,03%

1963

1,79%

50

0,05%

78788

71,76%

5178

4,72%

2280

2,08%

18

0,02%

176

0,16%

109792

100%

املجموع
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 .2تدابير العفو واإلفراج المقيد بشروط
العفو

6706

االفراج املقيد بشروط

31

الرخص االستثنائية

217

اإلذن باخلروج

64

 .3تطــور عــدد المعتقليــن المســتفيدين مــن العفــو الملكــي خــال
الفتــرة 2019 - 2015

السنوات

2015

2016

2017

2018

2019

املعتقلون املستفيدون

562 6

294 3

611 3

080 4

706 6

 .4عــدد المعتقليــن المســتفيدين مــن الرخــص االســتثنائية واإلذن
بالخــروج خــال ســنة

رخص اخلروج

20

 11يناير
الرخص
االستثنائية

64

عيد الفطر

38

عيد العرش

10

عيد األضحى
عيد املولد النبوي

اإلذن
باخلروج

نيارة األقارب املرضى باملستشفى
زيارة األقارب املرضى باملنزل
حضور مراسيم الدفن

املجموع

العدد

85
7
9
48
281
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 .5عــدد المســتفيدين مــن العفــو واإلفــراج المقيــد بشــروط والرخــص
االســتثنائية واإلذن بالخــروج خــال ســنة 2019

� تعليق :
أهــم اســتنتاج مــن خــال املعطيــات أعــاه هــو أن نهايــة العقوبــة تتصــدر القائمــة ب 78788
وبنســبة مئويــة تصــل  71,76%يليهــا عقوبــة موقوفــة التنفيــذ ب  9576بنســبة 8,72%
والســراح املؤقــت ب  6289بنســبة  5,73%ونهايــة اإلكــراه البدنــي (نهايــة املــدة  +بعــد اأداء
 +اإلعفــاء  +إثبــات العســر) ب  5178بنســبة  .4,72%أمــا اإلفــراج املقيــد بشــروط
والــذي يعتبــر إجــراءا هامــا يســاهم يف التخفيــف مــن االكتظــاظ ويشــجع الســجينات
والســجناء علــى تبنــي ســلوك قــومي أثنــاء قضــاء مــدة العقوبــة ،فقــد شــمل  31ســجني
وســجينة فقــط بنســبة متثــل  0.03 %مــن عمــوم الســاكنة الســجنية مقابــل  12إفــراج
خــال ســنة  ،2018وهــي نســبة ضعيفــة علــى اعتبــار أن العفــو املقيــد بشــروط هــو وســيلة
ملكافــأة بعــض املعتقلــن الذيــن أبانــوا عــن حســن ســلوكهم واســتعدادهم لالندمــاج ،وقــد
35
ســبق للمنــدوب العــام املنــدوب العــام إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج ،أن عمــم مذكــرة
بهــذا اخلصــوص يحــث مــن خاللهــا مــدراء املؤسســات الســجنية علــى تشــجيع املعتقلــن
للتقــدم بطلبــات االســتفادة مــن اإلفــراج املقيــد بشــروط ،وهــي االلتــزام باالنضبــاط وحســن
الســلوك داخــل املؤسســة ،وتنفيــذ حكــم نهائــي غيــر قابــل ألي طعــن ،وقضــاء فتــرة مــن
العقوبــة الســالبة للحريــة ،وهــي نصــف العقوبــة احلبســية بالنســبة للجنــح وثلثــي العقوبــة
بالنســبة للجنايــات.
وللتذكيــر ،فقــد نظــم املشــرع اإلفــراج املقيــد بشــروط يف املــواد مــن (املــادة  622إلــى املــادة
 - 35عممت املذكرة خالل شهر شتنبر 2017
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 )632مــن قانــون املســطرة اجلنائيــة .واعتبــر اإلفــراج املقيــد بشــروط وســلية ملكافــأة بعــض
املعتقلــن الذيــن برهنــوا عــن حســن ســلوكهم واســتعدادهم لالندمــاج يف املجتمــع مــن جديــد.
وال يصبــح اإلفــراج املقيــد بشــروط نهائيــا إال بانتهــاء مــدة العقوبــة ،فهــو تدبيــر قابــل لإللغــاء
إذا تبــت قبــل انتهــاء األمــد املذكــور ســوء ســلوك املفــرج عنــه ،أو مخالفتــه الشــروط املعنيــةـ
حيــث ميكــن إرجــاع هــذا األخيــر إلــى الســجن .وقــد حــددت املــواد مســطرة طلــب اإلفــراج
ومختلــف التدابيــر املرتبطــة بهــا.36
هــذا يدفعنــا لطــرح عــدة تســاؤالت حــول أســباب عــدم اللجــوء إلــى هــذه الوســيلة املتاحــة
قانونــا وتفعيلهــا باســتمرار لتمكــن كل ســجني محكــوم وتتوفــر فيــه الشــروط الــواردة يف
املــادة  622مــن قانــون املســطرة اجلنائيــة االســتفادة مــن اإلفــراج املقيــد بشــروط  ،ويدفعنــا
كذلــك إلــى التأكيــد مجــددا علــى ضــرورة أجــرأة هــذا التدبيــر القانونــي وتفعيلــه إلــى
أقصــى حــد ممكــن.
وبالنســبة لرخــص اإلذن باخلــروج املتعلقــة بزيــارة األقــارب املرضــى أو حضــور مراســيم
الدفــن فقــد بلغــت  64خــال ســنة  2019مقابــل  38رخصــة خــال ســنة  ،2018وبلــغ مجمــوع
الرخــص االســتثنائية للخــروج ســنة  2019مــا مجموعــة  217رخصــة مقابــل  171رخصــة
خــال ســنة  2018وهــي رخــص تتعلــق بزيــارة األقــارب خــال املناســبات الدينيــة والوطنيــة.
و التــي كان ينبغــي أن تعــرف ارتفاعــا بينــا يف عددهــا ،اعتبــارا لدورهــا يف حتقيــق التــواص
مــع العالــم اخلارجــي خاصــة مــع األســر واألقــارب.
مــن جانــب آخــر متيــزت ســنة  37 2019بإصــدار العفــو امللكــي عــن عــدد هــام مــن الســجناء
والســجينات يف املناســبات الوطنيــة والدينيــة :
 ïعفو شمل  783شخصا ،مبناسبة ذكرى  11يناير لسنة ،38 2019
 ïعفــو لفائــدة  39 755شــخصا مــن بينهــم  107مدانــن يف أحــداث احلســيمة وجرادة
و 11مدانــا يف قضايــا اإلرهــاب مبناســبة عيــد الفطــر ،2019
 ïعفو عن  40 350شخصا مبناسبة عيد االضحى ،2019
 - 36املصــدر :قانــون املســطرة اجلنائيــة -موقــع وزارة العدل(.ينتظــر صــدور قانــون املســطرة اجلنائيــة
اجلديــد بعــد املصادقــة عليــه).
 - 37املصدر :بالغات وزارة العدل عبر الصحافة املكتوبة واملواقع اإللكترونية
 - 38املصدر:

http://www.medi1tv.com/fr/gr%C3%A2ce-royale-au-profit-de-783-personnes-%C3%A0-loccasion-du-11-janvier-actualit%C3%A9s-maroc-infos-140783

 - 39املصدر:

https://leseco.ma/aid-al-fitr-grace-royale-au-profit-de-755-personnes-dont-des-detenus-des/hirak

 - 40املصدر:

https://lematin.ma/express/2019/id-al-adha-gra-royale-profit-350/320999.html
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 ïعفــو مبناســبة الذكــرى العشــرون لعيــد العــرش شــمل  41 4764ضمنهــم  31نزيــا
اســتفادوا حتويــل عقوبــة االعــدام إلــى الســجن املؤبــد.
 ïعفو شمل  42 300شخص ،وذلك مبناسبة املولد النبوي الشريف ، 2019
 ïعفو شمل  43 262شخصا مبناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب ، 2019
 ïعفو ملكي شمل  44 44شخصا مبناسبة عيد الشباب لسنة 2019
بلــغ عــدد الســجناء والســجينات الذيــن شــملهم العفــو خــال هــذه الســنة حســب تقريــر
املندوبيــة العامــة إلدارة للســجون  456706وتبعــا لبالغــات وزارة العــدل املعممــة علــى
الصحافــة فقــد اســتفاد مــن العفــو  7657ســجينة وســجني خــال املناســبات الدينيــة
والوطنيــة برســم ســنة .2019
وللتذكيــر يشــمل العفــو املوجوديــن يف حالــة اعتقــال أو العفــو مما تبقى مــن املدة ،والتخفيض
مــن العقوبــة والســجن ،أو املوجــودون يف حالــة ســراح ،العفــو مــن العقوبــة احلبســية أو مــا
تبقــى منهــا ،العفــو مــن العقوبــة احلبســية مــع اإلبقــاء علــى الغرامــة ،العفــو مــن عقوبــة
احلبــس والغرامــة ،العفــو مــن الغرامــة ،حتويــل عقوبــة اإلعــدام إلــى املؤبــد ،حتويــل املؤبــد
إلــى مــدة محــددة...
يذكــر أن ســنة  46 2018عرفــت اســتفادة  4080ســجني وســجينة مــن دورات العفــو يف
مختلــف محطــات األعيــاد الوطنيــة واملناســبات الدينيــة.
تبــرز إذا أهميــة العفــو يف التقليــص مــن عــدد الســجناء واملســاهمة يف التخفيــف مــن الضغط
الــذي تعرفــه الســجون املغربيــة ،فســنة  2019عرفــت ارتفاعــا مهمــا مــن حيــث العــدد
مقارنــة بســنة  2018وهــو مــا مينــح إجــراء العفــو أهميتــه ،ويجعلنــا نتطلــع إلــى إصــدار عفــو
شــامل يشــمل معتقلــي الــرأي والتظاهــر والســلمي ومعتقلــي احلــركات االحتجاجيــة التــي
شــملهم العفــو خــال هــذه الســنة بنســبة ال ترقــى إلــى تطلعــات احلركــة احلقوقيــة ببالدنــا.
ومعلــوم أن العفــو ينظمــه الظهيــر الشــريف مبثابــة قانــون رقــم  1.57.387بتاريــخ  16رجــب
 06( 1377فبرايــر  )1958واملغيــر واملتمــم مبوجــب الظهيــر الشــريف مبثابــة قانــون رقــم

-41املصــدر:

http://www.maroc.ma/fr/activites-royales/fete-du-trone-grace-royale-au-profit-de-4764personnes

-42املصدر:

https://www.lesiteinfo.com/maroc/le-roi-mohammed-vi-accorde-sa-grace-a-300-personnes/

 -43املصدر:
https://www.leconomiste.com/flash-infos/fete-de-la-jeunesse-443-personnes-graciees
 - 44املصدر:
 -45املصدر :تقرير األنشطة برسم سنة  2019للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
 - 46املصدر :املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج تقرير األنشطة برسم سنة 2018
https://www.leconomiste.com/flash-infos/262-personnes-beneficient-de-la-grace-royale

المرصد المغربي للسجون

 1.77.226الصادر بتاريخ  4شــوال  8( 1397أكتوبر  . 47)1977والذي يحدد مســطرة طلب
العفــو والوثائــق اخلاصــة مبلــف طلــب العفــو إضافــة إلــى جلنــة العفــو وآثــار العفــو والعفــو
الشــامل الــذي يصــدر مبقتضــى نــص تشــريعي طبقــا للفصــل  51مــن القانــون اجلنائــي.
 .VIزيارات المؤسسات السجنية خالل سنة 2019
 .1عــدد زيــارات المؤسســات الســجنية مــوزع حســب الجهــة القائمــة
بالزيــارة
الهيئة
السلطات القضائية
اللجن اإلقليمية

عدد الزيارات
2320
93

هيئات وطنية

2976

هيئات غير حكومية

3817

قطاعات حكومية

3065

هيئات أخرى

236

املجموع

12507

تكتســي زيــارة املؤسســات الســجنية مــن طــرف اللجــن اإلقليميــة والســلطات القضائيــة ...
ومختلــف الهيــآت الوطنيــة والهيــآت غيــر احلكوميــة ومختلــف القطاعــات احلكوميــة ،أهمية
خاصــة كونهــا تســاهم بشــكل كبيــر يف الوقــوف علــى واقــع حــال املؤسســات الســجنية ورصــد
مختلــف متطلبــات الســاكنة الســجنية ســواء املاديــة او املعنويــة .وقــد عرفــت ســنة 2019
ارتفاعــا بينــا يف هــذا اجلانــب حيــث بلغــت مجمــوع الزيــارات  12507زيــارة موزعــة حســب
البيانــات أعــاه ،مســجلة بذلــك تطــورا مهمــا خــال هــذه الســنة بالقيــاس إلــى ســنة 2018
التــي بلــغ عــدد الزيــارات  8616أي بزيــادة تقــدر ب  3891زيــارة وهــي نســبة مهمــة نتمنــى
أن تســتمر يف االرتفــاع خدمــة للتواصــل مــع الســجينات والســجناء والتجــاوب مــع تطلعاتهــم
واالســتماع إلــى انشــغاالتهم وتظلماتهــم واملســاهمة يف تقــدمي مختلــف اخلدمــات التــي مــن
شــأنها االرتقــاء بالوضــع الســجني ببالدنــا وأنســنة املؤسســات الســجنية .
 - 47حســب الفصــل  58مــن الدســتور املغربــي فامللــك ميــارس العفــو .أي يرجــع نظــر العفــو إلــى امللــك،
ويكــون ذلــك ســواء قبــل حتريــك الدعــوى العموميــة أو خــال ممارســتها أو علــى إثــر حكــم بعقوبــة أصبــح
نهائيــا.
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وقــد همــت هــذه الزيــادة :زيــارات الســلطات القضائيــة ب  2320زيــارة خــال ســنة 2019
مقابــل  2045زيــارة خــال ســنة  2018بنســبة  18.5%مــن إجمالــي الزيــارات ،وزيــارات
اللجــن اإلقليميــة ب  93زيــارة مقابــل  62زيــارة خــال ســنة  2018بنســبة  0.74%مــن
إجمالــي الزيــارات وزيــارات الهيــآت الوطنيــة ب  2976زيــارة مقابــل  2280زيــارة خــال
ســنة  2018بنســبة  ، 23.79%وزيــارات الهيــآت غيــر احلكوميــة ب  3817زيــارة مقابــل
 1286زيــارة خــال ســنة  ،2018بنســبة  % 30.51وزيــارات القطاعــات احلكوميــة ب 3065
زيــارة مقابــل  2794زيــارة خــال ســنة  2018بنســبة  24.50%إضافــة إلــى زيــارة هيــآت
مختلفــة والتــي بلغــت  236زيــارة مقابــل  149زيــارة ســنة  2018بنســبة  1.88%مــن إجمالــي
زيــارات املؤسســات الســجنية خــال ســنة . 2019

المرصد المغربي للسجون

.VIIالشــكايات والتظلمــات خــال ســنة ( 2019المندوبيــة العامــة إلدارة
الســجون وإعــادة اإلدماج)
 .1عدد الشكايات الخاصة بالسجناء موزع حسب القضايا الرئيسية

العدد

املوضوع
ادعاء التعرض لسوء معاملة من طرف موظف

692

ادعاء احلرمان من الرعاية الصحية

503

ظروف االعتقال

143

الترحيل

113

استرجاع مستحقات مالية أو أغراض شخصية

92

ادعاء احلرمان من البرامج التأهيلية

86

شكاية ضد سجني

55

عدم االستفادة من العفو امللكي

28

مآل إرساليات أو شكايات

23

تسوية وضعية جنائية

20

مختلفات

70

املجموع

1825
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أولــت املواثيــق الدوليــة والقوانــن الوطنيــة ذات الصلــة بحقــوق الســجناء والســجينات أهمية
خاصــة جلانــب التظلــم والتشــكي ومنــح الســجناء احلــق يف إســماع صوتهــم واحتجاجاتهــم،
ســواء لــدى إدارة املؤسســات الســجنية ،أو لــدى القضــاء أو ممثلــي القانــون وغيرهــا مــن
اجلهــات التــي ميكنهــا البــث يف التظلمــات وإنصــاف الســجناء يف حــال تعرضهــم للتعذيــب
وســوء املعاملــة أو املمارســات احلاطــة مــن الكرامــة اإلنســانية وجتريدهــم مــن احلقــوق
التــي تخولهــا لهــم هــذه املواثيــق والقوانــن ويف طليعتهــا القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة
الســجناء(قواعد نيلســون مانديــا) والدســتور املغربــي.
وقــد متيــزت ســنة  2019بوضــع املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون لدليــل مســاطر يتعلــق
بتدبيــر الشــكايات والتظلمــات أصــدرت صيغتــه األولــى خــال شــهر ينايــر  2019يوضــح
اإلطــار القانونــي والتنظيمــي حلــق الســجناء يف التشــكي وطــرق تلقــي الشــكايات والتظلمــات
وشــروط تقدميهــا وآليــات إيداعهــا ،ثــم تدبيــر الشــكايات والتظلمــات املودعــة بصناديــق
الشــكايات باملؤسســات الســجنية ،ووحــدات تلقــي وتتبــع الشــكايات ومعاجلــة الشــكايات
والتظلمــات وأخيــرا ســجالت الشــكايات والتظلمــات باملؤسســة الســجنية .
وقــد أرفــق دليــل املســاطر بنمــاذج مــن مطبــوع تقــدمي الشــكاية إلــى مديــر املؤسســة ،
ومنــوذج موجــه للمديــر اجلهــوي ،ومنــوذج موجــه إلــى املنــدوب العــام ومنــوذج يخــص اجلهــات
القضائيــة أو اإلداريــة أو جهــات أخــرى ...ومنــاذج وصــوالت إيــداع شــكايات أو تظلمــات
بالصناديــق األربعــة ،منــاذج الســجالت األربعــة وأخيــرا منــوذج مطبــوع احلصيلــة الشــهرية.
� تعليق :
بالرجــوع إلــى اجلــدول أعــاه يتبــن أن مصالــح املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون توصلــت
مبــا مجموعــه  1825شــكاية خــال هــذه الســنة مقابــل  1568شــكاية خــال ســنة 2018
وهــي موزعــة حســب الرســم البيانــي أعــاه تبعــا لطبيعــة املوضــوع والعــدد.
حتتــل الشــكايات املرتبطــة بادعــاء ســوء املعاملــة مــن طــرف موظــف ب  692شــكاية لتشــكل
بذلــك  37.91%مــن مجمــوع الشــكايات مقابــل  635شــكاية ســنة  2018يف املرتبــة
الثانيــة الشــكايات املتعلقــة بادعــاء احلرمــان مــن اخلدمــات الصحيــة ب  503شــكاية بنســبة
 27.56%مــن مجمــوع الشــكايات املتوصــل بهــا مقابــل  347شــكاية خــال ســنة ،2018
بعدهــا الشــكايات املتعلقــة بظــروف االعتقــال ب  143شــكاية بنســبة  7.83%مــن إجمالــي
الشــكايات املتوصــل بهــا مقابــل  233شــكاية خــال ســنة  ، 2018تليهــا الشــكايات املتعلقــة
بالترحيــل ب  113شــكاية بنســبة  6.19%مــن إجمالــي شــكايات ســنة  2019مقابــل 41
شــكاية تتعلــق بالترحيــل التعســفي خــال ســنة  ، 2018ثــم  92شــكاية متعلقــة باســترجاع
مســتحقات ماليــة أو أغــراض شــخصية بنســبة  5.04%مــن إجمالــي الشــكايات مقابــل 57
شــكاية خــال ســنة  ،2018متبوعــة ب  86شــكاية تتعلــق باحلرمــان مــن البرامــج التأهيليــة
واإلدمــاج بنســبة  4.71%مــن مجمــوع الشــكايات مقابــل  100شــكاية خــال ســنة ،2018
ثــم شــكايات ضــد ســجني مبــا مجموعــة  55شــكاية بنســبة  3.01%مقابــل  34شــكاية
المرصد المغربي للسجون

خــال ســنة  ،2018فالشــكايات املتعلقــة بعــدم االســتفادة مــن العفــو مبجمــوع ب  28شــكاية
بنســبة متثــل  1.53%مــن إجمالــي الشــكايات املتوصــل بهــا خــال ســنة  ، 2019فالشــكايات
املتعلقة مبآل شــكاية أو إرســاليات ب  23شــكاية بنســبة  % 0.26مقابل  36شــكاية خالل
ســنة  ،2018متبوعــة بالشــكايات والتظلمــات املتعلقــة بتســوية وضعيــة جنائيــة ب  20شــكاية
وتظلــم بنســبة  1.09%ولــم تســجل ســنة  2018يف حــن لــم يســجل خــال ســنة  2018أي
شــكاية بهــذا الصــدد ،48أمــا الشــكايات ذات املواضيــع املختلفــة فقــد بلغــت  70شــكاية بنســبة
 % 3.83مقابــل  84شــكاية خــال ســنة .2018
يتضــح إذا أن الشــكايات والتظلمــات املتوصــل بهــا مــن طــرف الســجناء وعائالتهــم واملتعلقــة
بادعــاء التعــرض لســوء املعاملــة مــن طــرف موظــف حتتــل املرتبــة األولــى بنســبة % 37.91
تليهــا التظلمــات املتعلقــة باحلرمــان مــن الرعايــة الصحيــة بنســبة  ، 27.56%فاملتعلقــة
بظــروف االعتقــال  7.83%فالترحيــل بنســبة  ،6.19 %وهــي الشــكايات والتظلمــات
التــي تشــكل كل ســنة محــور التظلمــات وترتبــط ارتباطــا وثيقــا باحلقــوق األساســية للســجني
التــي نصــت عليهــا املواثيــق الدوليــة والقوانــن الوطنيــة ذات الصلــة بحقــوق الســجينات
والســجناء .
بالنســبة لســوء املعاملــة داخــل املؤسســات الســجنية فاملــادة  3مــن املرســوم التطبيقــي
للقانــون رقــم  23/98املتعلــق بتدبيــر وتســيير املؤسســات الســجنية أقــرت مجموعــة مــن
الضمانــات متنــع اســتعمال العنــف ضــد املعتقلــن وأيضــا مخاطبتهــم بألفــاظ مهينــة أو
بديئــة ،كمــا أن القانــون املغربــي يعاقــب علــى جرميــة التعذيــب ومــا يدخــل يف حكمــه ،ورغــم
هــذه الضمانــات ظــل املرصــد ومعــه احلركــة احلقوقيــة يثيــرون االنتبــاه يف كل مناســبة إلــى
وجــود ظاهــرة املعاملــة احلاطــة مــن الكرامــة واملخلــة بالســامة البدنيــة يف بعــض األحيــان،
وهــو مــا يجعلنــا نتســاءل يف غيــاب معطيــات تتعلــق مبعاجلــة هــذه الشــكايات والتظلمــات،
عــن مــا هــو عــدد الشــكايات والتظلمــات التــي متــت معاجلتهــا ؟ ووفــق أي مســطرة ؟ ومــا
هــو عــدد احلــاالت التــي تأكــد مــن خاللهــا ثبــوت ادعــاءات الســجناء يف هــذا الصــدد ؟ وهــا
هــي التدابيــر املتخــذة يف حــال ثبوتهــا ؟ ،أم أن األمــر يتعلــق يف غالــب األحيــان بخضــوع
الســجناء إلجــراءات تأديبيــة مــن طــرف إدارة الســجن ،وأن ذلــك مرتبــط بتنفيــذ عقوبــة
تأديبيــة قانونيــة ،وليســت تعذيــب؟ .49ومــا هــي حــدود املعاقبــة التأديبيــة؟.
 - 48أنظــر اجلــدول رقــم  36اخلــاص بعــدد الشــكايات والتظلمــات املتوصــل بهــا مــن طــرف الســجناء
وعائالتهــم يف البــاب املتعلــق بالشــكايات والتظلمــات خــال ســنة ( 2018تقريــر االنشــطة لســنة – 2018
املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج)
 - 49أشــار املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان يف تقريــره عــن وضعيــة حقــوق اإلنســان باملغــرب لســنة 2019
ص  13علــى ضــوء زيــارة الســجني (س.ف) املرحــل مــن ســجن ســوق األربعــاء إلــى الســجن احمللــي بخريبكــة
والتــي قامــت بهــا اللجنــة اجلهويــة حلقــوق اإلنســان ببنــي مــال خنيفــرة بتاريــخ  19دجنبــر  2019إلــى أن
اآلثــار التــي متــت معاينتهــا علــى جســم الســجني قــد تكــون ناجتــة عــن تعذيــب تعــرض لــه داخــل املؤسســة
الســجنية .
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عرفــت ســنة  2019ارتفاعــا الفتــا مــن حيــث عــدد التظلمــات والشــكايات املتوصــل بهــا ب
 257شــكاية وتظلــم عــن ســنة  2018وهــو مــا يدفعنــا للتســاؤل هــل هــذه النســبة يف االرتفــاع
مردهــا إلــى ارتفــاع عــدد الســاكنة الســجنية خــال هــذه الســنة ؟ أم إلــى التدابيــر واملســاطر
التــي وضعتهــا املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون لتلقــي الشــكايات والتظلمــات؟ وهــل هــذا
العــدد مــن الشــكايات يعتبــر معبــرا أمــام ارتفــاع عــدد الســاكنة الســجنية؟
 .VIIIالشــكايات والتظلمــات الــواردة علــى المرصــد المغربــي للســجون
خــال ســنة 2019
ضمــن مهــام احلمايــة والتتبــع ألوضــاع الســجينات والســجناء باملغــرب ،يقــوم املرصــد
املغربــي للســجون برصــد أوضــاع الســجون املغربيــة للحــرص علــى ضمــان حقــوق الســجينات
والســجناء طبقــا للمواثيــق الدوليــة والقوانــن الوطنيــة ذات الصلــة بالســجينات والســجناء،
حمايــة وصونــا لكرامتهــم مــن كل تدبيــر أو إجــراء غيــر قانونــي ميــس مخلــف حقوقهــم
املعتــرف بهــا ،وذلــك عبــر عــدة آليــات منهــا تلقــي ومعاجلــة شــكايات الســجينات والســجناء
وعائالتهــم وزيــارة املؤسســات الســجنية للوقــوف مباشــرة علــى مختلــف احلــاالت.
توصــل املرصــد املغربــي للســجون خــال ســنة  ،2019ب  129شــكاية مــن مختلــف اجلهــات
متــت معاجلتهــا وفــق منهجيــة إحصائيــة تبــن املؤسســة الســجنية وتاريــخ املراســلة حســب
اجلنــس ،ثــم املصــدر ،فطريقــة وضــع الشــكاية وموضوعهــا ،واإلجــراءات املتخــذة يف شــأنها
مــع املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون ،واألجوبــة املتوصــل بهــا وطبيعــة اجلــواب.
وقــد أعــد املرصــد املغربــي للســجون تقريــرا شــامال يتضمــن قــراءة قانونيــة وسوســيولوجية
50
لهــذه الشــكايات كتقليــد دأب عليــه منــذ مــدة.

 - 50ينجــز املرصــد باملــوازاة مــع التقريــر الســنوي لســنة  2019تقريــرا مفصــا حــول شــكايات الســجينات
والســجناء لسنة . 2019
المرصد المغربي للسجون

 .1توزيــع الشــكايات والتظلمــات حســب المؤسســة الســجنية
والجهــة.

بنــاء علــى املعطيــات يتبــن أن الشــكايات التــي يتوصــل بهــا املرصــد املغربــي للســجون تشــمل
مختلــف مناطــق املغــرب وغيــر محصــورة يف منطقــة دون األخــرى ،مــع ارتفــاع يف العــدد
والنســبة يهــم جهــة فــاس مكنــاس.
ومتثــل نســبة الشــكايات الــواردة مــن جهــة فــاس مكنــاس  36%مــن مجمــوع الشــكايات التــي
توصــل بهــا املرصــد املغربــي للســجون خــال ســنة  14( 2019منهــا واردة مــن نــزالء ونزيــات
ســجن رأس املــاء بفــاس 12 ،شــكاية مــن ســجن عــن عائشــة بتاونــات 7 ،شــكايات مــن ســجن
تــازة 7 ،شــكايات مــن ســجن تــوالل  1مبكنــاس 5 ،شــكايات مــن ســجن تــوالل  2مبكنــاس،
وشــكايتني مــن نــزالء ونزيــات ســجن أزرو) ،تليهــا جهــة الربــاط ســا القنيطــرة وجهــة بنــي
مــال خنيفــرة بنســبة  13%لــكل واحــدة منهمــا ثــم 12%بالنســبة جلهتــي الــدار البيضــاء
ســطات ومراكــش أســفي ،متبوعــة بجهــة درعــة تافياللــت بنســبة .5%
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 .2توزيع الشكايات حسب المؤسسات السجنية

متثــل الشــكايات الــواردة مــن ســجن رأس املــاء أكبــر عــدد مت التوصــل بــه ( 14شــكاية)
متبوعــة بســجن مــول البركــي و ســجن عــن عائشــة ( 12شــكاية) يليهمــا الســجن احمللــي
عــن الســبع ( 11شــكاية).

المرصد المغربي للسجون

 .3توزيع الشكايات حسب الجنس

يتضــح أن  99%مــن الشــكايات الــواردة مــن املؤسســات الســجنية واردة مــن الرجــال .وهــو
مــا يطــرح دائمــا عــدة أســئلة هــل مــرد ذلــك إلــى قلــة عــدد النســاء الســجينات بالقيــاس
إلــى الذكــور ؟ أم أن النســاء بطبيعتهــم مســاملات ؟ أم أنهــن ال يعشــن مشــاكل تدفعهــن إلــى
التشــكي ورفــع التظلــم ؟  ...وهــذا األمــر يتطلــب املواكبــة والرصــد خاصــة وأن النســاء
يعشــن ظــروف قــد تكــون أكثــر قســوة بالنظــر إلهــن كفئــة هشــة لهــا خصوصياتهــا.
 .4توزيع الشكاية والتظلم حسب المصدر

يتبــن مــن الرســم اعــاه أن  88%مــن الشــكايات التــي توصــل بهــا املرصــد تقــدم مــن
طــرف األســرة و  19%منهــا مــن طــرف الســجناء شــخصيا .وجتــدر اإلشــارة أنــه خــال
ســنة  2019توصــل املرصــد بـــ  7شــكايات مقدمــة مــن أكثــر مــن طــرف (العائلــة والســجني).
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 .5توزيع الشكايات حسب طريقة وضع التظلمات

يتبــن أن  60%مــن الشــكايات والتظلمــات يتــم التوصــل بهــا عــن طريــق اتصــال هاتفــي،
متبوعــة ب 42%عــن طريــق الفاكــس و 12%عــن طريــق البريــد اإللكترونــي .وهــو مــا
يختلــف عــن ســنة  2018حيــث احتلــت الشــكايات الــواردة عبــر الفاكــس املركــز األول بنســبة
 46%متبوعــة بتلــك الــواردة عبــر االتصــال بالهاتــف ب  ، 24%والشــكايات الــواردة عبــر
مراســلة بنســبة  12%وبالبريــد اإللكترونــي بنســبة . 7%
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن املرصــد املغربــي للســجون قــد وضــع بوابــة لتقــدمي الشــكاوى عبــر
موقعــه اإللكترونــي خــال ســنة ( 2019باللغتــن العربيــة والفرنســية)  ،وروج لهــا مــن خــال
توجيــه الرســائل وتوزيــع مــواد االتصــال (النشــرات ،مطويــات ،بطاقــات الزيــارة مــع عناويــن
وأرقــام االتصــال والعناويــن) أثنــاء زيــارات املؤسســات الســجنية والســجينات والســجناء مــن
طــرف أعضــاء املرصــد املغربــي للســجون ،ورغــم ذلــك يبقــى النظــام الشــفوي هــو الطاغــي
ويحظــى باألولويــة يف التبليــغ كمــا تظهــر اإلحصائيــات  ،وهــو مــا ميكــن تفســيره كــون عــدد
أساســا مــن قِ بــل العائــات  ،وهــي يف الغالــب منحــدرة مــن
كبيــر مــن الشــكاوى تُرســل
ً
أوســاط اجتماعيــة واقتصاديــة محرومــة ،تتوفــر علــى إمكانيــات معرفيــة بســيطة وولــوج
محــدود إلــى الوســائل اجلديــدة ألدوات التواصــل اإللكترونيــة.
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 .6توزيع الشكايات حسب طبيعة الحاالت
طبيعة اخلرق

عدد احلاالت

النسبة

الترحيل

44

30%

التطبيب

24

16%

سوء املعاملة والتعذيب

24

16%

الزيارة

23

16%

متابعة الدراسة

11

7%

إضراب عن الطعام

10

7%

طلب معلومات حول السجني

5

3%

العفو

2

1%

اإلقامة

1

1%

التغذية
متكني السجني(ة) من األمتعة

1

1%

1

1%

حالة خاصة

1

1%

حالة وفاة

1

1%

املجموع

129

100%
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بعد تفريغ وحتليل محتوى التظلمات والشكايات التي توصل بها املرصد ،يبدو أن:
• ما يقرب من  30%من الشكايات والتظلمات تهم ترحيل السجناء؛
• أكثر من  16%من الشكايات والتظلمات تهم عدم ولوج السجناء إلى التطبيب؛
• أكثر من  16%من الشكايات والتظلمات تهم التعذيب وسوء املعاملة؛
• ما يقرب من  16%من الشكايات والتظلمات تهم الزيارات؛
•  7%من الشكايات والتظلمات تهم متابعة الدراسة؛
•  7%من الشكايات والتظلمات تهم إضرابات عن الطعام؛
• ما يقرب من  3%من الشكايات والتظلمات تهم طلب معلومات حول السجني؛
•  1%من الشكايات والتظلمات تهم طلب العفو؛
•  1%من الشكايات والتظلمات تهم ظروف اإلقامة؛
•  1%من الشكايات والتظلمات تهم ظروف التغذية؛
•  1%مــن الشــكايات والتظلمــات تهــم متكــن الســجن أو الســجينة مــن أمتعتــه أو
أمتعتهــا؛
•  1%من الشكايات والتظلمات تهم حالة وفاة.
 .7توزيع الشكايات والتظلمات حسب الجهة المرتكبة للخرق

المرصد المغربي للسجون

فيمــا يخــص حــاالت ادعــاء التعذيــب وســوء املعاملــة ،والتــي متثــل  16%مــن الشــكايات
ارتكبــت بنســبة تقــرب مــن ادعــاء  82%مــن طــرف احلارس وبنســبة تفــوق  9%مــن
طــرف مديــر املؤسســة السجنية ،بنســبة تفــوق  9%مــن طــرف رئيــس املعقــل وبنســبة
تناهــز  5%مــن طــرف ســجني (ة).
 .8توزيــع الشــكايات حســب اإلجــراءات المتخــذة مــن طــرف المرصــد
وتفاعــل المندوبيــة العامــة إلدارة الســجون

جتاوبــا مــع هــذه التظلمــات والشــكايات ،قــام املرصــد يف غالبيــة األحيــان (أكثــر مــن
82%مــن احلــاالت) مبراســلة املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون.
ضمــن  ٪9مــن احلــاالت  ،ذات الطبيعــة االســتعجالية و  /أو التــي تتطلــب املزيــد مــن
املعلومــات ،كانــت املراســات مصحوبــة بزيــارات مباشــرة للســجينات والســجناء ومديــري
املؤسســات املعنيــة.
وقــد جتاوبــت املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون واســتجابت ل 72%مــن الشــكايات التــي
توصلــت بهــا مــن طــرف املرصــد املغربــي للســجون.
ويتــم توجيــه رســائل تذكيــر مــن طــرف املرصــد املغربــي للســجون بخصــوص امللفــات التــي
توجــد قيــد النظــر.
وعليــه ف  62%مــن ملفــات الشــكايات التــي متــت إحالتهــا مــن طــرف املرصــد علــى
املندوبيــة مت حلهــا و 1%منهــا يف طــور احلــل إلــى حــدود هــذا التاريــخ .لكــن  37%منهــا
لــم يتــم حلهــا.
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وباملقابــل يف 66%مــن احلــاالت التــي تفاعلــت معهــا املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون كان
رد فعــل اإلدارة إيجابيــا .يف حــن  27%مــن احلــاالت لــم يتــم حــل الشــكايات حســب رغبــة
النــزالء والنزيــات ألســباب مت تبريرهــا مــن طــرف إدارة الســجون يف األجوبــة علــى رســائل
املرصــد .وهــو مــا يؤكــد علــى التواصــل اإليجابــي مــع املندوبيــة العامــة وحرصهــا علــى
احلفــاظ علــى التنســيق يف هــذا اجلانــب ملعاجلــة تظلمــات وشــكايات الســجناء.
 .9زيــارة المؤسســات الســجنية لالســتماع إلــى تظلمــات الســجناء
وحــل المشــاكل.
أجنــز املرصــد املغربــي للســجون مــا مجموعــه  19زيــارة خــال ســنة  ،2019وهــي الزيــارات
التــي متــت بنــاء علــى طلــب مــن الســجناء أو عائالتهــم أو بطلــب مــن املرصــد املغربــي
للســجون يف بعــض احلــاالت التــي يكــون ســببها إمــا اإلضــراب عــن الطعــام أو ادعــاء ســوء
املعاملــة والتعذيــب أو احلرمــان مــن احلــق يف التطبيــب وتدهــور الوضــع الصحــي للســجني،
كمــا متــت الزيــارات كذلــك إمــا يف إطــار تقــدمي املســاعدة القانونيــة أو اللقــاء بالســجينات
والســجناء بهــدف مــأ اســتبيانات إلجنــاز أبحــاث ودراســات حــول الوضــع الســجني باملغرب.
وقــد متيــزت هــذه الســنة مبواكبــة ومتابعــة قضيــة معتقلــي احتجاجــات احلســيمة ،وعززهــا
بإصــدار عــدة بالغــات وبيانــات تضامنيــة مــع املعتقلــن وعائالتهــم وطالــب بإطــاق
ســراحهم يف العديــد مــن املناســبات ،كمــا راســل املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون بخصــوص
وضعيتهــم داخــل الســجون عــدة مــرات .وعنــد كل مناســبة يعلــن فيهــا عــن دخــول املعتقلــن
يف اإلضــراب عــن الطعــام أو ادعــاء التعــرض للعنــف وســوء املعاملــة ،...علمــا أن املرصــد
املغربــي للســجون لــم يســبق لــه أن توصــل بــأي شــكاية ســواء مــن طــرف الســجناء أنفســهم
أو مــن طــرف عائالتهــم ،حيــث ينــدرج تدخــل املرصــد ضمــن قناعتــه ورســالته ،وعلــى
أســاس أن اهتمامــه يشــمل جميــع فئــات الســجناء والســجينات وهــو مــا ينســجم مــع فلســفته
ورؤيتــه ،...وقــد متكــن مــن املســاهمة يف حــل عــدد مــن املشــاكل القائمــة.
وبهــدف الوقــوف علــى وضــع عــدد مــن املعتقلــن داخــل الســجون ،زار املرصــد املغربــي
للســجون مجموعــة املعتقلــن املتواجديــن بالســجن احمللــي عــن عائشــة بعــد مراســلة
املندوبيــة العامــة حــول وضعيتهــم والتــداول يف شــأنها ،بنــاء علــى مــا تناقلــه عائالتهــم وبعــض
وســائل اإلعــام .وذلــك يــوم  22مــارس  ،2019وقــد بلــغ عــدد املعتقلــن الذيــن مت اللقــاء
بهــم 36 ،معتقــا مــن أصــل  40معتقــل ،رحــل أربعــة منهــم إلــى كل مــن ســجن تــوالل  ،1تــوالل
 ، 2ســجن رأس املــاء ،وســجن آزرو .وهــو اإلجــراء الــذي كان مــن بــن أســباب التوتــر مــع
إدارة املؤسســة الســجنية إضافــة إلــى ادعــاءات مرتبطــة بالتعذيــب (الســجني ب.ح) املرحــل،
ومشــكل االكتظــاظ واألســرة ،اخلدمــات الصحيــة ،اإلضــراب عــن الطعــام ....
وقــد مت تنظيــم لقــاء أولــي مــع مديــر املؤسســة لالســتماع إلــى وجهــة نظــره ،وبعدهــا تنظيــم
لقــاء ثانــي مــع املعتقلــن عبــر دفعــات يف مكتــب خــاص وبــدون حضــور أي موظــف أو ممثــل
إلدارة الســجن ،كمــا زار املرصــد بعــد ذلــك املعتقــل (ب.ح) الــذي مت ترحيلــه إلــى الســجن
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احمللــي آزرو للوقــوف علــى صحــة االدعــاء املتعلــق بالتعذيــب الــذي تعــرض لــه الســجني
نفســه.
� مجريات اللقاء مع مدير المؤسسة :
يف اللقــاء اخلــاص مــع الســيد مديــر املؤسســة الســجنية أكــد هــذا األخيــر علــى ترحيــل
املعتقلــن األربعــة :اثنــان رحــا إلــى ســجني تــوالل  1و  ،2وواحــد رحــل إلــى ســجن رأس املــاء،
وواحــد إلــى ســجن آزرو ألســباب أمنيــة...
أمــا بخصــوص قضيــة التعذيــب الــذي تعــرض لــه املعتقــل (ب.ح) الــذي مت ترحيلــه إلــى
ســجن آزرو .فقــد نفــى ذلــك وأكــد علــى أن األمــر يتعلــق مبجــرد ادعــاء ،وأن طــرق التعذيب
املشــار إليهــا يف البيــان (بيــان إحــدى اجلمعيــات) مت القطــع معهــا وهــي غيــر قائمــة.
بالنســبة لقضيــة اإلقامــة  ،صــرح مديــر املؤسســة أن الســجن يعــرف االكتظــاظ ،ذلــك أن
طاقتــه االســتيعابية  1600ســجني فقــط يف حــن حمولتــه احلاليــة تصــل  2400ســجني،
ومــن مت فاحلصــول علــى ســرير خــاص يتــم بشــكل دوري وفقــط  13معتقــل مــن  36املعنيــن
ينتظــرون دورهــم للحصــول علــى ســرير خــاص.
بالنســبة للولــوج إلــى اخلدمــات الصحيــة :وضــع الســيد مديــر املؤسســة رهــن إشــارة املرصد
كل امللفــات الصحيــة للمعتقلــن  ،36ومت التــداول يف عــدد مــن احلاالت .
وبخصــوص متابعــة الدراســة :صــرح الســد مديــر املؤسســة بــأن  11معتقــا مســجلني يف
التكويــن املهنــي يف حــرف مختلفــة وزود املرصــد باألســماء
وبالنســبة للطلبــة اجلامعيــن أكــد أنــه لــم يتــم منعهــم مــن متابعــة الدراســة ،فقــط املســجلني
بكليــة تطــوان وإدارة اجلامعــة لــم حتــدد موعــد االمتحــان ،وعنــد حتديــده ســتقوم إدارة
الســجن باإلجــراءات لنقلهــم الجتيــاز االمتحانــات .يف حــن معتقــل واحــد يتابــع دراســته
بقســم التاســعة اعــدادي ،وســبعة معتقلــن بقســم الباكالوريــا.
� مجريات اللقاء مع المعتقلين  :
العــدد يف الســابق كان  40معتقــا ،وبعــد ترحيــل  4معتقلــن أصبــح  36معتقــا موزعــن
علــى مجموعــة مــن األحيــاء ،وقــد مت اللقــاء معهــم جميعــا علــى دفعــات ،مجموعــة تلــو
األخــرى .وقــد تبــن مــن املعاينــة األولــى:
 ïأن حالــة املعتقلــن عمومــا عاديــة جــدا ،الشــيء الــذي ال ينفــي وجــود مشــاكل
ï
حقيقيــة ،مســألة أخــرى جديــرة باالهتمــام وهــي عــدم وجــود تلــك احلموضــة التــي
تبعــت علــى التقــزز ،والتــي عــادة مــا جندهــا عنــد اللقــاء مبعتقلــي احلــق العــام.
 ïالقضايــا التــي مت التركيــز عليهــا كان الهــدف منها الوقــوف على حقيقة االدعاءات
ï
الــواردة يف البيــان ،والقضايــا هي كاآلتي:
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� اإلضراب عن الطعام :
اإلضــراب عــن الطعــام املشــار إليــه يف بيــان جمعيــة “تافــرا” الــذي دخــل فيــه املعتقلــون
بتاريــخ  18مــارس  ،2019كل اإلفــادات باســتثناء واحــدة ،أكــدت عــدم الدخــول يف اإلضــراب
عــن الطعــام وذلــك مــرده إلــى غيــاب التواصــل وعــدم العلــم باملوضــوع ،فقــط معتقــل واحــد
أكــد أنــه دخــل يف إضــراب تضامنــي عــن الطعــام ملــدة ثالثــة أيــام ،وســألناه علــى تعامــل
اإلدارة معــه أكــد لنــا أن اإلدارة تعامــت معــه بشــكل عــادي ،وســألوه عــن مطالبــه فعــرض علــى
اإلدارة بعــض املطالــب أعطتــه وعــودا شــفوية بإيجــاد حــل لهــا.
� التعذيب :
التعذيــب املشــار إليــه يف البيــان وعلــى اخلصــوص الــذي قــد يكــون تعــرض لــه املعتقــل (ب.ح)
 ،كل االفــادات باســتثناء إفــادة واحــدة ،أكــدت عــدم معاينــة أو ســماع ذلــك ،فقــط معتقــل
واحــد أفــاد أنــه أثنــاء ترحيــل املعتقلــن وضعــوا قبعــات علــى وجوههــم ،وجتــدر اإلشــارة
أيضــا أن املجموعــة التــي كان يقيــم معهــا (ب.ح) أكــدوا عــدم معاينتهــم للتعذيــب وأفــاد
البعــض منهــم أن اإلدارة عندمــا نــادوا علــى (ب.ح) لترحيلــه وضعــوا لــه األصفــاد يف يديــه،
وقــد وقــف املرصــد علــى حالــة واحــدة صرحــت بذلــك .وحالــة واحــدة تعرضــت لســوء
املعاملــة والضــرب علــى أســاس القيــام مبخالفــة داخــل العنبــر وهــي التدخــن...
� اإلقامة :
أكــد املعتقلــون روايــة مديــر الســجن ،وأن عــددا منهــم ينتظــرون دورهــم للحصــول علــى ســرير
خاص.
� التغذية :
أكــد كل املعتقلــن أن التغذيــة غيــر كافيــة ،إضافــة إلــى معاناتهــم مــن التمييــز مقارنــة مــع
ســجناء احلــق العــام عنــد توزيــع الوجبــات ،ســواء علــى مســتوى الكــم أو الكيــف.
� االتصال بالعالم الخارجي :
أكــد املعتقلــون أن عــدم توحيــد الزيــارة يزيــد مــن معانــاة األســر ،كمــا أن املــدة املخصصــة
للزيــارة غيــر كافيــة ،وأيضــا قــدم املعتقلــون شــكاوى بخصــوص اســتعمال الهاتــف وأنهــم
يعانــون مــن التمييــز أيضــا وأن مــدة ســتة دقائــق هزيلــة جــدا.
� خالصات اللقاء 
• مت التأكيــد علــى ضــرورة اســتكمال التحــري وعلــى اخلصــوص يف قضيــة ادعــاء
التعذيــب الــذي تعــرض لــه املرحلــون وعلــى اخلصــوص املعتقــل (ب.ح)  ،وذلــك
بزيارتــه يف ســجن آزرو.

المرصد المغربي للسجون

• ســجل املرصــد أن األوضــاع العامــة مقلقــة خصوصــا علــى مســتوى اإلقامــة ،الشــيء
الــذي يتطلــب العمــل علــى إعــادة النظــر يف معاييــر التصنيــف واعتبــار أن امللــف لــه
خصوصيتــه ،وبالتالــي البحــث يف ضــرورة جتميــع املعتقلــن.
• العمل على توحيد الزيارة لتخفيف األعباء على األسر.
• اتخــاد إجــراءات عمليــة ســواء بعقــد لقــاء مــع الســيد املنــدوب العــام أو بعــث
مراســات يف شــأن معانــاة أســرة (ب.ح) التــي يوجــد  3أبنــاء رهــن االعتقــال ،ومت
ترحيــل واحــد منهــم.
• العمــل مــن أجــل معاجلــة احلــاالت اخلاصــة ســواء املتعلقــة بالولــوج للخدمــات
الصحيــة (حالــة ســجني يعانــي مــن أمــراض جلديــة) .
تفعيــا لهــذه اخلالصــات قــام املرصــد املغربــي للســجون بزيــارة الســجني (ب.ح) املرحــل
إلــى ســجن آزرو وتبــن مــن اللقــاء أن الســجني لــم يتعــرض للتعذيــب وليــس هنــاك مــا يفيــد
ذلــك ،لكــن ميكــن إدراج مــا تعــرض لــه الســجني ضمــن خانــة ســوء املعاملــة بحيــث لــم يخبــر
بالترحيــل ولــم تســلم لــه مالبســه بحيــث مت إخبــاره بنقلــه إلــى املستشــفى ليجــد نفســة
بســجن آزرو دون مســتلزماته.
ويف هــذا احلــال فالتشــريعات الوطنيــة واملعاييــر ذات الصلــة بحقــوق الســجناء تدعــو إلــى
نبــذ ســوء املعاملــة احلاطــة مــن الكرامــة اإلنســانية وبعيــدا عــن املبــررات األمنيــة تنــص
القاعــدة  47مــن قواعــد نيلســون مانديــا:
 - 1يُحظــر اســتخدام السالســل واألصفــاد وأدوات التقييــد األخــرى التــي تكون بطبيعتها
مهينــة أو مؤملة.
احلريــة فــا تُســتخ َدم إ ّالَ عندمــا يجيزهــا القانــون
 - 2أ َّمــا غيــر ذلــك مــن أدوات تقييــد
ِّ
ويف الظروف التاليــة:
(أ) كتدبيــر لالحتــراز مــن هــرب الســجني خــال نقلــه ،شــريطة أن تُ َفـ َّ
ـك حــن
مثــول الســجني أمــام ســلطة قضائيــة أو إدارية؛
(ب) بأمــر مــن مديــر الســجن ،إذا أخفقــت الوســائل األخــرى يف كبــح جمــاح
الســجني ملنعــه مــن إحلــاق األذى بنفســه أو بغيــره أو مــن التســ ّبُب يف
خســائر ماديــة؛ وعلــى املديــر يف مثــل هــذه احلالــة أن ين ِ ّبــه الطبيــب أو
املؤهلــن إلــى ذلــك فــوراً وأن
غيــره مــن اختصاصيــي الرعايــة الصحيــة
َّ
يب ِلّــغ بــه الســلطة اإلداريــة األعلــى.
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وقــد عقــد املرصــد لقــاءا خاصــا مــع الســيد املنــدوب العــام بخصــوص حالــة الســجني
املعنــي ،ولقــاء آخــر مــع الســيد الكاتــب العــام  ،ومتــت بعدهــا االســتجابة ملطالــب الســجني
حيــث اســتفاد مــن التطبيــب وتوبعــت حالتــه (اســتفاد الســجني ب.ح مــن العفــو يف إحــدى
املناســبات الحقــا).
يســتنتج أن املشــاكل الــواردة أعــاه مرتبطــة يف املقــام األول باالكتظــاظ الــذي يعرفــه الســجن
ممــا يحــول دون متتيــع املعتقلــن باألســرة الفرديــة املطلوبــة ،وهــو إجــراء ينــدرج يف خانــة
عــدم التمييــز بــن الســجناء.
كمــا يرتبــط بعضهــا باالتصــال بالعالــم اخلارجــي ،وال بــد هنــا ان نشــير إلــى التطــور
امللحــوظ يف هــذا اجلانــب مــن حيــث تهييــىء فضــاءات الزيــارة العائليــة وتعميــم الزيــارة
املباشــرة وخدمــات الهاتــف التــي أصبحــت متاحــة أمــام الســجينات والســجناء وأيضــا
اســتفادة الســاكنة الســجنية مــن عــدة برامــج متنوعــة ،ومــع ذلــك فاملرصــد املغربــي للســجون
يثيــر االنتبــاه إلــى االختــاالت املرتبطــة بالزيــارة حيــث تقتصــر علــى أفــراد العائلــة الذيــن
يحملــون نفــس االســم العائلــي ،وحرمــان باقــي أفــراد العائلــة اآلخريــن واألصدقــاء الشــىء
الــذي يتطلــب مــن مــدراء املؤسســات الســجنية إعمــال الســلطة التقديريــة التــي مينحهــا
القانــون مــن أجــل توســيع اســتفادة الســجناء والســجينات مــن زيــارة األقــارب واألصدقــاء
طبقــا للمواثيــق واملعاييــر املرتبطــة بهــذا الشــأن خاصــة قواعــد نيلســون مانديــا.
وبالنســبة الســتعمال الهاتــف كل التقاريــر تؤكــد بعــض النقــص يف التجهيــزات يف العديــد
مــن الســجون واملــدد الزمنيــة (يف حــدود  5دقائــق) وهــي مــدة ينبغــي مراجعتهــا ألنهــا تبقــى
غيــر كافيــة.
أمــا جانــب التغذيــة فهــذا املشــكل مرتبــط أساســا بنظــام تدبيــر هــذا اجلانــب وبالتالــي
يبقــى مطــروح علــى املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون تطويــر اخلدمــات لفائــدة الســجناء
والســجينات مبختلــف املؤسســات الســجنية دون متييــز للتغلــب علــى تداعياتــه علــى
الســجناء عمــا بالقاعــدة  35مــن قواعــد مانديــا التــي تنــص علــى :أن يواظــب الطبيــب
املختصــة علــى إجــراء التفتيــش وتقــدمي املشــورة إلــى مديــر
أو هيئــة الصحــة العموميــة
َّ
الســجن فيمــا يتعلــق بكــ ّ ُم الغــذاء ونوعيتــه وإعــداده وتقدميــه؛ إلــخ  ،وطبقــا للمــادة 20
مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء التــي نصــت علــى حــق كل ســجني يف
غــذاء كاف ومتــوازن ومــاء صالــح للشــرب ،كمــا يتضمــن القانــون املنظــم للســجون العديــد
مــن الضمانــات وإن كانــت امليزانيــة املرصــودة للتغذيــة وخصوصــا مــع االرتفــاع املتزايــد
للســاكنة الســجنية ال تســتجيب للحاجيــات يف توفيــر غــذاء كاف ومتــوازن ،األمــر الــذي
تؤكــده التقاريــر والشــكايات ،فأغلــب الســجون ال تتوفــر علــى قاعــات للطعــام وتقــدمي وتنــاول
الوجبــات يف شــروط غيــر الئقــة يضــاف إلــى ذلــك عــدم توفيــر التجهيــزات الالزمــة وعلــى
اخلصــوص أدوات التســخني األمــر الــذي يتفاقــم مــع تعميــم نظــام املمــون وتعميــم إلغــاء
القفــة كإجــراء لتدبيــر التغذيــة داخــل الســجون ،دون إغفــال تأثيــر االكتظــاظ ونظــام إغــاق
العنابــر وأماكــن اإليــواء.
المرصد المغربي للسجون

مــن هنــا يدعــو املرصــد املغربــي للســجون إلــى التفاعــل مــع مطالــب الســجينات والســجناء
يف هــذا البــاب واعتبارهــا مطالــب مشــروعة تتطلــب البحــث عــن حلــول وفــق إجــراءات
تســتحضر التحديــث والتطويــر وفــق ضوابــط تســتند إلــى املواثيــق واملعاييــر الدوليــة حلقــوق
اإلنســان ومختلــف التشــريعات الوطنيــة يف هــذا البــاب.

تقرير حول وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب لسنة 2019

107

المحور الثالث :

المحكومون
باإلعدام

تعتبر عقوبـــة اإلعـــدام -التـــي يطلـــق عليهـــا عقوبـــة املـــوت أو العقوبـــة الكبـــرى -مـــن أقـــدم
العقوبـــات البـــشرية التـــي علـــق نظـــام العقـــاب ً عليهــــا قدميا ّأهمية كبــــرى كونها تــــستجيب
لفكــرة اجلــزاء الكامـل أو التكفير عــن الــذنب واإلرهاب .وإذ كانــت هــذه العقوبــة بـصورها
املتعددة تهـــدف الـــى تعـــذيب اجلـــاني وإيالمه ،فهـــي مبثابـــة إنـــذار للنـــاس كافـــة عـــن طريق
التهديد بالعقـــاب بـــسوء عاقبة اإلجـــرام كــــي ينفــــرهم بـــذلك منــــه .ولإلعدام معنـى واحــد
وإن اختلفــــت تعبيراتــه وهــــو :ازهــــاق روح احملكـــوم عليــه بأيــة وســــيلة يحددهــا القانــون.
يــدور جــدل شــديد يف الفقــه اجلنائــي احلديــث حــول جناعــة التمســك بعقوبـــة اإلعــدام،
فقـــد نـــادى فريــق مـــن البـــاحثني وجمعيــات حقــوق اإلنســان بإلغــاء هــذه العقوبة ،واســتجابت
لهـــذه الـــدعوة تـــشريعات كثيرة،اذ ألغـــت أكثـــر مـــن ثلثي دول العـــالم اآلن عقوبـــة اإلعدام يف
القانــون واملمارســة.
ـجلت منظمــة العفــو الدوليــة  657عمليــة إعــدام يف  20بلــداً يف عــام  ،2019أي انخفاضـاً
سـ َّ
بنســبة  5%مقارنــة مبــا كانــت عليــه يف عــام  690( ،2018علــى األقــل( وهــذا هــو أقــل عــدد
لعمليــات اإلعــدام املســجلة لــدى منظمــة العفــو الدوليــة منــذ عقــد مــن الزمــن علــى األقــل.
ـجلت منظمــة العفــو الدوليــة تنفيــذ مــا ال يقــل عــن  2307حكم ـاً باإلعــدام يف 56
كمــا سـ ّ
ً
ً
بلــداً ،وهــو مــا ميثــل انخفاضـا طفيفـا عــن الرقــم البالــغ  2531الــذي مت تســجيله يف .2018
ومــن املعــروف أن  26604شــخصاً علــى األقــل كانــوا ينتظــرون تنفيــذ أحــكام اإلعــدام عامليـاً
يف نهايــة 2019.
ويف نهايــة عــام  ،2019كانــت  106بلــدان (أكثــر مــن نصــف دول العالــم) قــد ألغــت عقوبــة
اإلعــدام يف القانــون بالنســبة جلميــع اجلرائــم ،كمــا ألغــت  142دولــة (أكثــر مــن الثلثــن)
عقوبة اإلعدام يف القانون أو ال تطبقها يف الواقع الفعلي.
ومــع ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن االجتــاه املشــجع ،ال تــزال تنفــذ أعــداد كبيــرة مــن عمليــات
اإلعــدام ،والعديــد مــن البلــدان حتتفــظ بعقوبــة اإلعــدام بحكــم األمــر الواقــع أو يف
تشــريعاتها .51
ـأن لــكل فــرد احلــق يف احليــاة ،واحلريــة ،واألمــان
ورد يف اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان بـ ّ
علــى النفــس ،ومــن هــذا املُنطلــق ،يُعتبــر احلــق يف احليــاة مــن أبــرز احلقــوق التــي تُــازم
كل إنســان ،لــذا يجــب أ ْن يحمــي القانــون هــذا احلــق ،وأكـ َّد امليثــاق الدولــي املتعلــق بحقــوق
اإلنســان املدنيــة والسياســية علــى احلــق يف احليــاة ،وذلــك مــن خــال مــا يلــي:

 - 51االئتالف الدولي ضد عقوبة اإلعدام نقال عن منظمة العفو الدولية:

http://www.worldcoalition.org/ar/Death-penalty-in-2019-Facts-and-figures.html
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ال يجوز حرمان أي شخص من حياته بشكل تعسفي.
ال يجــوز فــرض عقوبــة اإلعــدام يف أي بلــد ،ويُكتفــى بفرضهــا علــى أشــد اجلرائــم
خطــورة ،ويتــم تطبيــق هــذه العقوبــة مــن خــال إصــدار حكــم نهائــي مــن محكمــة
مختصــة.
يجب منع ومعاقبة جرمية اإلبادة اجلماعية.
يحــق ألي شــخص محكــوم باإلعــدام التمــاس العفــو ،أو طلــب اســتبدال عقوبــة
اإلعــدام.
ال ُيكــن إصــدار حكــم اإلعــدام علــى اجلرائــم التــي يرتكبهــا أشــخاص تقــل
أعمارهــم عــن  18عامــاً ،كمــا ال يجــوز تنفيــذه علــى النســاء احلوامــل.

المرصد المغربي للسجون

املؤسسة

س ك القنيطرة

س م توالل 2

س م مول البركي

س م آيت ملول 1

س م اجلديدة

س م رأس املاء

س م بني مالل 2

س م تطوان 2

س م العرجات 2

س م عني السبع 1

س م الوداية

س م طنجة 1

س م الراشدية

مجموع كل فئة

املجموع

املجموع العام

نهائي

التوزيـع
قضايا حق عام

قضايا التطرف واإلرهاب

2
4
8
-

-

-

-

-

1
1

1
1
1
3

3
1
10

1
2
3
2
2
1
11

1

15

1

-

0

0

0

0

0

1

0

0

26

8

1
-

20

ذكور
إناث
ذكور
النقض
النقض
النقض
مستأنف ناقض
نهائي مستأنف ناقض
نهائي مستأنف ناقض
واالحالة
واالحالة
واإلحالة
6
6
-

1
21

-

50

1
72

 .1توزيع المحكوم عليهم باإلعدام إلى غاية .2019/12/13
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 .2توزيع المحكومين باإلعدام حسب السن والجنس

السن

من  20إلى
أقل من 25
سنة

من  25إلى
أقل من 30
سنة

من  30إلى
أقل من 35
سنة

من  35إلى
أقل من 40
سنة

من  40إلى
أقل من 50
سنة

من  50إلى
أقل من 60
سنة

إناث

إناث

إناث

إناث

إناث

إناث

اجلنس

ذكور

ذكور

ذكور

ذكور

ذكور

ذكور

قضايا
حق عام
(جرائم
القتل)

4

-

10

-

8

-

8

-

12

-

8

1

جرائم
التطرف
االرهاب

-

-

2

-

-

-

5

-

11

-

3

-

 .3توزيــع المحكــوم عليهــم بعقوبــة اإلعــدام حســب المؤسســة
الســجنية
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مــن بــن  72ســجني وســجنة احملكــوم عليهــم بعقوبــة اإلعــدام يتواجــد مــا يقــرب مــن ثلثهــم
يف الســجن احمللــي مــول البركــي ،و 28%منهــم بالســجن املركــزي للقنيطــرة 13% ،منهــم
بســجن رأس املــا بفــاس والباقــي مــوزع عــل عشــر مؤسســات ســجنية أخــرى.
 .4توزيع المحكوم عليهم بعقوبة اإلعدام حسب الجنس

الذكور

اإلناث

املجموع

71

01

72
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رغــم أن عقوبــة اإلعــدام ال تطبــق يف القانــون املغربــي إال أن  72ســجني وســجينة محكــوم
عليهــم باالعــدام بلغــت نســبة الذكــور  99%و % 1مــن اإلنــاث خــال ســنة  ،2019أي يتــم
االحتفــاظ بالســجناء والســجينات احملكــوم عليهــم باإلعــدام ممــا يفتــرض تعامــا خاصــا مــع
هــذه الفئــة مــن الســجناء والســجينات .
 .5توزيع محكومين عليهم باإلعدام حسب الفئة العمرية

متثــل الفئــة العمريــة مــن  35إلــى  50ســنة بنســبة  40%مــن الســجناء احملكومــن عليهــم
باإلعــدام ،تليهــا الفئــة العمريــة مــن  50إلــى  60ســنة و الفئــة العمريــة مــن  25إلــى  30ســنة
بنســبة  ، 17%ثــم الفئــة مــن  30إلــى  35ســنة بنســبة  ،% 11وأخيــرا الفئــة العمريــة مــن
 20إلــى  25ســنة بنســبة .5%
المرصد المغربي للسجون

 .6توزيع المحكوم عليهم بعقوبة اإلعدام حسب نوع القضايا

متثــل قضايــا احلــق العــام  71%مــن القضايــا التــي يتابــع بهــا احملكومــن باإلعــدام فبمــا
متثــل قضايــا التطــرف واإلرهــاب  29%منهــا.
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 52%مــن متثــل احملكومــن باإلعــدام املتابعــن يف قضايــا التطــرف واإلرهــاب يتــراوح ســنهم
مــا بــن  40و  50ســنة.
 .7توزيع المحكوم عليهم بعقوبة اإلعدام حسب طبيعة الحكم

ميثل احلكم النهائي  40%من طبيعة األحكام للمعتقلني احملكوم عليهم بعقوبة اإلعدام.
� تعليق :
بلــغ عــدد احملكومــن باإلعــدام خــال ســنة  2019حســب إحصائيــات املندوبيــة العامــة إدارة
الســجون وإعــادة اإلدمــاج مــا مجموعــه  72محكومــا ضمنهــم امــرأة واحــدة بنســبة مئويــة
تقــدر ب  0.08%مــن عمــوم الســاكنة الســجنية ،مقابــل  72محكــوم خــال ســنة 2018
ضمنهــم  2نســاء بنســبة بلغــت  0.14%مــن إجمالــي الســاكنة الســجنية لهــذه الســنة.52
والالفــت خــال هــذه الســنة هــو حتويــل عقوبــة اإلعــدام لفائــدة  31محكــوم إلــى الســجن
املؤبــد عــن طريــق العفــو امللكــي مبناســبة عيــد العــرش  2019وحتويــل عقوبــة اإلعــدام إلــى
املؤبــد أو احملــدد لفائــدة ســجينني مبناســبة عيــد الفطــر  ( ،2019اإلفــراج عــن ســجينة
محكومــة باإلعــدام كانــت تعانــي مــن مــرض مزمــن شــهر شــتنبر  ... 53 ) 2019وقــد كان لهــذه
املبــادرات وقــع إيجابــي ،اعتبــارا خلصوصيــة هــذه الفئــة مــن الســجناء والظــروف الصعبــة
التــي تعيشــها داخــل ممــرات املــوت.

 - 52للمزيد من التوسع واملعطيات راجع املعطيات واجلداول اخلاصة باحملكومني باإلعدام.
 - 53تقرير املجلس الوطني حلقوق اإلنسان حول حالة حقوق اإلنسان باملغرب لسنة  2019ص 11
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وباملقابــل فرغــم وقــف تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام فعليــا منــذ ســنة  ،1993ال يــزال القضــاة
يصــدرون أحكامــا باإلعــدام« ،حيــث صــدر خــال ســنة  ،2019مــا مجموعــه  11حكمــا
ابتدائيــا باإلعــدام و 11قــرارا اســتئنافيا باإلعــدام.54
ســاهمت احلركــة احلقوقيــة املغربيــة وضمنهــا املرصــد املغربــي للســجون يف تكويــن صــورة
حقيقيــة عــن احملكومــن باإلعــدام ونقــل معاناتهــم ،وفهــم العقوبــة وآثارهــا النفســية؛
االجتماعيــة؛ والقانونيــة عليهــم وعلــى أســرهم وأبنائهــم ،حيــث قــام االئتــاف املغربــي
مــن أجــل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام والــذي يعــد املرصــد املغربــي للســجون أحــد مكوناتــه،
بإجنــاز بحــث ميدانــي عبــر زيــارة احملكومــن باإلعــدام بــكل مــن الســجن املركــزي بالقنيطرة؛
والســجن احمللــي طنجــة؛ والســجن املركــزي مــول البركــي ،حيــث متــت مقابلــة  51محكــوم
باإلعــدام مت اســتجوابهم بواســطة مــأ اســتمارة ،مبعــدل اســتمارة لــكل فئــة مســتجوبة
تضــم  50ســؤاال متعلقــة بالبيانــات العامــة وباحليــاة يف الفضــاء الســجني ثــم بآثــار احلكــم
باإلعــدام علــى احملكومــن.
وقــد كشــفت هــذه الدراســة/البحث امليدانــي عــن حقائــق مهمــة تخــص هــذه الفئــة مــن
الســجناء و اســتنتاجات أهمهــا أن هــذه الفئــة مــن الســجناء تنتمــي للفئــة العمريــة املتوســطة،
وأغلبهــا مــن العــزاب وأن املتزوجــن منهــم مــن لهــم طفلــن يف املعــدل العــام جلهــم مغاربــة،
والنســبة األعلــى منهــم متثــل الذكــور .كمــا أبــرز البحــث حاجتهــم للتعليــم والتكويــن والعمــل
وجلهــم يتطلعــون إلــى االســتفادة مــن العفــو  ،كمــا أن غالبيتهــم غيــر موافقــة علــى عقوبــة
اإلعــدام ،وأنهــم غيــر مطمئنــن مــن عــدم تنفيــذ اإلعــدام يومــا مــا ....55
ويبقــى اجلانــب األهــم يف هــذه الدراســة هــو اآلثــار النفســية علــى الســجناء والعالقــة مــع
األســرة واألبنــاء التــي تطبعهــا القطيعــة يف عــدد كبيــر مــن احلــاالت العتبــارات ثقافيــة و
اجتماعيــة واقتصاديــة...
ومــن جانبــه قــام املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان خــال ســنة  2019بزيــارة احملكومــن
باإلعــدام بالســجن املركــزي بالقنيطــرة ملناقشــة أوضاعهــم وظــروف اعتقالهــم وهــي مبــادرة
مهمــة اجتــاه هــذه الفئــة مــن طــرف املجلــس ينبغــي أن تواكــب مببــادرات أخــرى .56

 - 54أنظــر تقريــر املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان حــول حالــة حقــوق اإلنســان باملغــرب لســنة 2019
ص 11
 - 55للمزيــد مــن املعطيــات واالســتنتاجات انظــر :بحــث مــن مواقــع االعتقــال عــن حيــاة احملكومــن وصــور
عــن حيــاة أبنائهــم ضحايــا غيــر مرئيــن لعقوبــة اإلعــدام  :زيــارة ميدانيــة أجنزهــا االئتــاف املغربــي مــن
أجــل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام  10أكتوبــر  .2019النســخة األولــى.
 - 56التقريــر الســنوي للمجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان لســنة  9102احملــور األول :حمايــة حقــوق
اإلنســان ص 11
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كمــا اهتمــت العديــد مــن وســائل اإلعــام بواقــع هــذه الفئــة الســجنية ،عبــر تنظيــم زيــارات
ومقابــات حيــة مــع احملكومــن باإلعــدام  57نذكــر منهــا الزيــارة التــي قامــت بهــا جريــدة
الوطــن اآلن نهايــة ســنة  2018ونقلــت عبرهــا قصــص مثيــرة مــن داخــل أشــهر حــي لإلعــدام
بالســجن املركــزي بالقنيطــرة والتــي أكــدت علــى تأثيــر حكــم اإلعــدام علــى احلالــة النفســية
للمحكومــن وتطلــع هــذه الفئــة للعفــو واالهتمــام اخلــاص.
إن هــذه الفئــة مــن الســجناء تتطلــب االنتبــاه واملواكبــة ســواء مــن طــرف املؤسســات الرســمية
ويف مقدمتهــا املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون أو مــن طــرف الهيــآت واملنظمــات احلقوقيــة
ومختلــف املؤسســات املعنيــة ،لوضعيتهــم وضمــان املتابعــة الصحيــة والنفســية التــي تراعــي
طبيعــة العقوبــة والوضــع االجتماعــي للمحكومــن وظــروف ذويهــم وأبنائهــم أمــام صعوبــة
تأثيــر احلكــم باإلعــدام علــى احليــاة العائليــة والصحيــة والنفســية...
فتوفيــر شــروط ســجنية خاصــة لهــذه الفئــة املعزولــة يبقــى مطلبــا حقوقيــا ملحــا إلعــادة
التــوازن النفســي واالجتماعــي للمحكومــن باإلعــدام ،واعتبــار احلــق يف احليــاة حــق أســمى
كفلتــه املواثيــق الدوليــة حلقــوق اإلنســان والدســتور املغربــي.
إننــا يف املرصــد املغربــي للســجون جنــدد الدعــوة إلــى جانــب احلركــة احلقوقيــة املناهضــة
لعقوبــة اإلعــدام مطلــب إلغــاء هــذه العقوبــة مــن التشــريع اجلنائــي املغربي العســكري واملدني
وعــدم االكتفــاء بتقليــص النطــق بهــا أو النقــص مــن عــدد اجلرائــم التــي يحكــم فيهــا بعقوبــة
اإلعــدام ،بهــدف حتقيــق مطلــب احلركــة احلقوقيــة املغربيــة« :مــن أجــل منظومــة جنائيــة
خاليــة مــن عقوبــة اإلعــدام’’ ويدعــو مجــددا الدولــة املغربيــة للمصادقــة علــى البروتوكــول
االختيــاري الثانــي اخلــاص بإلغــاء عقوبــة اإلعــدام امللحــق بالعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق
املدنيــة وللسياســية .وإصــدار عفــو عــام علــى جميــع احملكومــن بعقوبــة اإلعــدام وبتحويــل
عقوبتهــم إلــى عقوبــة بديلــة .ويدعــو كذلــك إلــى مواصلــة احلــوار املجتمعــي حــول قضيــة
إلغــاء عقوبــة اإلعــدام ،واالســتمرار يف الترافــع مــن أجــل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام ودعــم كافــة
املبــادرات الوطنيــة الداعمــة إللغــاء ومناهضــة عقوبــة اإلعــدام.
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لالطالع https://www.anfaspress.com/index.php/videos/voir/14352-2018-10-31-03-40-09 :
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المحور الرابع :

الفئات الهشة
والمستضعفة داخل
السجون المغربية

أولــت العديــد مــن االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة أهميــة خاصــة للفئــات املســتضعفة داخــل
الســجون ويف مقدمتهــا اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان ،واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء على
جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ،والعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية،
والعهــد الدولــي اخلـــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والقواعــد
النموذجيــة ملعاملــة الســجناء(قواعد نيلســون مانديــا) واتفاقيــة القضــاء على جميع أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة ،قواعــد األمم املتحــدة ملعاملــة الســجينات والتدابيــر غيــر االحتجازيــة
للمجرمــات (قواعــد بانكــوك)  ،إعــان القضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة ،واتفاقيــة حقــوق
الطفــل ،؛ وقواعـــد األمـــم املتحــدة بشــأن حمايــة األحــداث املجرديــن مــن حريتهـــم وقواعــد
األمم املتحــدة النموذجيــة الدنـــيا إلدارة شــؤون قضــاء األحــداث ،مجموعــة املبــادئ املتعلقــة
بحمايــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن،
اتفاقيــة األشــخاص ذوي إعاقــة ،البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،مجموعــة املبــادئ املتعلقــة بحمايــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل
مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن وغيرهــا مــن االتفاقيــات واملعاهــدات...
فحســب مضامــن االتفاقيــات والعهــود والبروتوكــوالت أعــاه ،واســتنادا إلــى التشــريع
املغربــي  ،نــدرج ثــاث فئــات مــن الســجناء يف هــذا اجلانــب وهــم:
 -Iفئة النساء السجينات،
 -IIالسجناء ذوي إعاقة
 -IIIالسجناء األطفال يف نزاع مع القانون أو األحداث.
 -IVالسجناء األجانب
 -Iالنساء السجينات
 .1عدد السجينات الحوامل واألطفال المرافقين ألمهاتهم
عدد السجينات احلوامل خالل سنة 2019

75

عدد األطفال املرافقني ألمهاتهم خالل سنة
2019

114

عدد الوالدات خالل سنة 2019
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 .2الخدمات الصحية المقدمة لفائدة السجينات خالل سنة 2019
نوع اخلدمات الطبية

عددها

الفحوصات الطبية

195 24

العمليات اجلراحية

41

خدمات طب األسنان

707 4
114

االستشفاء
العزلة الطبية

4

التتبع النفسي

048 2

التحليالت الطبية

019 4

الفحوصات باألشعة

615

 .3توزيــع األنشــطة المنظمــة لفائــدة األطفــال المرافقيــن ألمهاتهــم
داخــل المؤسســات الســجنية
نوع النشاط
توزيع املالبس
توزيع اللعب
حفل حناء
حفل عقيقة
إعذار طفل
اخلرجات

المرصد المغربي للسجون

العدد
1346
290
71
20
11
10

بالرجــوع إلــى النســبة املئويــة للســجينات والســجناء خــال ســنة  58 2019يتبــن ان العــدد
اإلجمالــي للســجينات خــال هــذه الســنة هــو  2018ســجينة مشــكلة بذلــك نســبة 2.34%
مــن عمــوم الســاكنة الســجنية مقابــل  1907ســجينة خــال ســنة  2018بنســبة مئويــة بلغــت
 . 3.92%لنســجل بذلــك ارتفاعــا قــدر ب  111ســجينة عــن الســنة املاضيــة وهــو االرتفــاع
الــذي يبــرره ارتفــاع نســبة الســاكنة الســجنية ككل.
وبلــغ عــدد الســجينات احلوامــل خــال ســنة  2019مــا مجموعــه  75ســجينة أمــا عــدد
األطفــال املرافقــن ألمهاتهــم فقــد بلــغ  114طفــل وطفلــة مــع تســجيل  56والدة خــال ســنة
.2019
إن نســبة النســاء الســجينات ضمــن مجمــوع الســاكنة الســجنية ونســبتها الضعيفــة ،تؤكــد
علــى أن الســجون يف منشــئها وضعــت للرجــال واســتثنت النســاء ،فالســجون املغربيــة ومــن
أصــل  77مؤسســة ســجنية ال تتوفــر ســوى علــى مؤسســتني ســجنيتني مخصصتــن للنســاء:
الســجن احمللــي عــن الســبع الــذي يــأوي  388ســجينة وتشــكل نســبة االكتظــاظ بــه 209%
والســجن احمللــي تــوالل  3مبكنــاس الــذي يــأوي  86ســجينة وتبلــغ نســبة االكتظــاظ بــه
 37%ممــا يســمح للنزيــات علــى األقــل بهــذه املؤسســة مــن قضــاء العقوبــة يف ظــروف
تتوفــر فيهــا شــروط األنســنة حلــد الســاعة .فمؤسســة ســجنية بجهــة الــدار البيضــاء-
ســطات وأخــرى بجهــة فاس-مكنــاس مــن ضمــن  10جهــات مــن املغــرب يبــرز اخلصــاص
الكبيــر يف املؤسســات الســجنية اخلاصــة بالنســاء رغــم تخصيــص أجنحــة لهــذه الفئــات
مبختلــف الســجون ،وهــو مــا يتنافــى مــع املعاييــر الدوليــة اخلاصــة بالنســاء احملتجــزات.
مطلــوب اليــوم مــن اجلهــات الرســمية املعنيــة بقطــاع الســجون تخصيــص مؤسســات ســجنية
خاصــة بالنســاء ،تتوفــر فيهــا املعاييــر واملقاييــس املطلوبــة للتجــاوب مــع املعاييــر الدولية التي
تتضمنهــا :القواعــد النموذجيــة ملعاملــة الســجناء(قواعد نيلســون مانديــا) اتفاقيــة القضــاء
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واألهــم قواعــد األمم املتحــدة ملعاملــة الســجينات
والتدابيــر غيــر االحتجازيــة للمجرمــات (قواعــد بانكــوك) ...وبغيــة تفعيــل الدســتور املغربــي
يف كل مــا يتعلــق باملســاواة والقضــاء علــى التمييــز  .مــع العلــم أن املرصــد املغربــي للســجون
يســجل املجهــودات املبذولــة علــى مســتوى املؤسســتني الســجنيتني جلعلهــا تواكــب متطلبــات
وخصوصيــة النســاء الســجينات .اعتبــارا خلصوصياتهــن التــي تتطلــب مرافــق ضروريــة
خاصــة تســتجيب لهــن كنســاء أوال ثــم كنســاء حوامــل وأمهــات مرافقــات ألطفالهــن .
نصــت القاعــدة  1مــن قواعــد بانكــوك علــى أنــه :ال ينظــر إلــى التدابيــر املتخــذة لتلبيــة
االحتياجــات اخلاصــة بالســجينات مــن أجــل حتقيــق مســاواة فعليــة بــن اجلنســن علــى أنهــا
تدابيــر تنطــوي علــى متييــز .وحــددت باقــي القواعــد مختلــف اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا

 - 58أنظر اإلحصائيات اخلاصة بالساكنة السجنية لسنة يف القسم املخصص لذلك.
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مــع النســاء الســجينات ســواء عنــد دخــول الســجن القواعــد  3-2و 4أو علــى مســتوى
النظافــة الشــخصية :القاعــدة  5واخلدمــات الصحيــة :القواعــد مــن  6إلــى  17مــن قواعــد
بانكــوك ،أو عمليــة التفتيــش :القواعــد  19إلــى  ، 21ثــم احلوامــل واألمهــات املرضعــات
واألمهــات اللواتــي يرافقــن أطفالهــن يف الســجن :القواعــد  48إلــى  ، 64والســجينات
القاصــرات :القواعــد  36إلــى  ،39فالنســاء األجنبيــات القواعــد :مــن  53إلــى  ، 66إلــى
غيرهــا .وبذلــك تكــون قواعــد بانكــوك قــد وضعــت يف االعتبــار والهــدف .59معاملــة املــرأة
الســجينة معاملــة إنســانية ،واحلفــاظ علــى كرامتهــا أثنــاء التفتيــش ،واحلمايــة مــن العنــف،
وإعالــة أطفــال النســاء الســجينات.
فاالعتــراف بهــذه الفئــة املســتضعفة وبخصوصيتهــا ضمــن منظومــة القوانــن الســجنية
والعقابيــة ببالدنــا ،أولويــة ضروريــة مــا فتــئ املرصــد املغربــي للســجون يطالــب بهــا ويؤكــد
عليها دون إغفال جانب تأهيل العنصر البشــري املوكلة إليه مهام تدبير وتســيير املؤسســات
الســجنية النســائية ،خاصــة يف مجــال مقاربــة النــوع واملجــال التنشــيطي التربــوي ،وعلــم
النفــس وغيــره مــن اآلليــات التــي ستســاعد علــى ترســيخ ثقافــة حقوقيــة تعتــرف بخصوصيــة
الفئــات الســجينة داخــل املؤسســات الســجنية وتكــرس ثقافــة النــوع داخــل الســجون ،ومــن
مت مالئمــة التشــريعات الوطنيــة مــع االتفاقيــات واملعاييــر ذات الصلــة بحقــوق الســجينات.

 - 59القواعد كاملة على الرابط:
المرصد المغربي للسجون

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/
crimeprevention/65_299_Arabic.pdf
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 .4محور خاص
المرصد المغربي للسجون وقضايا النساء السجينات :
من أجل نظام تشريعي جنائي وطني يعتمد أحكام وتدابير قادرة على
ضمان حقوق اإلنسان الخاصة بالنساء والنساء المرفقات بأطفالهن.
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ملخص الدارسة المنجزة حول
«المعاملة التمييزية للنساء داخل المؤسسات السجنية المغربية’’
خــال ســنة  2019ووعيــا منــه بأهميــة هــذه الشــريحة الســجنية وبــاألدوار املمكــن لعبهــا
لتمكينهــا مــن كافــة احلقــوق ومختلــف اخلدمــات ،وبهــدف تكويــن صــورة واضحــة حــول
وضعيــة النســاء الســجينات داخــل املؤسســات الســجنية باملغــرب ومعاملتهــن انطالقــا مــن
املعاييــر الدوليــة ذات الصلــة ،وللوقــوف علــى مــدى املعاملــة التمييزيــة للنســاء الســجينات
باملغــرب ،ســاهم املرصــد املغربــي للســجون يف إعــداد دراســة مقارنــة حــول «املعاملــة
التمييزيــة للنســاء داخــل املؤسســات الســجنية املغربيــة’’ وهــي الدراســة املقارنــة التــي
أجنزتهــا جمعيــة  Prison Insiderاملهتمــة بالشــأن الســجني علــى املســتوى العاملــي بــكل
مــن املغــرب وتونــس بهــدف املقارنــة بــن التجربتــن ،وينتظــر أن تقــدم وتعمــم كاملــة بعــد
االنتهــاء مــن مختلــف مراحــل الدراســة علــى مســتوى البلديــن.
واعتبــارا ألهميــة هــذه الدراســة ونتائجهــا يعــرض املرصــد املغربــي للســجون مختلــف
املعطيــات واالســتنتاجات واخلالصــات التــي مت التوصــل إليهــا.
أمعطيات حول المؤسسات السجنية التي شملتها الدراسة.تطرقــت الدراســة إلــى عــدد الســجون وطبيعتهــا وتاريــخ تأسيســها والطاقــة االســتيعابية
لــكل منهــا فيمــا يتعلــق بالنســاء الســجينات .وقــد اعتمــدت الدراســة علــى زيــارة  6مؤسســات
ســجنية ،مؤسســتني خاصتــن بالنســاء وأربــع مؤسســات ســجنية مختلطــة بهــا أجنحــة
مخصصــة للنســاء ،واعتمــدت اســتمارتني األولــى موجهــة ملــدراء املؤسســات الســجنية
والثانيــة للســجينات املعنيــات بالدراســة ،وتشــمل االســئلة اخلاصــة واحملــددة مــن طــرف
الشــريك .وقــد ســمحت هــذه التجربــة بالتواصــل مــع  6مــدراء (ضمنهــم مديــرات) و121
ســجينة :
�
�
�
�
�
�

 25سجينة بالسجن احمللي عني السبع بنسبة  21%من مجموع العينة؛
 23سجينة من السجن احمللي بتطوان بنسبة  19%من مجموع العينة؛
 21سجينة من السجن احمللي الوداية مبراكش بنسبة  17%من مجموع العينة؛
 19سجينة من السجن احمللي آيت ملول بنسبة  16%من مجموع العينة؛
 18سجينة من السجن احمللي توالل  3بنسبة  15%من مجموع العينة؛
 15سجينة من السجن احمللي بوجدة بنسبة  12%من مجموع العينة.

متــت معاجلــة معطيــات االســتمارات مــن طــرف مهندســة يف اإلحصائيــات حتــت إشــراف
املرصــد املغربــي للســجون.
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بمعطيات حول النساء المستجوبات .1توزيع المستجوبات حسب المؤسسات السجنية

 .2توزيع المستجوبات حسب الفئات العمرية

المرصد المغربي للسجون

معــدل ســن املســتجوبات هــو  34ســنة  .مــا يقــارب ثــاث أربــاع املســتجوبات ســنهم أقــل مــن
 45ســنة بينهــم  3%ســنهم أقــل مــن  18ســنة و  2%ســنهم أكثــر مــن  60ســنة وخــال
إجنــاز هــذه الدراســة صادفنــا  4بنــات قاصــرات بــن الســجناء األحــداث داخــل املؤسســات
التــي متــت زيارتهــا.
 .3توزيع المستجوبات حسب الجنسية

 94%مــن املســتجوبات مغربيــات و 6%مــن جنســيات أجنبيــة ينتمــون للبلــدان التاليــة:
كينيــا ،إســبانيا ،إيطاليــا ،ســاحل العــاج ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،غينيــا ونيجيريــا.
 .4توزيع المستجوبات حسب جهة اإلقامة قبل االعتقال
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جتــدر اإلشــارة إلــى أن املســتجوبات مــن جنســيات :كينيــة وســاحل العــاج وإيطاليــا واإلمارات
العربيــة املتحــدة مقيمــات باملغــرب قبــل اعتقالهن.
 .5توزيع المستجوبات حسب الحالة العائلية

 35%مــن املســتجوبات متزوجــات 31% .مطلقــات 25% ،عازبــات 70%،أمهــات عازبات
وأخيــرا 2%أرامل.
 .6توزيع المستجوبات حسب المستوى الدراسي
حيــث أبانــت اإلحصائيــات عــن :حوالــي نصــف املســتجوبات لــم يتجــاوزن املســتوى االبتدائــي
و % 39لــم يتجــاوزن الثانــوي و 12%يتوفــرن علــى مســتوى تعليمــي عــال.
 .7توزيع النساء المستجوبات حسب عدد األطفال
الســجينات املســتجوبات لديهــن معــدل طفلــن  8%مــن ضمنهــن ليــس لديهــن اطفــال ومــا
يقــارب النصــف لديهــن ولــد واحــد أوطفلــن ومــا يقــارب الثلــث لديهــن ثــاث أطفــال
 . 8توزيع سجينة مرفقة بطفل /أطفال
إذا للسجينات معدل طفلني ،فقط  14%من السجينات مرفقات بأطفالهن
 .9السجينات الحوامل
 4%من السجينات املستجوبات حوامل

المرصد المغربي للسجون

 .10توزيع المستجوبات حسب الحالة االجتماعية واالقتصادية
وبالنسبة لهذا اجلانب قبل االعتقال فقد صرحت املستجوبات:

 27%ربــات بيــوت  23% ،عامــات11 % ،خادمــات بيــوت ،تاجــرات  ، 10%بــدون ،8%
موظفــات  ، 8 %مقــاوالت  ، 5%مياومــات  3%تلميــذة أو طالبــة .3%

أكثــر مــن ثلثــي املســتجوبات صرحــن بأنــه كان لهــن دخــل ضعيــف أو منعــدم قبــل فتــرة
اعتقالهــن % 11 .فقــط صرحــن بأنــه كان لديهــن دخــل جيــد.
 .11توزيع المستجوبات حسب سنة االعتقال
أزيــد مــن نصــف الســجينات املســتجوبات مت اعتقالهــم ســنة  ،2019و 20%منهــن ســنة
 ،2018و 9%خــال ســنة  ،2019و  14%مت اعتقالهــن مــا بــن ســنة  2006وســنة 2016
وأخيــرا  1%قبــل ســنة .2015
 .12توزيع المستجوبات حسب نوع وسنة االعتقال
حيــث تبــن أن  74%مــن الســجينات املســتجوبات محكومــات نهائيــا و 26%منهــن
ســجينات احتياطيــات .وأغلبيــة الســجينات االحيتاطيــات مت اعتقالهــن خــال ســنة 2019
و 10%خــال ســنة  2018و 3%خــال ســنة . 2017
 .13توزيع المستجوبات حسب طبيعة الحكم
 47%مــن األحــكام املصــرح بهــا يف حــق الســجينات املســتجوبات أحــكام نهائيــة و36%
أحــكام ابتدائيــة و % 25اســتئنافية و 1%نقــض
 .14توزيع المستجوبات حسب موضوع المتابعة
يســتنتج مــن املعطيــات احملصــل عليهــا خــال البحــث مــع املســتجوبات أنهــن توبعــن أو
حوكمــن لألســباب التاليــة:
�
�
�
�
�
�
�
�

املخدرات بنسبة  19 %من السجينات املستجوبات؛
جرائم األموال بنسبة  15%من السجينات املستجوبات؛
جرائم القتل بنسبة  12 %من السجينات املستجوبات؛
الزنا بنسبة  8%من السجينات املستجوبات؛
السرقة بنسبة  8%من السجينات املستجوبات؛
االجتار بالبشر بنسبة  5%من السجينات املستجوبات؛
السرقة وتكوين عصابة بنسبة  5%من السجينات املستجوبات؛
الدعارة بنسبة  5%من السجينات املستجوبات؛
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 .15توزيع المستجوبات حسب مدة العقوبة
توزع مدد احلكام بالنسبة للسجينات املستجوبات كاالتي:
�
�
�
�
�
�
�
�

 25%من املستجوبات محكوم عليهن مبدة أقل من سنة؛
 11%محكوم عليهن مبدة سنة؛
 17%محكوم عليهن بسنة إلى ثالث سنوات؛
 17%محكوم عليهن بثالث سنوات إلى خمس سنوات؛
 12%محكوم عليهن مبدة تتراوح بني وخمس وعشر سنوات؛
 7%محكوم عليهن مبدة تتراوح بني عشرة و 15سنة؛
 7%محكوم عليهن مبدة تفوق  25سنة؛
 3%محكوم عليهن باملؤبد.

 .16توزيــع حســب المســافة بيــن مــكان اإلقامــة والمدينــة التــي تــم
فيهــا النطــق بالحكــم
 66%مــن الســجينات املســتجوبات متــت محاكمتهــم باملــدن التــي يقطنــون بهــا17% ،
حوكمــن مبحاكــم تتواجــد داخــل مــدار  100كلــم و 12%متــت محاكمتهــن مبحاكــم تبعــد
ب  200كلــم عــن مقــر ســكناهن.
 .17توزيع المستجوبات حسب حالة العود
 20%من السجينات املستجوبات يوجدن يف حالة العود
جالسالمة الجسدية والمعنويةشــملت الدراســة أيضا جانبا مهما خصص للســامة اجلســدية واملعنوية للنســاء الســجينات
وهــو القســم الــذي مت التركيــز خاللــه علــى طاقــم احلراســة بأحيــاء النســاء حيــت تبــن مــن
نتائــج االســتجواب واملعاينــة أن طاقــم احلراســة يتكــون  100%مــن النســاء.
هــذا اجلانــب شــمل كذلــك التعــرف علــى األشــخاص املســموح لهــم بالدخــول إلــى أماكــن
اإلقامة اخلاصة بالنســاء عبر اســتجواب النســاء الســجينات ومدراء املؤسســات الســجنية
املعنيــة ومــدى اســتفادة الرجــال والنســاء مــن نفــس األحــكام والقواعــد.
فالبنســبة ملســؤولي املؤسســات الســجنية الذيــن واللواتــي مت اســتجوابهم (هــن) حــول
األشــخاص املســموح لهــم الدخــول إلــى غــرف وعنابــر النســاء مــن خــارج طاقــم احلراســة،
 100%أكــدوا علــى الطاقــم الطبــي 50% ،علــى ممثلــي اجلمعيات 33% ،جلن التفتيش،
 17%القضــاة 17% ،وكالء امللــك 17% ،اللجــن القضائيــة 17% ،مــدراء املؤسســات،
و 17%ممثلــي الديانــات.
المرصد المغربي للسجون

ف  121ســجينة مســتجوبة ســردن نفــس األشــخاص ،باإلضافــة إلــى اإلبــاغ عــن  ٪2مــن
احلــاالت ،هيئــة التدريــس ويف  ٪1مــن احلــاالت  ،اللجــان الصحيــة ووكيــل امللــك .وأخيـ ًرا ،
يؤكــد  ٪80مــن املديريــن الذيــن متــت مقابلتهــم أن الرجــال لديهــم نفــس األحــكام والقواعــد
كتلــك املطبقــة علــى النســاء .
 .1عمليــة تفتيــش الســجينات تتــم باســتمرار مــن طــرف موظفــات
نســاء؟
حســب الســجينات املســتجوبات 99% ،مــن حــاالت التفتيــش تتــم مــن طــرف موظفــات
نســاء .يف حــن صــرح املــدراء بــأن جميــع عمليــات التفتيــش تتــم بشــكل منهجــي مــن طــرف
موظفــات نســاء .بينمــا صــرح املــدراء أيضــا بــأن عمليــة التفتيــش املنجــزة مــن طــرف الرجــال
تهــم:
	� تفتيش األمتعة ،األسرة واغطية السجينات؛
	� تفتيــش الغــرف والعنابــر عنــد غيــاب الســجينات وبحضــور عنصــر نســائي مــن
املوظفــات املعينــات يف احلــي.
وفيمــا يتعلــق بالتفتيــش اجلســدي  ،صــرح املــدراء بأنــه يتــم يف حالــة الضــرورة القصــوى
ووف ًقــا ملبــدأ التناســب.
عندمــا ُســئلن عــن املوضــوع  ،صرحــت  ٪96مــن الســجينات الالتــي متــت مقابلتهــن أنهــن
خضعــن للتفتيــش.
وبشــكل عــام  ،تعتبــر عمليــات التفتيــش هــذه عاديــة ،خاصــة يف حالــة دخــول ومغــادرة
الســجينة املؤسســة الســجنية .خــاف ذلــك  ،يتــم إجــراء عمليــات التفتيــش يف حالة االشــتباه
يف تعاطــي للمخــدرات أو بيعهــا.
 .2العنف ضد النساء في المؤسسات السجنية
أكــد  ٪12مــن الســجينات املســتجوبات أنهــن كانــوا بالفعــل ضحايــا للعنــف ،إمــا يف املهاجــع
والعنابــر أو يف أجنحــة النســاء أو أثنــاء املشــي والتجــول .ويف معظــم احلــاالت ،يرتكــب
العنــف مــن قبــل ســجينات أخريــات ،ولكــن ميكــن أن يرتكــب أيضــا مــن قبــل املســؤولني
أو موظفــي املراقبــة يف املؤسســات أو احلــي املخصــص ( ٪17مــن احلــاالت) .وبحســب
الســجينات واملديريــن علــى التوالــي  ،فــإن اإلدارة تبلــغ مبــا بــن  ٪73و  ٪83مــن حــاالت
العنــف هــذه .ومــع ذلــك  ،ووف ًقــا لوجهــة نظــر الســجينات ،يتــم اإلبــاغ عــن غالبيــة حــاالت
العنــف مــن قبــل الضحايــا ( ٪ 88مــن احلــاالت)  ،بينمــا وف ًقــا للمديريــن  ،يتــم اإلبــاغ عــن
حــاالت العنــف علــى حــد ســواء مــن كال اجلانبــن  ،أي مــن قبــل كل مــن موظفــي املؤسســة
وضحايــا العنــف.
وبحســب نتائــج االســتطالع  ،فــإن معظــم أعمــال العنــف املرتكبــة لفظيــة ونفســية  ،يليهــا
العنــف اجلســدي و العنــف اجلنســي.
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 .3أجرأة وتنفيذ تدابير وقائية ضد التحرش والعنف الجنسي
صــرح جميــع املديريــن الذيــن متــت مقابلتهــم أنهــم اتخــذوا تدابيــر ملنــع التحــرش والعنــف
اجلنســي .وأكــدت  ٪58مــن الســجينات اللواتــي متــت مقابلتهــن هــذه املعلومــة .وجتــدر
اإلشــارة إلــى أن  ٪8مــن الســجينات الالتــي متــت مقابلتهــن زعمــن أنهــن كــن ضحايــا للعنــف
اجلنســي.
التدابير املتخذة هي:
	�
	�
	�
	�
	�
	�

التدريب والتكوين  -توعية وحتسيس موظفي وموظفات املؤسسات السجنية،
نشر مواد توعوية
تدخالت اجلمعيات
تدخالت املهنيني
الدورات التي تنظمها وزارة األوقاف
وغيــر هــا مــن اإلجــراءات والتدابيــر املنظمــة مــن طــرف الســجينات أنفســهن أو
موظفــو املؤسســة الســجنية.

 .4اتخــاذ تدابيــر محــددة لمكافحــة التحــرش واالعتــداء الجنســي
لفائــدة الســجينات األكثــر هشاشــة.
ثلثــي مــدراء املؤسســات الســجنية الذيــن مت اســتجوابهم صرحــوا بأنــه يتــم اتخــاذ تدابيــر
محــددة ملنــع التحــرش والعنــف اجلنســي فيمــا يتعلــق بالســجينات املســتضعفات (ذوي
إعاقــة بدنيــة أو عقليــاة  ،ومرتكبــات بعــض اجلرائــم  ،وامليــول اجلنســي إلــخ). .
د العـــــالقة مع العـــــالم الخـــــارجي .1ترخيص بالزيارات الزوجية
مــن  6مــدراء متــت مقابلتهــم واســتجوابهم  ،أعلــن  3مــدراء أن الزيــارات الزوجيــة مصــرح
مصرحــا للرجــال فقــط  ،وأعلــن
بهــا لــكل مــن الرجــال والنســاء  ،وأعلــن اثنــان منهــم أنــه كان
ً
 1مديــر واحــد أن هــذه الزيــارات لــم يعــد مصــرح بهــا.
تشــير الــردود علــى هــذا الســؤال إلــى وجــود خلــط بــن «الزيــارة الزوجيــة»  ،ممــا يعنــي
ضمن ـاً إمكانيــة إقامــة عالقــات حميمــة بــن الزوجــن  ،و»الزيــارة العائليــة»  ،ممــا يســمح
ألفــراد األســرة بالزيــارة  ،مبــا يف ذلــك الزوجــن  ،يف مــكان مفــروش (يف بعــض املؤسســات)،
ولكــن دون إمكانيــة العالقــات احلميمــة.
وبحســب بعــض اخلبــراء الذيــن متــت استشــارتهم والســجناء الســابقون ومســؤولو إدارة
الســجون  ،اتضــح أن الزيــارات الزوجيــة غيــر مســموح بهــا للرجــال أو النســاء
المرصد المغربي للسجون

 .2تدابير وإجراءات محددة لضمان الحفاظ على الروابط األسرية
وفقــا للمديريــن  ،يتــم تطبيــق جميــع التدابيــر للحفــاظ علــى الروابــط األســرية لــكل مــن
النســاء والرجــال:
	� الزيارات العائلية مرة واحدة يف األسبوع ؛
	� املراسالت حسب الرغبة وعند الطلب؛
	� مكاملات هاتفية.
 .3زيارات عائلية داخل فضاءات مجهزة
جوابا على سؤال يتعلق مبعدل وتكرار الزيارة من طرف أسرهن ،يبدو أن:
	�
	�
	�
	�
	�

 44٪مــن الســجينات اللواتــي متــت مقابلتهــن يتلقــون زيــارات عائليــة مــرة واحــدة
يف األســبوع.
 8٪منهن يتلقون زيارات عائلية مرتني يف الشهر ؛
 10٪منهن يتلقني زيارات عائلية شهر ًيا ؛
 10٪منهن نادراً ما يتلقني زيارات عائلية ؛
 23٪ال يتلقون زيارات عائلية.

هـ  .الصحة
 .1الطاقم الطبي المسؤول عن فحص وعالج  /متابعة النساء
تتقاطــع بشــكل كبيــر اإلجابــات التــي مت احلصــول عليهــا مــن طــرف املــدراء والســجينات،
 2/5خُ مســي الطاقــم الطبــي املســؤول عــن فحــص وعــاج  /مراقبــة النســاء مــن اإلنــاث
وثالثــة أخمــاس مختلطــة .علــى ضــوء هــذه اإلجابــات ،ميكننــا أن نفتــرض أن مراقبة أمراض
النســاء تتــم مــن قبــل الطبيبــات وأن الرعايــة األخــرى ميكــن توفيرهــا مــن قبــل أفــراد طاقــم
طبــي مختلــط .ومــع ذلــك  ،فــإن البيانــات التــي مت جمعهــا ال توفــر معلومــات عــن طبيعــة
الرعايــة املقدمــة للنســاء احملتجــزات مــن قبــل أفــراد طاقــم طبــي مختلــط.
 .2تقديم اإلدارة مواد النظافة الخاصة بالنساء مجا ًنا
أكــدت  ٪84مــن الســجينات املســتجوبات ومتــت مقابلتهــن أن مــواد النظافــة مت توفيرهــا
مجا ًنــا مــن قبــل اإلدارة .قــال غالبيــة النــزالء وجميــع املديريــن إنــه مــن املمكــن ً
أيضــا شــرائها
بأســعار الســوق احلاليــة يف متجــر الســجن.
 .3الولوج إلى نقاط توزيع المياه والمرافق الصحية محدود
يؤكــد  ٪40ممــن أجريــت معهــن املقابــات أن إمكانيــة الوصــول إلــى نقــاط امليــاه ومرافــق
الصــرف الصحــي محــدودة وأن  ٪60يذكــرون أنهــا غيــر محــدودة .وفيمــا يتعلــق مبديــري
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املؤسســات الســجنية ،فــإن النصــف أكــدوا علــى ان الولــوج محــدود والنصــف اآلخــر عــن
عدمــه.
ومــع ذلــك  ،ال تقــدم البيانــات معلومــات عــن طبيعــة وظــروف تقييــد الوصــول إلــى نقــاط
امليــاه والصــرف الصحــي .وأخيـ ًرا  ،ذكــر غالبيــة املديريــن الذيــن متــت مقابلتهــم أن شــروط
الوصــول إلــى نقــاط امليــاه والصــرف الصحــي هــي نفســها بالنســبة للرجــال
 .4المتابعة الطبية الخاصة بأمراض النساء
ردت غالبيــة مــن متــت مقابلتهــن مــن الســجينات بأنــه مت الشــروع يف تنفيــذ برنامــج خــاص
بأمــراض النســاء .فعندمــا ُســئلن عــن هــذا املوضــوع  ،قالــت  ٪62مــن الســجينات الالتــي
متــت مقابلتهــن إن االستشــارات املتعلقــة بأمــراض النســاء تتــم حســب احلاجــة وحســب
االقتضــاء  ،وذكــر  ٪9منهــن مــرة واحــدة يف األســبوع.
 .5إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل
ال تتمتع النساء السجينات باحلق يف احلصول على وسائل منع احلمل
 .6نظام للرعاية النفسية للسجينات
جميــع املســؤولني املســتجوبني الذيــن متــت مقابلتهــم صرحــوا بــأن هنــاك تطبيــق نظــام
رعايــة نفســية للســجينات  ،وهــو مــا أكدتــه  ٪71مــن الســجينات الالتــي متــت مقابلتهــن.
 .7أجــرأة وتنفيــذ رعايــة وتغطيــة صحيــة خاصــة لفائــدة النســاء الالئــي
وقعــن ضحايــا للعنــف الزوجــي و /أو الجنســي
أعلــن جميــع املــدراء (ضمنهــم مديرتــن) الذيــن متــت مقابلتهــم أنــه يتــم تنفيــذ رعايــة صحيــة
خاصــة للنســاء ضحايــا العنــف اللفظــي و  /أو اجلنســي  ،وقــد مت تأكيــد هــذه املعلومــات
مــن قبــل  ٪ 56مــن الســجينات الالتــي متــت مقابلتهــن .يتــم تنفيــذ هــذه الرعايــة أوالً مــن
قبــل طاقــم التمريــض يف املؤسســة ،يليــه املهنيــن اخلارجيــن وأخيــراً مــن قبــل اجلمعيــات.
و -خالصة:
البــد مــن اإلشــارة إلــى أن االســتنتاجات التــي انبثقــت مــن حتليــل البيانــات التــي مت جمعهــا
مــن  121ســجينة متــت مقابلتهــن موزعــة عبــر  6مؤسســات ســجنية ،ومــن املقابــات
التــي أجريــت مــع مــدراء هــذه املؤسســات  ،ال جتعــل مــن املمكــن تعميــم النتائــج  ،لكنهــا
تســاعدنا علــى حتديــد بعــض االجتاهــات املعينــة .وينبغــي إجــراء دراســات أوســع وأشــمل
تغطــي جميــع املؤسســات الســجنية ،حتــى نتمكــن مــن حتديــد األولويــات مــن حيــث اعتمــاد
وتنفيــذ القوانــن والتشــريعات يف هــذا البــاب ،وتخصيــص املــوارد البشــرية واملاليــة  ،وكذلــك
التدابيــر واآلليــات احملــددة القــادرة علــى ضمــان مراعــاة االحتياجــات اخلاصــة للنســاء
الســجينات مــن أجــل مجتمــع أكثــر شــموال .
المرصد المغربي للسجون

وعلــى ضــوء مــا تقــدم  ،يبــدو أن العوائــق التــي حتــول دون حتســن الرعايــة اخلاصــة باملــرأة
يف اجلانــب الصحــي تتجســد علــى مســتوى نقــص املــوارد البشــرية احملــددة واملخصصــة
واملؤهلــة ملعاجلــة هــذه اخلصائــص يف املجــال الســجني .ويف امليزانيــات ذات الصلــة  ،و عــدم
وجــود إرادة لدمــج نهــج قائــم علــى النــوع ويحتــرم حقــوق وكرامــة املــرأة.
يف اخلتــام  ،يؤكــد املرصــد املغربــي للســجون علــى احلاجــة إلــى االعتــراف بخصوصيــة هــذه
الفئــة يف النظــام التشــريعي اجلنائــي الوطنــي مــن خــال اعتمــاد أحــكام وتدابيــر قــادرة علــى
ضمــان حقــوق اإلنســان اخلاصــة بالنســاء والنســاء املرفقــات بأطفالهــن
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 -IIالسجناء األحداث
تعتبــر اتفاقيــة حقــوق الطفــل أول اتفاق ّيــة دول ّيــة تلــزم قانون ّيـاً بحمايــة حقوق جميــع األطفال
يف العالــم ،وهــي جــزء مــن الصكــوك الدول ّيــة امللزمــة قانون ّي ـاً بضمــان حقــوق اإلنســانّ .
مت
االتّفــاق والتصديــق علــى اتفاق ّيــة حقــوق الطفــل مبوجــب قــرار اجلمع ّيــة العامــة لــأمم
املتّحــدة  44/25بتاريــخ  20تشــرين الثاني/نونبــر مــن عــام  ،1989وقــد دخلــت ح ّيــز التنفيــذ
اعتبــاراً مــن  2أيلول/شــتنبر عــام  ،1990وفق ـاً للمــادة  ،49وتتضمــن االتفاق ّيــة  54مــاد ًة،
حيــث ّ
مت تعريــف الطفــل باملــادة األولــى مــن اتفاق ّيــة حقــوق الطفــل علــى أ ّنــه كل إنســان لــم
يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن عمــره ،أو بحســب قانــون الدولــة التــي يعيــش فيهــا.
تعتــرف االتفاقيــة أن لــكل طفــل حقــوق أساســية ،تتض ّمــن احلــق يف احليــاة ،احلــق يف
احلصــول علــى اســم وجنســية ،احلــق يف تلقــي الرعايــة مــن والديــه واحلفــاظ علــى صلــة
معهمــا حتــى لــو كانــا منفصلــن .كمــا تؤ ّكــد علــى حــقّ األطفــال بالرعايــة واحلمايــة بســبب
ضعفهــم ،كمــا تولــي اهتمام ـاً
خاص ـاً برعايــة األســرة وتؤ ّكــد علــى مســؤول ّيتها يف حمايــة
ّ
الطفــل ،وتؤ ّكــد علــى حاجــة الطفــل للحمايــة القانون ّيــة وغيرهــا مــن أشــكال احلمايــة قبــل
وبعــد الــوالدة ،وتؤ ّكــد أيض ـاً علــى أهم ّيــة احتــرام القيــم الثقاف ّيــة ملجتمــع الطفــل وأهم ّيــة
الــدور الــذي يلعبــه التعــاون الدولـ ّـي يف ضمــان حقــوق الطفــل.
ولالتفاقيــة برتوكــوالن إضافيــان تبنتهمــا اجلمعيــة العامــة يف شــهر ماي ويســري مفعولهمــا
علــى الــدول التــي وقعتهمــا وصادقــت عليهمــا :البرتوكــول االختيــاري بشــأن اشــتراك
األطفــال يف املنازعــات املســلحة الــذي عــرض للتصديــق عليــه يف  25أيار/مايــو 2000
ودخــل حيــز النفــاذ يف  23فبرايــر  ، 2002والبرتوكــول االختيـــاري بشــأن بيــع األطفــال
واســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة والــذي عــرض للتصديــق والتوقيــع يــوم
 25مــاي  2000ودخــل حيــز النفــاذ يف  18ينايــر . 2002
كمــا أولــت قواعــد األمم املتحــدة بشــأن حمايــة األحــداث املجرديــن مــن حريتهــم التــي
اعتمــدت بقــرار اجلمعيــة العامــة  45/113املــؤرخ يف  14كانــون األول/دجنبــر  ،1990أهميــة
خاصــة لألطفــال األحــداث مــن خــال العديــد مــن القواعــد ،التــي تهــدف باألســاس إلــى
إرســاء معاييــر دنيــا مقبولــة مــن األمم املتحــدة حلمايــة األحــداث املجرديــن مــن احلريــة ،بأي
شــكل مــن األشــكال ،وفق ـاً حلقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية ،وتوخي ـاً ملجابهــة اآلثــار
الضــارة لــكل أنــواع االحتجــاز ولتعزيــز اإلدمــاج يف املجتمــع.
وقــد نصــت علــى أنــه ينبغــي أن يســاند نظــام قضــاء األحــداث حقــوق األحــداث وســامتهم،
ويعــزز خيرهــم املــادي واســتقرارهم العقلــي ،وينبغــي عــدم اللجــوء الــى الســجن إ ّال كمــاذ
أخيــر .وينبغــي عــدم جتريــد األحــداث مــن حريتهــم إ ّال وفقـاً للمبــادئ واإلجــراءات الــواردة
يف هــذه القواعــد ويف قواعــد األمم املتحــدة الدنيــا النموذجية إلدارة شــؤون قضاء األحداث.

المرصد المغربي للسجون

(قواعــد بكــن) . 60وينبغــي أ ّال يجــرد احلــدث مــن حريتــه إ ّال كمــاذ أخيــر وألقصــر فتــرة
الزمــة ،ويجــب أن يقتصــر ذلــك علــى احلــاالت اإلســتثنائية ،وينبغــي للســلطة القضائيــة أن
تقــرر مــدى فتــرة العقوبــة دون اســتبعاد إمكانيــة التبكيــر بإطــاق ســراح احلــدث ،...وهــو
مــا يعنــي أن املــكان الطبيعــي لهــذه الفئــة هــو أحضــان األســرة ،واملدرســة والتعلــم ...ويدفعنــا
بالتالــي إلــى التســاؤل  :هــل بالفعــل تراعــى املصلحــة الفضلــى لألحــداث خــال النظــر
يف قضاياهــم ،ومــا مــدى الســعي لالبتعــاد عــن التدابيــر املؤسســاتية والعقوبــات الســالبة
للحريــة ،خاصــة وأن معظــم اجلرائــم املرتكبــة مــن طــرف األحــداث ال تتســم بخطــورة كبــرى،
ممــا قــد ال يبــرر ارتفــاع عــدد التدابيــر املؤسســاتية أو الســالبة للحريــة ،عــوض إعطــاء
األولويــة للعــاج والتأهيــل داخــل الوســط الطبيعــي لألحــداث؟
مــن جهتــه حــاول املشــرع املغربــي أن يطــور القوانــن الوطنيــة ملالئمتهــا مــع مختلــف
املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة املوقــع عليهــا ويف مقدمتهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،وقــد
ضمنهــا يف قانــون املســطرة اجلنائيــة رقــم  ، 22.01لكنهــا تبقــى غيــر كافيــة لتجســيد روح
اتفاقيــة حقــوق الطفــل قواعــد األمم املتحــدة النموذجيــة الدنيــا إلدارة شــؤون األحــداث
(قواعــد بكــن( ،وغيرهــا مــن املواثيــق الدوليــة ذات الصلــة ،ويبقــى التطلــع إلــى قانــون
املســطرة اجلنائيــة املنتظــر إقــراره لتجــاوز هــذه الثغــرات ومتكــن احلــدث مــن مرجــع
قانونــي وطنــي يضمــن احلمايــة للحــدث.
تبــرز إذا أهميــة عدالــة األحــداث يف كونهــا تعنــى بفئــة خاصــة مــن األفــراد يتميــزون بحداثــة
الســن وتأخــذ بعــن االعتبــار العوامــل التربويــة واملعيشــية والبيئيــة واالجتماعيــة للحــدث،
وتهــدف إلــى املصلحــة الفضلــى للطفــل أساســا ،مــن خــال حمايــة األحــداث اجلانحــن،
وتقــومي ســلوكهم ،و تأمــن ســامتهم ،وتعزيــز اســتقرارهم العقلــي ،بقصــد إعــادة إدماجهــم
يف املجتمــع وهــي بالتالــي ال تضــع يف حســبانها جتريــد األحــداث مــن حريتهــم إال كمــاذ
أخيــر ،وترعــى الصلــح يف اجلنــح التــي يرتكبهــا احلــدث ،الــذي يعتبــر إلــى غايــة بلوغــه ســن
اثنتــي عشــرة ســنة غيــر مســؤول جنائيــا النعــدام متييــزه.
وهنــا كذلــك ال بــد أن نســتحضر األطفــال يف مراكــز احلمايــة التي تعتبر مؤسســات سوســيو
تربويــة تابعــة لــوزارة الشــباب والرياضــة ،تســتقبل ،بنــاء علــى مقــرر قضائــي ،األطفــال يف
نــزاع مــع القانــون وكذلــك األطفــال يف وضعيــة صعبــة ،وتتمثــل مهامهــا يف ضمــان إعــادة
61
التربيــة وإدمــاج األحــداث املــودع بهــا.
 - 60قواعــد األمم املتحــدة النموذجيــة الدنيــا إلدارة شــؤون األحــداث (قواعــد بكــن( أوصــى باعتمادهــا مؤمتــر األمم
املتحــدة الســابع ملنــع اجلرميــة ومعاملــة املجرمــن املعقــود يف ميالنــو مــن  26آب /أغســطس إلــى  6أيلــول  /ســبتمبر
 1985واعتمدتهــا اجلمعيــة العــا مــة بقرارهــا  40/22املــؤرخ يف  29تشــرين الثانــي  /نوفمبــر 1985

 - 61أنظــر تقريــر املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان حــول ‹‘األطفـــــــال فـــي مراكــز احلمايــة :طـــفـــولــــــــة فــــي
خـــــطــــر مــن أجــل سياســة مندمجــة حلمايــة الطفــل’’ وهــو تقريــر يحلــل واقــع األطفــال املودعون‚مبقتضــى مقــرر
قضائــي ،يف مراكــز حمايــة الطفولــة ،وذلــك بهــدف تقييــم مــدى مالءمــة كيفيــات إيــداع األطفــال والتكفــل بهــم مــع
املعاييــر احملــددة يف االتفاقيــة الدوليــة اخلاصــة بحقــوق الطفــل.
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وعلــى الرغــم مــن مجهــودات املؤسســات الســجنية ومعهــا مراكــز حمايــة الطفولــة ،فــإن
ذلــك لــم يكــن كافيــا لضمــان احلمايــة والتأهيــل .فحينمــا يجــد األطفــال أنفســهم ،يف نــزاع
مــع القانــون ،ويخضعــون للمســائلة اجلنائيــة ،فإنهــم يف الغالــب يحتجــزون يف أماكــن قــد
تهيــئ الظــروف املوضوعيــة النتهــاك حقوقهــم ،التــي كفلتهــا التشــريعات احملليــة والدوليــة،
فاكتظــاظ املؤسســات اإلصالحيــة وعــدم توفرهــا علــى أجنحــة خاصــة بالنســاء ،...واللجــوء
املفــرط إلــى االحتفــاظ باحلــدث لــدى الضابطــة بــل ومتديــده خالفــا ملــا تقتضيــه مصلحتــه
الفضلــى ،واخلصــاص يف األطقــم املؤهلــة تربويــا وقضائيــا واجتماعيــا وغيــاب برامــج
واقعيــة لتأهيــل واإلدمــاج  ،وغيــاب مراقبــة أماكــن احتجــاز األحــداث وتتبعهــم ،كلهــا عوامــل
مســاعدة علــى تدهــور الوضــع احلقوقــي اإلنســاني لألحــداث املتهمــن واملدانــن.
 .1عدد المعتقلين األحداث الذين تبلغ أعمارهم أقل من 18سنة

ذكور

إناث

املجموع

1061

27

1088
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 98%نســبة الذكــور الذيــن تقــل أعمارهــم عــن  18ســنة و 2%نســبة اإلنــاث مبــا مجموعــه
 1088ســجني وســجينة أحداث.
بلــغ عــدد الســجناء األحــداث داخــل الســجون املغربيــة خــال ســنة  2019مــا مجموعــه 1088
ضمنهــم  27إنــاث بنســبة مئويــة وصلــت  2.26 %مــن مجمــوع الســاكنة الســجنية خــال
هــذه الســنة ،مقابــل  1224ســجني وســجينة حــدث خــال ســنة  2018بنســبة مئويــة بلغــت
 1.46%مــن عمــوم الســاكنة الســجنية ،وهــو عــدد يبقــى مقلقــا بالنظــر إلــى ســن وطبيعــة
هــذه الشــريحة.
ووعيــا مــن املرصــد املغربــي للســجون بأهميــة هــذه الشــريحة مــن الســجناء وبالضــرورة
امللحــة ملواكبتهــا وتتبعهــا علــى اعتبــار أن وجودهــا األصلــي ينبغــي أن يكــون يف أحضــان
األســرة وداخــل املدرســة ،...ونظــرا الرتفــاع ظاهــرة العــود يف صفــوف األطفــال يف نــزاع مــع
القانــون ،فقــد قــرر املرصــد إجنــاز دراســة ســيتم االنتهــاء منهــا خــال ســنة  ،2020حــول:
«ظاهــرة العــود لــدى األطفــال يف نــزاع مــع القانــون’’ تتوخــى الوصــول إلــى إحصائيــات
مضبوطــة حــول هــذه الظاهــرة يف صفــوف هــذه الفئــة مــن الســجناء ،لصياغــة مقترحــات
متكــن مــن تبنــي إطــار معيــاري للمبــادئ التوجيهيــة لبلــورة اســتراجتية وطنيــة للتقليــص
واحلــد مــن حالــة العــود لــدى األطفــال يف نــزاع مــع القانــون ،وتتبــع أوضاعهــم وضمــان
انخراطهــم يف املجتمــع.
ســتنطلق الدراســة مــن فرضيــات :هــل ميكــن القــول بــأن النصــوص القانونيــة املؤطــرة
لعدالــة األحــداث قاصــرة عــن توفيــر البعــد اإلصالحــي للحــدث ومنعــه مــن العــودة إلــى
اجلرميــة ؟ هــل ميكــن القــول بــأن اجلهــاز القضائــي مبختلــف أجهزتــه يف ظــل التوجــه
الزجــري الــذي الزال طاغيــا علــى تصــوره هــو الســبب الرئيســي يف تكريــس حالــة العــود؟
هــل املؤسســات الســجنية ومراكــز االصــاح والتهذيــب وبالرغــم مــا تعتمــده مــن برامــج
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تأهيليــة وإصالحيــة تظــل غيــر قــادرة عــن منــع احلــدث مــن العــودة الــى اجلرميــة ؟ هــل
ظاهــرة العــود يف صفــوف األحــداث مرتبطــة بعوامــل مجتمعيــة كالوصــم االجتماعــي ؟ هــل
ظاهــرة العــود يف صفــوف األحــداث مرتبطــة بعوامــل ذاتيــة وشــخصية للحــدث ؟ للوصــول
إلــى الهــدف العــام للدراســة واملتمثــل يف التصــدي لظاهــرة العــود يف صفــوف األحــداث وفــق
رؤيــة مبنيــة علــى معطيــات مضبوطــة.
تتطلــب قضيــة الســجناء األحــداث إذا ،تضافــر اجلهــود بــن جميــع الفاعلــن واملهتمــن
بالشــأن الســجني وبهــذه الفئــة العمريــة مــن الســجناء ،لضمــان حقوقهــا ومتتيعهــا بكافــة
الضمانــات القانونيــة دوليــا ووطنيــا ،وضمــان تأهيلهــا وإدماجهــا يف املجتمــع ،وهنــا يبــرز
الــدور الــذي ميكــن أن يلعبــه قاضــي األحــداث والنيابــة العامة..وهيئــات احملامــن علــى
مســتوى املــؤازرة الفعليــة لألحــداث ،وهيــآت املجتمــع املدنــي عبــر شــراكات فاعلــة تســاهم
يف تأهيــل احلــدث وإعــادة إدماجه،...كمــا ميكــن لآلليــة الوطنيــة للتظلــم اخلاصــة باألطفــال
ضحايــا االنتهــاكات أن تلعــب دورا مهمــا يف هــذا االجتــاه.62

 - 62تختــص هــذه اآلليــة التــي مت إحداثهــا التزامــا مبقتضيــات اتفاقيــة حقــوق الطفــل املصــادق عليهــا بتاريــخ 21
يونيــو 1993بتلقــي الشــكايات ودراســتها والتحــري بشــأنها والبــت فيهــا ،وتنظيــم جلســات االســتماع ذات الصلــة،
والتصــدي لالنتهــاكات التــي قــد تطــال حقــوق الطفــل ،وتبليــغ الســلطات القضائيــة املختصــة يف حــال وقــوع ضــرر
جســيم بحقــوق الطفــل.
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 .IIIالسجناء ذوي إعاقة
 .1السجناء المرضى نفسيا وعقليا بالسجون المغربية.
كشــف املنــدوب العــام إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج يــوم  23نونبــر  ،2019يف كلمتــه خــال
مناقشــة امليزانيــة الفرعيــة للمندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج مبجلــس
املستشــارين ،عــن معطيــات صادمــة بخصــوص عــدد املســاجني الذيــن يعانــون مــن أمــراض
نفســية وعقليــة بالســجون املغربيــة خــال ســنة  ،2019إذ وصــل عددهــم إلــى حــدود هــذا
التاريــخ  4593معتقــا حســب املنــدوب العــام .وروى قصــة طفــل ال يتعــدى عمــره إحــدى
عشــرة ســنة ،قــال إنــه صادفــه يف زيــارة لــه إلــى ســجن خريبكــة ،وهــو يف حالــة متقدمــة
مــن املــرض العقلــي ،وقــال التامــك« :وجــدت موظفــا أتــى بطفــل صغيــر ال يتجــاوز عمــره
إحــدى عشــرة أو اثنتــي عشــرة ســنة ،يعانــي مــن مــرض عقلــي ،ال يفارقــه احلــارس كظلــه،
ألنــه إذا تركــه وحــده ســيعتدي عليــه األحــداث» ،مضيفــا «الســيد (فاقــد لقــواه العقليــة)،
ومــا خصــوش يكــون يف الســجن» .63وحســب املعطيــات التــي قدمهــا املنــدوب العــام إلدارة
ـإن الســجون املغربيــة يوجــد بهــا إلــى حــدود هــذا التاريــخ تســعة
الســجون وإعــادة اإلدمــاج ،فـ ّ
وأربعــون شــخصا محكومــن بانعــدام املســؤولية الكاملــة.
إنهــا شــهادة صادمــة ومقلقــة ،فالســجون ليســت مستشــفيات ت َعالَــج فيهــا األمــراض اخلطيرة
أو املُعديــة مثــل األمــراض العقليــة ،فهــذا النــوع مــن األمــراض يحتــاج ألطبــاء متخصصــن
وملتابعــة ومراقبــة قريبــة ودائمــة مــن املســتحيل أن تتوفــر داخــل الســجون ،كمــا حتتــاج ألدويــة
خاصــة بــكل مصــاب وبــكل مظهــر مــن مظاهــر اخللــل وبــكل درجــة مــن مســتوياته املختلفــة،
وكل ذلــك ال ميكــن أن يتوفــر بالســجون.
أكدت القاعدة  5من قواعد نسلسون مانديال يف قسم املبادىء العامة على أنه :
 - 1ينبغــي لنظــام الســجون الســعي إلــى أن يق ِلّــص إلــى أدنــى حـ ٍ ّـد مــن الفــوارق بــن حيــاة
الســجن واحليــاة احل ـ َّرة ،وهــي فــوارق مــن شــأنها أن تهبــط بحــس املســؤولية لــدى
الســجناء أو باالحتــرام الواجــب لكرامتهــم البشــرية.
 - 2ته ِ ّيــئ إدارات الســجون جميــع الترتيبــات التيســيرية والتعديــات املعقولــة لضمــان
معيشــة الســجناء ذوي اإلعاقــات البدنيــة أو العقليــة أو غيرهــا مــن اإلعاقــات يف
الســجن بشــكل كامــل وف َّعــال علــى أســاس مــن املســاواة.

 - 63نقال عن موقع اجلريدة اإللكترونية هسبريس:

https://www.hespress.com/societe/451095.html
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كمــا أكــدت القاعــدة  109اخلاصــة بالســجناء ذوي اإلعاقــة الذهنيــة و/أو املشــاكل الصحيــة
العقليــة علــى أنــه:
يتبــن أ ّنَهــم غيــر مســؤولني
 .1ال يجــوز أن يوضــع يف الســجون األشــخاص الذيــن
َّ
ـات ذهنيـ ًة و/أو مشــاك َل صحيـةً
جنائ ًّيــا أو يكشــف التشــخيص الحقـاً أ َّن لديهــم إعاقـ ٍ
ـؤدي بقاؤهــم يف الســجن إلــى تفاقــم حالتهــم ،وتُتَّخــذ ترتيبــات
ممــن يـ ِ ّ
عقليـ ًة شــديد ًة َّ
لنقلهــم إلــى مرافــق للصحــة العقليــة يف أقــرب وقــت ممكــن.
 .2يُ َ
وضــع الســجناء اآلخــرون املصابــون بإعاقــات ذهنيــة و/أو مشــاكل صحيــة عقليــة،
متخصصــة حتــت إشــراف
إذا اقتضــت الضــرورة ،حتــت املراقبــة والعــاج يف مرافــق
ِّ
املؤهلــن.
اختصاصيــي الرعايــة الصحيــة
َّ
ّ ِ .3
توفــر دوائــر الرعايــة الصحيــة العــا َج جلميــع الســجناء اآلخريــن الذيــن يحتاجــون
إلــى العــاج مــن أمــراض عقليــة.
مي ّثــل املرضــى الذيــن يعانــون اضطرابــات نفســية إحــدى أكثــر الفئــات عرضــة لإلهمــال يف
العالــم .فاملــرض النفســي ال يُعـ ّد ،يف كثيــر مــن املجتمعــات احملليــة ،حالــة مرضيــة حقيقيــة،
بــل ضعفـاً يف الشــخصية أو عقابـاً يحـ ّل باملــرء نتيجــة لســوء خلقــه .وحتــى عندمــا يُعتــرف
فــإن العــاج الــذي يتلقونــه ليــس لــه
باحلالــة املرضيــة التــي يعانيهــا هــؤالء األشــخاصّ ،
صبغــة إنســانية يف غالــب األحيــان.64
والقانــون اجلنائــي يف اجلــزء الثانــي املتعلــق بالتدابيــر الوقائيــة الشــخصية والعينيــة (
الفصــول  )....77،78،79،80 ،76 ،75يعطــى للمحاكــم يف حالــة إعفــاء املتهــم مــن املســؤولية
اجلنائيــة بســبب خلــل عقلــي ،األمــر بإيداعــه يف مؤسســة لعــاج االمــراض العقليــة قصــد
العــاج ويبقــى االعتقــال ســاريا الــى حــن االيــداع الفعلــي باملؤسســة ،...لكن،وبســبب
اإلهمــال وعــدم تَ ْوفيـ ِـر هــذه املراكــز املخصصــة الســتقبالهم مــن قبــل املســؤولني عــن قطــاع
الصحــة ،يُن َبــذ الســجناء بالزنازيــن مــع املــرض مــن دون أن توليهــم وزارة الصحــة ومندوبياتها
اإلقليميــة أي اهتمــام أو عنايــة وتتركهــم حلالهــم يٌعذبــون مــع مرضهــم العقلــي والنفســي
ضــدا علــى مقتضيــات الدســتور الــذي مينــع املــس بالســامة اجلســدية أو املعنويــة للمواطــن
ومينــع معاملــة الغيــر معاملــة قاســية أو غيــر إنســانية أو مهينــة أو حاطــة مــن الكرامــة
اإلنســانية حتــت أيــة ذريعــة مــن أي طــرف ومــن قبــل أيــة جهــة خاصــة كانــت أو عامــة ،ويحتــم
علــى الســلطات العموميــة تعبئــة كل الوســائل لضمــان العــاج والعنايــة الصحيــة( الفصلــن
 22و  31منــه).
إن هــذا الوضــع الــذي يوجــد عليــه العــدد املرتفــع واملهــول مــن املرضــى عقليــا بالســجون
 - 64املنسيون :الصحة النفسية وحقوق اإلنسان املنظمة العاملية للصحة والبنك الدولي:
https://www.who.int/features/2005/mental_health/ar//
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(وهــي شــريحة ممنوعــة مــن احلريــة عاجــزة عــن البحــث وتدبيــر شــؤونها) ،يعتبــر تنكــرا
لواجبــات وزارة الصحــة ،وعــدم بــذل العنايــة وعــدم تقــدمي املســاعدات الضروريــة ،يترتــب
تبعــا لذلــك املســؤولية املدنيــة للدولــة واملســؤولية اجلنائيــة ملوظفــي القطــاع ،ويف نفــس
الوقــت يعتبــر انتهــاكا جســيما حلقــوق اإلنســان املقــررة يف الدســتور ويف الشــرعة الدوليــة
حلقــوق اإلنســان (......عــاوة علــى الوضــع املتــردي الذيــن اصبــح معروفــا بــه قطــاع
الصحــة العقليــة ومستشــفياتها العموميــة وضعــف االطــار التشــريعي الــذي يعــود ل 30
ابريــل .)1959
لقــد ســبق للمرصــد املغربــي للســجون أن دعــا يف مناســبات ســابقة إلــى االنتبــاه لهــذه الفئــة
الهشــة داخــل الســجون ،ووجــه ســؤاال شــفويا إلــى الســيدين وزيــر الصحــة الســابق وكــذا
وزيــر العــدل حينهــا ،يلفــت فيهــا االنتبــاه إلــى هــذه الفئــة مــن الســجناء ويدعوهمــا إلــى اتخــاذ
قــرارات ملموســة لتمكينهــم مــن العــاج داخــل مراكــز مختصــة والنظــر يف وضعيتهــم إعمــاال
للمقتضيــات القانونيــة والتشــريعية لكــن حلــدود الســاعة الزال الوضــع علــى مــا هــو عليــه
بــل يــزداد تفاقمــا.
واليــوم وأمــام هــذا العجــز البــن والوضعيــة املقلقــة داخــل الســجون املغربيــة ،يجــدد املرصــد
املغربــي للســجون الدعــوة إلــى اجلهــات املعنيــة للنظــر فيمــا يعيشــه الســجناء املرضــى
أن الصحــة النفســية جــزء أساســي
نفســيا واملختلــن عقليــا داخــل الســجون ،علــى اعتبــارّ :
ال يتجـزّأ مــن الصحــة« .الصحــة هــي حالــة مــن اكتمــال الســامة بدنيـاً وعقليـاً واجتماعيـاً،
ال مج ـ ّرد انعــدام املــرض أو العجــز»  .65كمــا يعلــن عــن اســتعداده للمســاهمة يف تنظيــم
مناظــرة وطنيــة حــول «الســجناء املصابــون باضطرابــات عقليــة ونفســية داخــل الســجون
املغربيــة’’ ميكــن أن تشــكل مناســبة ملقاربــة املوضــوع مــن جميــع الزوايــا والبحــث يف ســبل
معاجلــة هــذه املعضلــة والقضــاء عليهــا داخــل الســجون املغربيــة وحتديــد املســؤوليات
ومســتويات التدخــل.
 .2السجناء ذوي إعاقة جسدية.
يتمثــل الهــدف األســمى مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي
اعتمــدت عــام 66 2006يف” ً تعزيــز وحمايــة وكفالــة متتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة متتعــا
 - 65منظمة الصحة العاملية:

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-ourresponse

 - 66اعتُمــدت اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبروتوكولهــا االختيــاري يف  13كانــون األول/ديســمبر 2006
يف مقــر األمم املتحــدة يف نيويــورك ،وفُتــح بــاب توقيعهــا يف  30آذار/مــارس  .2007ووقــع االتفاقيــة  82مو ِّقعــا ،ووقــع
البروتوكــول االختيــاري  44مو ِّقعــا ،وص ّدقــت علــى االتفاقيــة دولــة واحــدة .وميثــل هــذا أعلــى عــدد مــن املوقعــن يف
تاريــخ أي اتفاقيــة لــأمم املتحــدة يــوم فتــح بــاب توقيعهــا.
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كامــا علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن بجميــع حقوق اإلنســان واحلريات األساســية ،وتعزيز
احتــرام كرامتهــم املتأصلــة “.وهــي تعكــس التغيــر اجلوهــري يف الفهــم العامليــي لإلعاقــة
واالســتجابة لهــا ،مســتحضرة مضامــن( :العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة ،والعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،واالتفاقيــة
الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ،واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،واتفاقيــة حقــوق الطفــل ،واالتفاقيــة الدوليــة
حلمايــة حقــوق جميــع العمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم).
وعلــى الصعيــد الوطنــي متيــزت ســنة  2019بإحــداث اآلليــة الوطنيــة اخلاصــة بحاميــة
حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة تنفيــذا للمادتــن  12و 19مــن القانــون  15.76املتعلــق
بإعــادة تنظيــم املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان وإعمــاال للفقــرة الثانيــة مــن املــادة  33مــن
اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي صــادق عليهــا املغــرب إلــى جانــب االنضمــام
67
إلــى البروتوكــول االختيــاري امللحــق بهــا يف  8أبريــل .2009
-أتوزيع المعتقلين في وضعية إعاقة حسب الجنس

ذكور

259

إناث
2

 - 67نشرة هذه االتفاقية باجلريدة الرسمية عدد  5977بتاريخ  8أبريل .2009
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 99%نســبة الذكــور يف وضعيــة إعاقــة و 2%نســبة اإلنــاث مبــا مجموعــه  261ســجني
وســجينة يف وضعيــة إعاقــة
-بتوزيع المعتقلين في وضعية إعاقة حسب الوضعية الجنائية

تقرير حول وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب لسنة 2019

150

ميثل املدانون  66%من مجموع املعتقلني يف وضعية إعاقة واالحتياطيون  15%منهم.

-جتوزيع المعتقلين في وضعية إعاقة حسب نوع الجريمة

المرصد المغربي للسجون

يتوزع النزالء يف املؤسسات السجنية متابعون يف قضايا على الشكل التالي:
ï
ï
ï
ï
ï
ï

جرائم القوانني اخلاصة نسبة  35%منهم؛
اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص بنسبة  27%منهم؛
اجلرائم املتعلقة باألموال بنسبة  17%منهم؛
جرائم ضد نظام األسرة واألخالق العامة نسبة  10%منهم؛
اجلرائم املرتكبة ضد األمن العام والنظام العام نسبة  10%منهم؛
جرائم أخرى بنسبة  1%منهم.

رغــم التطــور الــذي ميكــن تســجيله علــى مســتوى االهتمــام بهــذه الفئــة  68ورغــم مجهــودات
مختلــف الفاعلــن ،إال أن فئــة الســجناء ذوي إعاقــة الذيــن بلــغ عددهــم  261ســجني
ضمنهــم  2نســاء حتــى متــم ســنة  2019بنســبة تصــل  0.30%مــن عمــوم الســاكنة
الســجنية ،مقابــل  259ســجني وســجينة خــال ســنة  ،2018ال حتــض باالهتمــام الــكايف مــن
طــرف عمــوم الفاعلــن واملتدخلــن ،علمــا أن املنظمــة العامليــة للصحــة تصنــف بعــض حــاالت
املتقدمــن يف الســن ضمــن حــاالت إعاقــة تتطــور مــع التقــدم يف الســن’‘( :69اإلعاقــة ،التــي
تتبايــن درجاتهــا بحســب منطهــا جــزء مــن احلالــة اإلنســانية ،فــكل شــخص تقريبــا ســوف
يصــاب ،يف مرحلــة مــا مــن مراحــل حياتــه ،بنــوع مــن اإلعاقــة املؤقتــة أو املديــدة ،أمــا مــن
ســيعيش ويطــول بــه العمــر ،فســوف يواجــه صعوبــات متزايــدة يف أداء الوظائــف أيضــا’’ ).
فمــن بــن  1551ســجني يتجــاوز  60ســنة خــال ســنة  2019كــم هــي احلــاالت التــي ميكــن
أن ندرجهــا ضمــن هــذا التصنيــف؟
إن اإلحصائيــات املعلــن عنهــا ال تبــرز طبيعــة اإلعاقــة وأنواعهــا وأعدادهــا حســب احلــاالت،
لتكويــن صــورة واضحــة حــول الســجناء املعنيــن ،بــل تقتصــر فقــط علــى الوضعيــة اجلنائيــة
ونــوع اجلرائــم املرتكبــة ،وهــو مــا يحــول دون تقييــم موضوعــي لإلعاقــة داخــل الســجون
املغربيــة.
فبــدون شــك أن هــذه الفئــة ورغــم اعتمــاد املغــرب للقانــون اإلطــار رقــم  97.13املتعلــق
بحمايــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا الصــادر يف  27أبريــل  ،2016تبقــى
بعيــدة عــن االســتفادة مــن معظــم هــذه احلقــوق وقــد تعانــي مــن ممارســات متييزيــة بالنظــر
إلــى الوضــع العــام داخــل الســجون وتعــدد االحتياجــات واخلدمــات وهــو مــا يعكســه واقــع
هــذه الفئــة الهشــة علــى املســتوى االجتماعــي واالقتصــادي .

 - 68تقرير املجلس الوطني حلقوق اإلنسان حول حالة حقوق اإلنسان باملغرب لسنة  2019ص 36و37
 - 69منظمة الصحة العاملية التقرير العاملي األول حول اإلعاقة ص .7
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فــإذا كانــت املواثيــق الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق الســجينات والســجناء متنــح هــذه الفئــة
حقوقــا متســاوية مــع اجلميــع وتخصهــا بحقــوق اســتثنائية متاشــيا مــع وضعهــا ،فإنــه مــن
الضــروري أن نتســاءل :هــل تتوفــر ســجوننا مثــا علــى ولوجيــات خاصــة باملعاقــن حركيــا؟،
وهــل تتوفــر كذلــك علــى مرافــق صحيــة وخدماتيــىة خاصــة بهــذه الفئــة ؟ هــل توفــر اجلهــات
القضائيــة ومعهــا إدارات الســجون مختصــن يف لغــة اإلشــارة بالنســبة للصــم والبكــم عنــد
االســتنطاق وأثنــاء احملاكمــة أو أثنــاء تواجدهــم داخــل الســجون لقضــاء مــدة العقوبــة ؟
هــل تتوفــر الســجون املغربيــة علــى أطــر ممؤهلــة للتواصــل مــع هــذه الفئــة ؟ هــل يتــم
تزويــد املعتقلــن ذوي إعاقــة بصريــة يف حــال وجودهــم باملعلومــات واملعطيــات بطريقــة
برايــل مثــا وطــرق االتصــال املعــززة البديلــة ؟ وهــل يــزود هــؤالء بوســائل وطــرق وأشــكال
االتصــال الســهلة املنــال التــي يختارونهــا أنفســهم ؟ ثــم هــل يســتفيد الســجناء ذوي إعاقــة من
اخلدمــات الصحيــة حســب خصوصيتهــم وتبعــا حلاجياتهــم ؟ ومــا مــدى اســتفادة هــذه الفئــة
داخــل الســجون مــن املخطــط الوطنــي للصحــة واإلعاقــة  2015-2021؟ ثــم هــل تســتفيد
هــذه الفئــة مــن برامــج تعليميــة وتأهيليــة دون متييــز وحســب خصوصيتهــا وحاجياتهــا
لتســهيل إدماجهــا االجتماعــي واملهنــي بعــد االعتقــال مــع األخــذ بعــن االعتبــار نــوع اإلعاقــة
؟ ثــم هــل تتوفــر مؤسســاتنا الســجنية علــى أطــر طبيــة ومــوارد بشــرية مختصــة يف مجــال
تأهيــل وتقويــة قــدرات هــذه الفئــة؟ وأخيــرا هــل تقــوم اآلليــة الوطنيــة اخلاصــة بحمايــة
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة بأدوارهــا اجتــاه هــذه الفئــة طبقــا الختصاصاتهــا ومهامهــا 70؟
إنهــا بعــض األســئلة مطلــوب منــا جميعــا اإلجابــة عنهــا كل مــن موقعــه وحســب مســؤوليته
للنهــوض بهــذه الفئــة داخــل املؤسســات الســجنية وإعــادة تأهيلهــا لالنخــراط يف احليــاة
املجتمعيــة واملســاهمة يف التنميــة وإزالــة جميــع العقبــات التــي قــد حتــول دون مشــاركة
الســجناء ذوي إعاقــة يف مختلــف أنشــطة احليــاة اليوميــة.

 - 70تختــص هــذه اآلليــة التــي مت إحداثهــا إعمــاال ملقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن املــادة  33مــن اتفاقيــة حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة املصــادق عليهــا بتاريــخ  08أبريــل ، 2009بتلقــى الشــكايات املتعلقــة بحقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،والقيــام بجميــع التحريــات ذات الصلــة وتنظيــم جلســات اســتماع إلــى األطــراف املعنيــة مبوضــوع االنتهــاك
أو الشــكاية وكــذا الشــهود واخلبــراء ،والتصــدي التلقائــي حلــاالت خــرق أو انتهــاك حــق مــن حقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقة،فضــا عــن تعزيــز احلقــوق املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة ورصــد تنفيذهــا.
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.IVالسجناء األجانب بالمغرب
تضــم الســجون عبــر أنحــاء العالــم أعــداد كبيــرة مــن الســجناء األجانــب .ومــع التغيــرات
االجتماعيــة واالقتصاديــة واجلغرافيــة املتزايــدة فــإن عــدد هــؤالء الســجناء يف ارتفــاع
مســتمر يف كثيــر مــن البلــدان .وقــد تنطبــق علــى أولئــك الذيــن لــم يســجنوا مبوجــب القانــون
اجلنائــي ولكــن ألســباب متعلقــة بالهجــرة .وبالتالــي فإطــار حقــوق اإلنســان ينطبــق علــى
جميــع األشــخاص احملرومــن مــن حريتهــم مبــن فيهــم الســجناء احملتجزيــن ألســباب الهجــرة
غيــر الشــرعية.
يعتــرف اإلطــار الدولــي حلقــوق اإلنســان بالصعوبــات اخلاصــة التــي يواجههــا الســجناء
األجانــب وتتطلــب اتخــاذ تدابيــر ملنــع التمييــز وتلبية احتياجاتهم اخلاصة .وتبقى املســاعدة
القنصليــة مــن أهــم اجلوانــب التــي ميكنهــا أن جتنــب تعــرض األشــخاص احملتجزيــن ملشــاكل
مــن طــرف الســجون يف البلــدان األجنبيــة،
تنــص اتفاقيــة فيينــا للعالقــات القنصليــة يف املــادة  36علــى أن يتمكــن األعضــاء القنصليــون
مــن االتصــال برعايــا الدولــة املوفــدة ومقابلتهــم بحريــة ويجــب علــى أن تقــوم الســلطات
املختصــة يف الدولــة املوفــدة إليهــا بإخطــار البعثــة القنصليــة للدولــة املوفــدة ،بــدون تأخيــر،
إذا قبــض علــى أحــد رعايــا هــذه الدولــة أو وضــع يف الســجن أو االعتقــال يف انتظــار
محاكمتــه ...كمــا أن للموظفــن القنصليــن احلــق يف زيــارة أحــد رعايــا الدولــة املوفــدة
املوجــودة يف الســجن أو االعتقــال أو احلجــز  ،ويف أن يتحــدث ويتراســل معــه ،ويف ترتيــب
مــن ينــوب عنــه قانونــا ،ولهــم احلــق كذلــك يف زيــارة أي مــن رعايــا الدولــة املوفــدة املوجــودة
يف الســجن او االعتقــال أو احلجــز يف دائــرة اختصاصهــم بنــاء علــى حكــم.
كمــا نصــت القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء يف املــادة  38علــى أن مينــح الســجني
األجنبــي قــدرا معقــوال مــن التســهيالت لالتصــال باملمثلني الدبلوماســيني والقنصليني للدولة
التــي ينتمــي إليهــا  ،ومينــح الســجناء املنتمــون إلــى دول ليــس لهــا ممثلــون دبلوماســيون أو
قنصليــون يف البلــد والالجئــون وعدميــو اجلنســية ،تســهيالت مماثلــة لالتصــال باملمثــل
الدبلوماســي للدولــة املكلفــة برعايــة مصاحلهــم أو بأيــة ســلطة وطنيــة أو دوليــة تكــون
مهمتهــا حمايــة مثــل هــؤالء األشــخاص.
فالتمييــز علــى أســاس اجلنســية غيــر مســموح بــه وللســجناء االجانــب احتياجــات ينبغــي
علــى املؤسســات الســجنية املســتقبلة أن تراعيهــا ويف مقدمتهــا االحتياجــات اللغويــة التــي
تتطلــب توفيــر مترجمــن ووثائــق باللغــة التــي يثقنهــا الســجني.
ولتفــادي العزلــة وضمــان توزيــع عــادل للســجناء األجانــب داخــل الســجن ،فــإن وضــع
الســجناء األجانــب الذيــن يتكلمــون نفــس اللغــة أو ينتمــون إلــى نفــس البلــد معــا يف ســجن
واحــد أو يف نفــس اجلــزء مــن الســجن سيســاعد وميكــن مــن تقــدمي الدعــم الــازم لبعضهــم
البعــض .كمــا ال ينبغــي التمييــز ضــد الســجناء األجانــب باعتبــار أنهــم ليســوا مــن رعايــا
البلــد حيــث يتــم احتجازهــم ...
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وتبقــى فئــات النســاء الســجينات األجنبيــات األكثــر احتياجــا اعتبــارا للظــروف التي عشــناها
قبــل االعتقــال أو احلكــم عليهــم بفتــرات طويلــة ممــا ينتــج عنــه االنفصــال عــن األبنــاء
الصغــار وهــو مــا يتطلــب ترتيبــات ومبــادرات خاصــة لتلبيــة احتياجــات النســاء الســجينات
ومســاعدتهن علــى احلفــاظ علــى االتصــال بأطفالهــن.
 .1تصنيف المعتقلين األجانب حسب الجنسيات بتاريخ 31/12/2019
اجلنسيات

نيجيرية

جزائرية
كاميرونية
غينيا كوناكري
إيفوارية
سنيغالية
تونسية
مالية
غينية
كونغو برازفيل
غانية
غينيا  -بيساو
مصرية
ليبية
ليبيرية
سير اليونية
جنوب افريقيا
الكونغو الدميقراطية
موريطانية
جمهورية الكونغو
أخرى

املجموع

ذكور
196

العدد

إناث
8

204

73

3

76

65

0

65

60

6

66

55

3

58

54

4

58

49

10

59

44

3

47

33

1

34

24

2

26

20

1

21

14

1

15

13

1

14

12

0

12

11

1

12

9

2

11

9

5

14

8

2

10

6

0

6

6

7

13

386

49

435

1147

109

1256
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� تعليق :
بلــغ عــدد الســجناء والســجينات األجانــب باملغــرب حســب إحصائيــات املندوبيــة العامــة
إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج إلــى غايــة نهايــة شــهر دجنبــر  2019مــا مجموعــه 1256
ســجينة وســجني مقارنــة بســنة  2018والــذي بلــغ خاللهــا العــدد  1015ســجينة وســجني
بزيــادة بلغــت  241ســجينة وســجني وهــي موزعــة كاآلتــي 1147 :ذكــور و 109إنــاث بنســبة
تصــل  1.45 %مــن عمــوم الســاكنة الســجنية ضمنهــا  821ســجينة وســجني ينتمــون إلــى
 15دولــة إفريقيــة جنــوب الصحــراء والــدول اخلمــس بشــمال إفريقيــا :مصــر ،ليبيــا ،تونــس،
اجلزائــر ،موريطانيــا ،والباقــي  435ســجينة وســجني ( 386ذكــور و 49إنــاث) ينتمــون إلــى
باقــي اجلنســيات :أوروبيــة ،آســيوية ،أمريكيــة .مــع اإلشــارة إلــى غيــاب إحصائيــات تتعلــق
بالســن والوضعيــة اجلنائيــة وغيرهــا مــن املعطيــات .علمــا أن اإلحصائيــات ال توفــر باقــي
املعطيــات اخلاصــة بالوضعيــة اجلنائيــة ،وطبيعــة اجلرائــم ونوعهــا ومــدد االعتقــال إلــخ
وهــو النقــص الــذي نســجله يف هــذا اجلانــب.
لقــد أولــى املرصــد املغربــي للســجون اهتمامــا خاصــا لفئــة الســجناء والســجينات األجانــب
خــال الســنوات األخيــرة  ،اعتبــارا خلصوصيــة هــذه الفئــة مــن جهــة ،وملــا تواجهــه مــن
صعوبــات يف االندمــاج والتواصــل مــع محيطهــا الداخلــي واخلارجــي والتأقلــم مــع الواقــع
الســجني احمللــي مــن جهــة أخــرى .وهــو مــا دفعــه إلــى الوقــوف على واقــع حالهــم ومتطلباتهم
مــن خــال زيــارات ميدانيــة ولقــاءات مباشــرة ومتابعــة مشــاكل بعــض احلــاالت بالتنســيق
مــع املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون التــي جتاوبــت يف العديــد مــن املناســبات مــع طلبــات
املرصــد.
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وبهــدف ضمــان تدخــل ناجــع وفعــال ولتحقيــق تواصــل أكبــر مــع هــذه الفئــة مــن الســجناء
والتعــرف علــى انتظاراتهــا ومشــاكلها ،هيــأ املرصــد املغربــي للســجون وأصــدر دليــا
خاصــا 72خــال ســنة  ،2019لفائــدة هــذه الفئــة مــن الســجناء ببالدنــا ،ضمــن اســتراجتيته
الراميــة إلــى املســاهمة يف الدفــاع عــن حقــوق الســجينات والســجناء األجانــب باملغــرب،
ومصاحبتهــم وتقــدمي الدعــم اإلنســاني لفائدتهــم يف ظــل مــا تعرفــة قضيــة الهجــرة مــن
اضطرابــات وصراعــات باملنطقــة ،أفــرزت معهــا إشــكاليات كبــرى علــى مســتوى السياســة
اجلنائيــة والســجنية بالبلــدان املســتقبلة.
إننــا نؤكــد علــى أن احلرمــان مــن احلريــة ال يعنــي احلرمــان مــن احلقــوق األخــرى ،ألجــل
ذلــك يجــب أن يتمتــع جميــع املعتقلــن بكافــة احلقــوق واحلريــات األساســية املنصــوص عليهــا
يف اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان واملواثيــق واملعاييــر ذات الصلــة بحقــوق الســجينات
والســجناء ،واملعتــرف بهــا كذلــك مبوجــب القوانــن الوطنيــة ويف مقدمتهــا الدســتور املغربــي
لتعزيــز املســاعدة االجتماعيــة والقانونيــة واإلنســانية وضمــان الدعــم القانونــي واملســاعدة
القانونيــة إلــى جانــب التوعيــة والتحســيس لهــده الفئــة مــن الســجناء.
حددت أهداف الدليل الرئيسة يف:
ï
ï
ï
ï

إعالم وحتسيس السجينات والسجناء بالوضعية السجنية باملغرب؛
تقــدمي إرشــادات ونصائــح للســجناء والســجينات األجانــب حــول اإلجــراءات
والتدابيــر الواجــب اتباعهــا مــن أجــل حمايــة حقوقهــم األساســية؛
املســاهمة يف تســهيل عمليــة تواصــل الســجينات والســجناء األجانــب مــع احمليــط
الســجني والعالــم اخلارجــي وولوجهــم إلــى املعلومــة؛
تصنيــف املــوارد ألجــل تقــدمي مصاحبــة ودعــم مناســب ومالئــم للســجينات
والســجناء األجانــب باملغــرب؛

وســيتعزز هــذا العمــل خــال ســنة  2020بتنظيــم لقــاءات مــع الهيــآت الدبلوماســية وبعــض
الفاعلــن يف الشــأن الســجني ببالدنــا للبحــث يف ســبل دعــم هــذه الفئــة ،وحــل مختلــف
املشــاكل التــي تعترضهــا علــى مختلــف املســتويات خاصــة علــى مســتوى الترحيــل إلــى
البلــدان األصليــة.
 - 72أصــدر املرصــد املغربــي للســجون هــذا الدليــل باللغتــن الفرنســية واإلجنليزيــة خــال ســنة 2019
لتعميمــه علــى الســجناء األجانــب باملغــرب .ويعتمــد الدليــل علــى حتليــل القوانــن املرتبطــة بالقطــاع الســجني
ســواء أحــكام الدســتور ذات الصلــة بحمايــة حقــوق اإلنســان بصفــة عامــة أو حقــوق الســجينات والســجناء
بصفــة خاصــة ،والتشــريعات القانونيــة مبــا فيهــا القانــون  23/98اخلــاص بتنظيــم ســير املؤسســات
الســجنية ...واالتفاقيــات املختلفــة بــن املغــرب والــدول األخــرى املتعلقــة بالتعــاون يف املجــال اجلنائــي
والعــدل ...إضافــة إلــى تضمينــه العديــد مــن املعطيــات لفائــدة الســجناء بصفــة عامــة والســجناء األجانــب
بصفــة خاصــة ســتمكنهم مــن التعــرف علــى الواقــع الســجني باملغــرب واســتيعاب طــرق التعامــل واإلجــراءات
اخلاصــة باحلمايــة.
المرصد المغربي للسجون

كمــا ســيعمل املرصــد كذلــك خــال نفــس الســنة علــى تنظيــم زيــارات إلــى اخلــارج قصــد
الوقــوف علــى وضــع الســجناء املغاربــة باخلــارج بالتنســيق مــع املصالــح املغربيــة املختصــة
ومصالــح البلــدان املعنيــة ،وهــو مــا ســيتطلب مجهــودات كبيــرة وإمكانيــات هامــة ســيعمل
املرصــد جاهــدا علــى توفيرهــا إلجنــاح هــذه العمليــة بالتنســيق والتــداول مــع عــدد مــن
شــركائه.
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خـــالصــــات وتـــوصـــيـــــات
إن املرصــد املغربــي للســجون وهــو يعــرض تقريــره الســنوي لســنة  2019حــول وضعيــة
املؤسســات الســجنية والســجينات والســجناء ،يســتحضر كل املواثيق؛ املعاهدات؛ االتفاقيات
واملعاييــر الدوليــة ذات الصلــة بالشــأن الســجني والتوصيــات الصــادرة عــن اللجــن التعاهديــة
والضمانــات املنصــوص عليهــا يف منظومــة القوانــن الوطنيــة ( الدســتور ،قانــون املســطرة
اجلنائيــة ،قانــون  )... 98/23واســتنادا إلــى التقاريــر الصــادرة عــن املنظمــات احلقوقيــة
ومختلــف املؤسســات خاصــة املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان ،واللجــن البرملانيــة ومــا
تداولتــه الصحافــة مــن قضايــا مرتبطــة بالشــأن الســجني ببالدنــا خــال هــذه الســنة ،وكــذا
التظلمــات والشــكاوى التــي وردت علــى املرصــد املغربــي للســجون وعاجلهــا خــال هــذه
الســنة ،واســتنادا إلــى الزيــارات امليدانيــة واألبحــاث املنجــزة خــال الســنة....فإن املرصــد
يســتنتج اخلالصــات والتوصيــات التاليــة:
 ïيجــدد تأكيــده علــى أن النهــوض بأوضــاع الســجون وإحــراز تقــدم يف هــذا املجــال
يتطلــب املالئمــة الشــاملة ملنظومــة القوانــن ذات الصلــة بالشــأن الســجني باملعاييــر
واملرجعيــات الدوليــة؛
 ïإعمــال وتنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن اللجــن التعاهديــة ذات الصلــة بحقــوق
الســجينات والســجناء ؛
 ïالتســريع بإخــراج القانــون اجلديــد املنظــم للمؤسســات الســجنية إلــى الوجــود مــع
مراعــاة اقتراحــات اجلمعيــات احلقوقيــة يف هــذا البــاب؛
 ïالتســريع بإخــراج تعديــات القانــون اجلنائــي وقانــون املســطرة اجلنائيــة إلــى
الوجــود مــع تبنــي إصالحــات وتعديــات تتــاءم مــع املرجعيــات الدوليــة ذات الصلــة
بحقــوق الســجينات والســجناء وتكــرس احلــق يف احملاكمــة العادلــة ،وضمــان احلــق
يف احليــاة وكافــة احلقــوق األخــرى؛
 ïالدعــوة إلىالتســريع يف تفعيــل اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب للقيــام مبهامها
يف الرصــد والتتبــع ألماكــن االحتجــاز؛
 ïدعوتــه إلشــراك املنظمــات احلقوقيــة املهتمــة بالشــأن الســجني ببالدنــا خــال زيــارة
اآلليــة الوطنيــة املســتقلة ملراقبــة أماكــن االحتجــاز واملؤسســات الســجنية ومراكــز
االعتقــال ؛
 ïاعتمــاد مقتضيــات قانونيــة تكــرس وضــع االســتثناء يف االعتقــال االحتياطــي ،مــن
خــال تعزيــز تواصــل املعتقلــن مــع أســرهم ومحامييهــم ومحيطهــم اخلارجــي؛
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 ïالدعــوة إلــى إصــاح املنظومــة القانونيــة اجلنائيــة مــن أجــل ،احلــد مــن ظاهــرة
االعتقــال االحتياطــي وعقلنــة تطبيقهــا ،وتخفيــض مدتــه ،مــع تفعيــل نظــام الرقابــة
القضائيــة عــوض االعتقــال االحتياطــي ،والعمــل علــى إلغــاء العقوبــة الســجنية يف
عــدد مــن اجلنــح ،وتفعيــل دور الصلــح؛
 ïإقــرار العقوبــات البديلــة غيــر الســالبة للحريــة وتضمينهــا يف القانــون اجلنائــي
وقانــون املســطرة اجلنائيــة؛
 ïتعزيز دور القضاء يف الرقابة على تدبير السجون ووضعية السجناء؛
 ïجتســيد املقاربــة التشــاركية يف تدبيــر قطــاع الســجون بــن املؤسســات الرســمية
ومؤسســات املجتمــع املدنــي.
 ïجتديــد الدعــوة إللغــاء عقوبــة اإلعــدام مــن التشــريعات الوطنيــة واملصادقــة علــى
البروتوكــول االختيــاري الثانــي امللحــق بالعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة
والسياســية؛
 ïجتســيد مبــدأ مقاربــة النــوع ورعايــة الفئــات الهشــة خاصــة النســاء واألحــداث
والســجناء األجانــب باملغــرب يف املنظومــة اجلنائيــة ويف القانــون املنظــم للســجون
املنتظــر اإلعــان عنهــم؛
 ïإقــرار تدابيــر وإجــراءات خاصــة بالنــوع االجتماعــي وصديقــة للمــرأة ومتفقــة مــع
احتياجاتهــا ومــع املعاييــر املدرجــة يف إعــان قواعــد بانكــوك؛
 ïضمــان وتعزيــز احلقــوق األساســية للســجناء مبــا يف ذلــك حقهــم يف التكويــن
والتعليــم والتواصــل واإلدمــاج؛
 ïتعزيــز احلمايــة اجلســدية والصحيــة للســجناء وتوســيع مجــال تواصلهــم مــع أســرهم
وخاصــة النســاء؛ الســجناء األجانــب؛ الســجناء األحــداث ،وذوي اإلعاقــة.
 ïالدعــوة للحــل الفــوري ملعضلــة الســجناء ذوي األمــراض النفســية والعقليــة ،وحتميــل
الســلطات القضائيــة ووزارة الصحــة كامــل املســؤولية يف اســتمرار معانــاة هــذه
الفئــة الســجنية ومصــادرة حقوقهــا وأهمهــا احلــق يف العــاج النفســي والعقلــي؛
 ïإعــادة النظــر يف السياســات والنظــم العقابيــة وبرامــج اإلصــاح والتأهيــل ،وذلــك
مــن خــال اســتحداث قانــون إصــاح وتأهيــل عصــري ،وحديــث يلبــي متطلبــات
مراكــز اإلصــاح والتأهيــل ،ويتــاءم مــع القوانــن واملواثيــق الدوليــة؛
 ïيؤكد على أن أدوار ووظائف املؤسســة الســجنية مرتبطبة ومتأثرة مبدئيا بفلســفة
السياســة اجلنائيــة والعقابيــة وبواقــع قــرارات االعتقــال ،ســواء كان اعتقــاال
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احتياطيــا أو بنــاء علــى أحــكام وتنفيــذا نهائيــا لهــا  ،وانعكاســات ذلــك وبشــكل
مباشــر علــى أوضــاع الســجون وأدائهــا وعلــى حيــاة الســجني وظــروف إيوائــه
وإدماجه؛
 ïيجــدد الدعــوة لضمــان التحقيــق الســريع واحملايــد يف كل احلــاالت املرتبطــة
بالوفيــات ،وســوء املعاملــة مــن تعذيــب أو عنــف أو نقــل تعســفي أو قضايــا مالتبطــة
بالرشــوة واملخــدرات؛
 ïالدعــوة إلــى التعامــل بجديــة وإيجابيــة مــع مطالــب الســجينات والســجناء املعقولــة
والتــي تتخــذ أحيانــا شــكل إضرابــات عــن الطعــام ،أغلبهــا بســبب الوضعيــة داخــل
الســجون.
 ïجتديــد املطالبــة بالرفــع مــن امليزانيــة املخصصــة للمندوبيــة العامــة للســجون حتــى
تتمكــن مــن توفيــر شــروط حيــاة كرميــة للنــزالء والنزيــات وفــق مــا هــو منصــوص
عليــه يف املعاييــر الدوليــة والقوانــن الوطنيــة ؛
 ïحتســن األوضــاع املاديــة واملعنويــة للموظفــن كضــرورة أساســية متكنهــم مــن
االضطــاع مبهامهــم التأطيريــة والتربويــة علــى أحســن وجــه؛
 ïتأهيــل الوظفــن واملوظفــات باملؤسســات الســجنية والرفــع مــن قدراتهــم (هــن)
ملســايرة مختلــف املســتجدات القانونيــة والتواصليــة؛
 ïرعايــة أوضــاع أطــر وموظفــي املؤسســات الســجنية وتوفيــر كل الضمانــات التــي
ترفــع مــن معنوياتهــم أمــام املهــام املتعــددة واخلطيــرة التــي يشــتغلون يف ظلهــا؛
 ïيؤكــد علــى أن قضيــة الســجن هــي قضيــة مجتمــع ومؤسســات وســلطات قضائيــة
وحكوميــة وجماعيــة وإداريــة وهيئــات سياســية ومدنيــة وإعالميــة ،لــكل منهــا
واجبــات ومســؤوليات تتحملهــا أمــام الدســتور والقانــون وأمــام الــرأي العــام؛
 ïيؤكــد اســتعداده للمســاهمة يف تنظيــم نقاشــات حــول املواضيــع الراهنــة املرتبطــة
بالشــأن الســجني ويف مقدمتهــا االعتقــال االحتياطــي ،واإلضــراب عــن الطعــام
داخــل الســجون وغيرهــا مــن القضايــا األخــرى.
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الملــحق 1
�الصكوك والمواثيق الواردة في هذا التقرير 
املصدر

الصك

امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعوب منظمــة الوحــدة األفريقيــة ،الوثيقــة CAB/
(نيروبــي 26 ،حزيران/يونيــه ( )1981بــدأ LEG/67/Rev.5; ILM, vol. XXI
نفــاذه يف  21تشــرين األول/أكتوبــر  (1982) )1986مجموعــة الصكــوك ،املجلــد الثانــي
املبادئ األساسية ملعاملة السجناء

قــرار اجلمعيــة العامــة  45/111املؤرخ  14كانون
األول /ديســمبر  ،1990املرفــق؛ مجموعــة
الصكــوك ،املجلــد األول ،الصفــة .365

قواعــد األمم املتحــدة النموذجيــة الدنيــا إلدارة قــرار اجلمعيــة العامــة  40/33املــؤرخ 29
تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،1985املرفــق،
شــؤون قضــاء األحــداث (قواعــد بيجــن)
مجموعــة الصكــوك ،املجلــد األول الصفحــة
.5 0 0
العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة األمم املتحــدة ،سلســلة املعاهــدات ،املجلــد
والسياســية ،نيويــورك 16 ،كانــون األول ،999 /الصفحــة 171؛ مجموعــة الصكــوك،
ديســمبر ( 1966بــدأ نفــاذه يف  23آذار/مــارس املجلــد األول ،الصفحــة .28
)1976
مدونــة لقواعــد ســلوك املوظفــن املكلفــن قــرار اجلمعيــة العامــة  34/169املــؤرخ 17
كانــون األول/ديســمبر  ،1979املرفــق ،مجموعة
بإنفــاذ القوانــن
الصكــوك ،املجلــد األول ،الصفحــة .436
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب قــرار اجلمعيــة العامــة  39/46املــؤرخ 10
املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو كانــون األول/ديســمبر ،1984املرفــق ،مجموعــة
الصكــوك ،املجلــد األول ،الصفحــة .431
ا ملهينة
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اتفاقيــة حقــوق الطفــل (بــدأ نفاذهــا يف  2قــرار اجلمعيــة العامــة  44/25املــؤرخ  20تشــرين
الثاني/نوفمبــر  ،1989املرفــق؛ املــواد القانونيــة
أيلول/ســبتمبر )1990
الدوليــة ،املجلــد الثامــن والعشــرون (،)1989
الصفحــة 1448؛ مجموعــة الصكــوك ،املجلــد
األول ،الصفحــة .241
اإلعالن املتعلق بحماية جميع األشخاص من
االختفاء القسري

قرار اجلمعية العامة  133/47املؤرخ  18كانون
األول/ديسمبر 1992؛ مجموعة الصكوك،
املجلد األول ،الصفحة .563

األمم املتحدة ،سلسلة املعاهدات ،املجلد ،213
اتفاقية حماية حقوق اإلنسان واحلريات
الصفحة  ،221مجموعة الصكوك ،املجلد
األساسية (روما 4 ،تشرين الثاني/نوفمبر
( 1950بدأ نفاذها يف  3أيلول/سبتمبر  )1953الثاني.
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

اتفاقية حماية حقوق اإلنسان يف نطاق
مجلس أوروبا
روما يف  4نوفمبر 1950

اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة

اعتمد النص من قبل اجلمعية العامة لألمم
املتحدة يف  13ديسمبر  2006دخلت حيز
التنفيذ يف  3مايو 2008

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

قرار اجلمعية العامة  43/173املؤرخ  9كانون
األول/ديسمبر  ،1988املرفق ،مجموعة
الصكوك ،املجلد األول ،الصفحة .367

مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة
واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني
بإنفاذ القوانني.

تقرير املؤمتر الثامن ،الفصل األول الفرع
باء .2-مجموعة الصكوك ،املجلد األول،
الصفحة

قواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث
املجردين من حريتهم

قرار اجلمعية العامة  113/45املؤرخ 14
كانون األول/ديسمبر  ،1990املرفق؛ مجموعة
الصكوك ،املجلد األول ،الصفحة .382

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

مؤمتر األمم املتحدة األول املعني مبنع
اجلرمية ومعاملني املجرمني :تقرير من
األمانة (منشورات األمم املتحدة ،املبيع رقم
 ،)1956.IV.4املرفق األول-ألف؛ مجموعة
الصكوك ،املجلد األول ،الصفحة .365

المرصد المغربي للسجون

165

قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا
للتدابير غير االحتجازية (قواعد طوكيو)

قرار اجلمعية العامة  110/45املؤرخ 14
كانون األول/ديسمبر  ،1990املرفق؛ مجموعة
الصكوك ،املجلد األول ،الصفحة .471

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

قرار اجلمعية العامة  217ألف (د )3-املؤرخ
 10كانون األول/ديسمبر 1948؛ مجموعة
الصكوك ،املجلد األول ،الصفحة .1

اعتمد يف  18كانون األول/ديسمبر  2002يف
البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة
التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة الدورة السابعة واخلمسني للجمعية العامة
لألمم املتحدة مبوجب القرار
القاسية والالإنسانية أو املهينة
A/RES/57/199
تاريخ بدء النفاذ 22 :حزيران/يونيو 2006
إعالن حقوق الطفل

اعتمد ونشر علي املأل مبوجب قرار اجلمعية
العامة ( 1386د )14-املؤرخ يف  20تشرين
الثاني/نوفمبر 1959

املبادىء التوجيهية للعمل بشأن األطفال يف
نظام العدالة اجلنائية

أوصى به املجلس االقتصادي واالجتماعي
1997/30
املؤرخ يف  21متوز  /يونيو 1997

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
(قواعد بانكوك)

أوصي باعتمادها مؤمتر األمم املتحدة األول
ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف
جنيف عام  1955وأقرها املجلس االقتصادي
واالجتماعي بقراريه  663جيم (د )24-املؤرخ
يف  31متوز/يوليو  1957و ( 2076د)62-
املؤرخ يف  13أيار/مايو 1977

مبادئ آداب مهنة الطب املتصلة بدور
املوظفني الصحيني ،وال سيما األطباء ،يف
حماية املسجونني واحملتجزين من التعذيب
وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهنية.

اعتمدت ونشرت علي املأل مبوجب قرار
اجلمعية العامة لألمم املتحدة
 37/194املؤرخ يف  18كانون األول/ديسمبر
1982
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الملحق 2

�تقرير األنشطة المنجزة خالل سنة

 2019

األنشطة المنجزة خالل سنة 2019
متيــزت ســنة  2019بتطــورات مهمــة مــن حيــث تطويــر قطــاع الســجون والنقاشــات املتعلقــة
بإصــاح العدالــة اجلنائيــة .التعزيــز املؤسســي للمندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة
اإلدمــاج  ،تأهيــل مراكــز االحتجــاز  ،تقويــة القــدرات ،مدونــة قواعــد الســلوك جديــدة
ملوظفــي املؤسســات الســجنية  ...ولكــن علــى الرغــم مــن التقــدم احلاصــل ال زالــت أوضــاع
الســجون وظــروف االعتقــال يف املغــرب مقلقــة.
بعــد اعتمــاد القانــون املتعلــق بتنظيــم املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان خــال ســنة ،2018
اتســعت مهمــة هــذا األخيــر إلــى إنشــاء – وأجــرأة اآلليــة الوطنيــة ملنــع التعذيــب وغيــره مــن
ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة التــي مت إنشــائها خــال ســنة
 ،2019ولكنهــا لــم تفعــل بعــد.
فيمــا يتعلــق بإصــاح منظومــة القوانــن اجلنائيــة ،فهــذه األخيــرة مــا زالــت تراكــم التأخيــر ،
ومشــاريع القوانــن املقدمــة ال تلبــي انتظــارات فعاليــات املجتمــع املدنــي .مت إصــاح القانــون
اجلنائــي يف املرحلــة األولــى مــن العمليــة التشــريعية إلــى نهايــة ســنة  ،2019مــع أكثــر مــن
 6ســنوات مــن التأخيــر  ،أمــا قانــون املســطرة اجلنائيــة املنتظــر منــذ ســنة  ، 2017فمشــروع
القانــون املتعلــق بالتعديــل والتتميــم يوجــد يف مرحلــة االنتهــاء واللمســات األخيــرة .إن
مشــروع إصــاح القانــون رقــم  23-98املتعلــق بتنظيــم وتســيير املؤسســات الســجنية  ،والــذي
متــت مناقشــة مشــروعه وتنقيحــه خــال ســنة  ، 2016لــم يدخــل بعــد مرحلــة التشــريع.
متيــزت نهايــة ســنة  2019بتعبئــة قويــة للمدافعــن عــن حقــوق اإلنســان يف املغــرب  ،ســواء
مــن املجتمــع املدنــي و املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان  ،القتــراح إلغــاء مــواد مشــروع
القانــون اجلنائــي التــي تقيــد مجــال احلريــات العامــة والفرديــة  ،أو تعــارض اإلدانــات علــى
جرائــم الــرأي التــي تتزايــد باملغــرب  ،مصحوبــة باقتراحــات تتعلــق باالعتقــال االحتياطــي
وتطبيــق العقوبــات البديلــة غيــر الســالبة للحريــة.
وأمــام هــذا الواقــع ،تتأكــد وتتعــزز اســتراجتية املرصــد املغربــي للســجون ،التــي تهــدف
إلــى املســاهمة يف تعزيــز حمايــة حقــوق الســجينات والســجناء ،وحتســن وتطويــر اإلطــار
التشــريعي وف ًقــا للمعاييــر الدوليــة يف هــذا املجــال ،إحلاحيــة اإلصــاح اجلنائــي تدعــم
تقليــص االعتقــال االحتياطــي  ،وتنفيــذ العقوبــات البديلــة  ،ومالءمتهــا مــع الدســتور
واملعاهــدات الدوليــة التــي صــادق عليهــا املغــرب يف مجــال تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان
المرصد المغربي للسجون

اخلاصــة بالســجناء؛ النســاء؛ واألطفــال؛ واألشــخاص ذوي إعاقــة ،...وتوســيع مجــال
احلقــوق واحلريــات...

المنجز خالل سنة :2019
خــال ســنة  ، 2019متكــن املرصــد املغربــي للســجون مــن تعميــم اســتراتيجيته مــن خــال
تنفيــذ البرامــج واألنشــطة بفضــل دعــم مختلــف الشــركاء واملانحــن مثــل :االحتــاد األوروبــي،
منظمــة املجتمــع املفتــوح ،املندوبيــة الوزاريــة حلقــوق اإلنســان واملعهــد الدولــي للتعليــم
(.)IIE
وقد شكلت سنة  2019مناسبة ل:
 ïتطويــر الرؤيــة والتعريــف باملرصــد املغربــي للســجون وشــركائه مــن خــال إطــاق
أدوات االتصــال اخلاصــة بــه والترويــج لهــا وتقويــة هــذه الدوات اخلاصــة بالتواصل
(املوقــع اإللكترونــي  ،صفحــة الفايســبوك  ، Instagram ،قنــاة .)YouTube
 ïالقيــام باحلمــات :انضــم املرصــد املغربــي للســجون إلــى العديــد مــن الشــبكات؛
االئتالفــات؛ واجلمعيــات يف الدعــوة إللغــاء عقوبــة اإلعــدام .بذلــت مجهــودات
كبيــرة مــن طــرف املنظمــات واألشــخاص بهــدف ضمــان مشــاركة معبــرة ووازنــة
للمجتمــع املدنــي املغربــي يف املؤمتــر العاملــي الســابع ضــد عقوبــة اإلعــدام الــذي
نظــم يف بروكســل خــال شــهر فبرايــر  .2019شــارك مــا مجموعــه  25مشــاركة
ومشــارك مــن ممثلــي وممثــات املجتمــع املدنــي املغربــي ،والذيــن متكنــوا مــن
املســاهمة ،والتقاســم ،والتفكيــر وتقــدمي مبــادرات مشــتركة والتعبئــة للدفــع
مبعركــة مناهضــة وإلغــاء عقوبــة اإلعــدام علــى املســتوى العاملــي ويف مختلــف
البلــدان .وأيضــا وعلــى مســتوى األنشــطة املوازيــة ،نظــم املرصــد املغربــي للســجون،
واالئتــاف املغربــي ملناهضــة عقوبــة اإلعــدام  ،واالئتــاف التونســي إللغــاء عقوبــة
اإلعــدام  ،والرابطــة اجلزائريــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ،ومنظمــة جميعــا
ضــد عقوبــة اإلعــدام ورشــة عمــل حــول موضــوع “مرافقــة الســجينات والســجناء
احملكــوم عليهــن (هــم) باإلعــدام ومراقبــة ظــروف االعتقــال’’ ،التــي عقــدت يف
 26فبرايــر  2019يف قصــر ديغمونــت  ،بحضــور  25ممثــ ً
ا عــن املنظمــات غيــر
احلكوميــة والشــبكات والبرملانيــن والبرملانيــن الســابقني وممثلــي املؤسســات
واملنظمــات الوطنيــة والدوليــة.
 ïوأخي ـ ًرا  ،وبخصــوص موضــوع عقوبــة اإلعــدام  ،نظــم املرصــد املغربــي للســجون
و “شــبكة احملامــن ضــد عقوبــة اإلعــدام” وبشــراكة مــع هيئــة احملامــن بالــدار
البيضــاء ،النســخة الرابعــة للمرافعــة “فــن إللغــاء عقوبــة اإلعــدام” خــال شــهر
أكتوبــر  2019بالــدار البيضــاء.
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 ïإعــادة إطــاق الترافــع اجتــاه مختلــف الفاعلــن املعنيــن وحتســيس الــرأي العــام
بالقضايــا الســجنية ،مــن خــال عــرض وتقــدمي التقاريــر الســنوية للمرصــد خــال
شــهر يوليــوز  ، 2019التقريــر الســنوي لشــكايات الســجينات والســجناء  ،والتقريــر
الســنوي حــول وضعيــة املؤسســات الســجنية والســجينات والســجناء لســنة ،2018
طبــع منهــا  250نســخة عــن كل تقريــر ووزعــت علــى نطــاق واســع.
 ïتنظيــم سلســلة أربــع دورات تكوينيــة لفائــدة موظفــات وموظفي املؤسســات الســجنية
مبــدن الــدار البيضــاء ،فــاس ،الربــاط ،وطنجــة حول”:حقوق الســجينات والســجناء
يف املرجعيــات الدوليــة والوطنيــة وتقنيــات اإلدارة الســلمية للنزاعــات’’ اســتفاد
منهــا  101مــن أطــر املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون ،ضمنهــم  22%نســاء.
 ïإجنــاز ونشــر “دليــل عملــي لرصــد وتتبــع أوضــاع الســجينات والســجناء وأماكــن
االحتجــاز’’ لفائــدة منظمــات املجتمــع املدنــي ،طبــع يف  250نســخة باللغــة
العربيــة ،ووزع علــى منظمــات املجتمــع املدنــي واحملامــن وجمعيــات االعاملــن يف
مجــال العدالــة  ،إلــخ.
 ïتنفيــذ سلســلة مــن أربــع دورات تكوينيــة يف مــدن مكنــاس والــدار البيضــاء والربــاط
وطنجــة  ،لفائــدة منظمــات املجتمــع املدنــي حــول » تقويــة قــدرات جمعيــات املجتمــع
املدني للقيام بأنشــطة الرصد والتحســيس ،للمســاهمة يف حماية حقوق الســجينات
والســجناء«  ،اســتفاد منهــا  107مــن مثلــي وممثــات املجتمــع املدنــي  ،ضمنهــم 35
امــرأة  ،ميثلــون  89جمعيــة ،مبــا يف ذلــك جمعيــات وشــبكات احملامــن ، ...ينتمــون
ل  23مدينــة يف اجلهــات األربــع املســتهدفة.
 ïمراقبــة ظــروف وأماكــن االعتقــال ،مــن خــال متابعــة ملفــات شــكاوى الســجينات
والســجناء لســنة  ،2019وزيــارات ســجون اململكــة املختلفــة :تعبئــة أعضــاء املرصــد
املغربــي للســجون 89 ،منظمــة وجمعيــة مت حتسيســها و متــت تعبئتهــا يف شــبكات
التضامــن ،حوالــي  36٪منهــم مــن النســاء  ،مت تنظيــم  19زيــارة إلى ســجون :توالل ،1
تــوالل  ،2تــوالل ( 3مكنــاس) ،ســجن تــازة احمللــي  ،تاونــات  ،أزرو  ،قلعــة الســراغنة،
اخلميســات  ،الســجن احمللــي للنســاء عــن الســبع  ،وســجن تطــوان احمللــي ،
والســجن احمللــي الودايــة مبراكــش  ،وســجن آيــت ملــول  2احمللــي ،والســجن احمللــي
بوجــدة .متكنــت أنشــطة الرصــد واملتابعــة والزيــارات ومعاجلــة شــكاوى الســجناء
مــن قبــل أعضــاء املرصــد املغربــي للســجون واحملامــن املتطوعــن مــن الوصــول
إلــى  298ســجينة وســجني ،بـــ  51مؤسســة ســجنية يف املغــرب  ،مبــا يف ذلــك 123
امــرأة  ،أي  ٪ 41مــن النســاء ،وهــو حتســن واضــح مقارنــة بســنة  4٪( 2018مــن
النســاء يف .)2018
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 ïضمــان املشــاركة  ،مــن خــال تعبئــة األعضــاء  ،والتدخــات يف أكثــر مــن أربعــن
تظاهــرة للمجتمــع املدنــي ولقــاءات منظمــة مــن طــرف اإلدارات واملؤسســات
الوطنيــة حــول القضايــا التــي تتعلــق مبجــال تدخــل املرصــد املغربــي للســجون.
ïاملســاهمة يف ضمــان احتــرام حقــوق وكرامــة الســجناء األجانــب يف املغــرب :
مت
إصــدار “دليــل لفائــدة الســجناء األجانــب يف املغــرب” ونشــره باللغتــن الفرنســية
واإلجنليزيــة يف  250نســخة لــكل منهمــا  ،خــال شــهر شــتنبر  .2019وعقــدت بعــد
ذلــك اجتماعــات تشــاورية مــع اجلهــات املعنيــة  ،خاصــة املندوبيــة اعامــة إلدارة
الســجون وإعــادة اإلدمــاج ،رئيــس النيابــة العامــة  ،مــن أجــل تقــدمي الدليــل الــذي
مت إجنــازه وحتديــد ســبل التعــاون املمكنــة يف البحــث عــن حلــول قــادرة علــى تســهيل
حــل املشــاكل التــي يعانــي منهــا األجانــب احملتجــزون باملغــرب ،ســواء يف اجلانــب
القانونــي أو العملــي.
وســيُعاد إطــاق هــذا البرنامــج خــال ســنة  2020عبــر اجتمــاع بــن ممثلــي
الهيــآت الدبلوماســية للــدول تتوفــر علــى عــدد كبيــر مــن املواطنــن احملتجزيــن
يف الســجون املغربيــة  ،والســلطات القضائيــة واإلداريــة املغربيــة املختصــة وممثلــي
املرصــد املغربــي للســجون واملندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج  ،مــن
أجــل تقاســم األهــداف  ،تنســيق العمــل وتطويــر شــبكات التضامــن واالســتفادة مــن
الوســائل واملــوارد .كمــا ســيتم تنظيــم أنشــطة توعيــة حــول الدليــل الــذي مت إجنــازه
لصالــح الســجناء األجانــب يف مختلــف الســجون املغربيــة.
اإلعــان عــن طلــب تقــدمي  3مشــاريع صغــرى إلعــادة إدمــاج الســجينات والســجناء
تنفذهــا جمعيــات محليــة .ســيتم االنتهــاء مــن تقييــم الطلبــات يف مطلــع ســنة
 ،2020مــع اختيــار املشــاريع الثالثــة التاليــة:
y yجمعيــة الشــباب ألجــل الشــباب (“ :Mowakaba“ :)AJJمواكبــة :إعــادة
اإلدمــاج واملصاحبــة السوســيو اقتصاديــة للســجينات والســجناء’’ .تكاويــن
لفائــدة  30شــباب ســجناء بســجن ســوق األربعــاء الغــرب يف املرحلــة األخيــرة
مــن العقوبــة :املقاولــة الذاتيــة ، ،املشــاريع املــدرة للدخــل  ،التواصــل ،صياغــة
املشــاريع ،إلــخ.
y yجمعيــة حلقــة وصــل ســجن مجتمــع “”أجنحــة مــن أجلهــن :مــن أجــل إعــادة
إدمــاج مبتكــرة وســليمة للســجناء األحــداث بســجن عــن الســبع  ’‘ 2برنامــج
إدمــاج الســجناء والســجينات األحــداث و األحــداث الســابقني :مرحلــة
االعتقــال :اإلشــراف النفســي علــى  14حدثــا مــن الســجن احمللــي باحملمديــة
؛ مرحلــة مــا بعــد الســجن :التكويــن يف الطــرز بالرشــم ،ومصاحبــة  14حــدث
 ،التشــغيل الذاتــي  ،وريــادة األعمــال.
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y yاجلمعيــة الوطنيــة للتقليــص مــن مخاطــر املخــدرات فــرع فــاس“ :اإلدمــاج
السوســيومهني للشــباب والنســاء الســجناء والســجينات ذوي إعاقــة مبدينــة
فــاس’’ :املســاهمة يف إعــادة اإلدمــاج االجتماعــي واملهنــي لـــ  40ســجينًة
وســجني ســابقا مســتعملي املخــدرات وحتــت العــاج مبدينــة فــاس  ،حتســن
مــن فــرص العمــل والظــروف املعيشــية للســجناء الســابقني مــن متعاطــي
املخــدرات.
 ïاإلعــان عــن طلــب عــروض مــن أجــل إجنــاز دراســة حــول“ :إعــادة إدمــاج الســجناء
األحــداث باملغــرب’’ ســتنجز خــال ســنة  ، 2020وتهــدف إلــى :تشــخيص الوضــع
وتوثيــق إشــكالية إعــادة إدمــاج الســجناء األحــداث يف املغــرب  -إنتــاج إحصــاءات
موثوقــة عــن هــذه الظاهــرة  ،وصياغــة مقترحــات العتمــاد إطــار معيــاري ومبــادئ
توجيهيــة لوضــع اســتراتيجية وطنيــة إلعــادة إدمــاج الســجناء األحــداث.
 ïاإلعــان عــن طلــب عــروض مــن أجــل إجــراء دراســة حــول “ظاهــرة العــود بــن
صفــوف الســجناء األحــداث يف املغــرب” التــي ســتنجز خــال ســنة  2020و تهــدف
إلــى :تشــخيص الوضــع وتوثيــق إشــكالية العــود عنــد الســجناء األحــداث يف املغــرب
؛ باإلضافــة إلــى إنتــاج إحصــاءات موثوقــة حــول هــذه الظاهــرة ،وصياغــة مقترحــات
وتوصيــات العتمــاد إطــار معيــاري ومبــادئ توجيهيــة لوضــع اســتراتيجية وطنيــة
ملكافحــة العــود يف صفــوف األحــداث.
 ïتنظيــم دورتــن تكوينيتــن لفائــدة احملامــن واحملاميــات  ،األولــى مبدينــة مكنــاس
خــال شــهر نونبــر  2019لفائــدة  29محامــي ومحاميــة  ،بينهــم  14امــرأة  ،مــن
جهــة فــاس  -مكنــاس  ،والثانيــة مبدينــة الــدار البيضــاء خــال شــهر دجنبــر 2019
 ،لفائــدة  32محاميــة ومحامــي  ،ضمنهــم  16امــرأة  ،ينتمــون جلهــة الدارالبيضــاء-
ســطات .تهــدف هــذه الــدورات التكوينيــة إلــى حتســيس احملامــن واحملاميــات
باملعاييــر الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة بحقــوق الســجينات والســجناء املعتقلــن
وطــرق معاملتهــم ،وتعريفهــم بأســاليب رصــد وتتبــع ظــروف االعتقــال ،وتعزيــز دور
هــم يف معاجلــة ومتابعــة شــكاوى الســجناء وتقــدمي املســاعدة القانونيــة.
 ïإجنــاز رصــد ومتابعــة ظــروف اعتقــال النســاء الســجينات :يف إلطــار الدراســة
املنجــزة مــن طــرف « »Prison - Insiderحــول املعاملــة التمييزيــة للنســاء
الســجينات يف املغــرب وتونــس والتــي تهــدف إلــى رفــع مســتوى الوعــي والتحســيس
بظــروف احتجــاز النســاء .واملســاهمة يف احلــد مــن عــدم املســاواة بــن اجلنســن.
ويف إطــار أنشــطته اخلاصــة بزيــارة الســجون  ،ومتابعــة ظــروف االحتجــاز  ،شــارك
املرصــد يف جمــع وحتليــل البيانــات مــن طــرف  121ســجينة ومــن  5مــدراء
ومديــرة واحــدة ينتمــون إلــى  6مؤسســات ســجنية ( 2مخصصــة حصر ًيــا للنســاء
و  4مختلطــة بأجنحــة مخصصــة للنســاء)  ،وذلــك بفضــل تعبئــة  8مــن أعضائــه
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الذيــن متكنــوا مــن توجيــه االســتمارات التــي وضعــت لهــذا الغــرض وملئهــا  ،واحــدة
موجهــة للســجينات واألخــرى ملــدراء املؤسســات الســجنية.
� خاتمة  :
بالنظــر إلــى األهــداف التــي حددهــا والوســائل املتاحــة لــه  ،يــرى املرصــد املغربــي للســجون
ـرض ومقنــع .لقــد ســجلنا مشــاركة متميــزة للفئــات املســتهدفة
أن معــدل حتقيــق النتائــج مـ ٍ
يف األنشــطة املنظمــة  ،ال ســيما مــن جانــب منظمــات املجتمــع املدنــي  ،وموظفــي املندوبيــة
العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج  ،والعاملــن يف مجــال العدالــة  ، ...وجتــاوب جيــد
مــن طــرف الســلطات (املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج  ،رئيــس النيابــة
العامــة  ،وزارة العدالــة  )...ملختلــف الطلبــات لعقــد االجتماعــات والرســائل والتوصيــات
املوجهــة  ،إلــخ .وكذلــك نســجل التغطيــة اجليــدة واملتبعــة اإلعالميــة ألنشــطة املرصــد مــن
قبــل وســائل اإلعــام املكتوبــة والســمعية البصريــة ...
 ïمت نشــر وتعميــم التقاريــر الســنوية لســنة  2018علــى نطــاق واســع  ،ممــا أدى
إلــى رفــع مســتوى الوعــي والتحســيس ســواء علــى مســتوى الــرأي العــام ،وكذلــك
املعنيــن بشــكل خــاص بالشــأن الســجني ببالدنــا.
 ïال تــزال القضايــا التــي عاجلهــا املرصــد املغربــي للســجون يف إطــار برامجــه يف
صميــم األحــداث وعلــى جــدول أعمــال األجنــدات السياســية والتشــريعية .ومــع
ذلــك  ،وعلــى الرغــم مــن تكثيــف املرصــد للمرافعــة مــن خــال احلمــات التــي
نفــذت وأجنــزت؛ نشــر البيانــات الصحفيــة واملذكــرات والتقاريــر الصــادرة  ،مبــا
يف ذلــك يف إطــار االئتالفــات وشــبكات املجتمــع املدنــي  ،جتــدر اإلشــارة إلــى أن
تنفيــذ إصــاح املنظومــة اجلنائيــة والقانونيــة للســجون ومالءمتهــا مــع املعاييــر
الدوليــة ،واالتفاقيــات املصــادق عليهــا والدســتور  ،تكافــح لتــرى النــور  ،بالنظــر إلــى
التأجيــات ومشــاريع النصــوص التــي ال ترقــى إلــى مســتوى التوقعــات .يف حــن أن
اإلصالحــات التشــريعية ،وهــي الضمانــات الوحيــدة للتغييــر الهيكلــي احلقيقــي ،
ال حتــدث بــن عشــية وضحاهــا  ،فاملشــاكل املرتبطــة باالحتجــاز واالعتقــال شــبه
يوميــة  ،وغال ًبــا مــا تكــون ضاغطــة ،ويتضــح أن الــدور الــذي يلعبــه املرصــد املغربــي
للســجون مــن خــال تدخالتــه (معاجلــة ومتابعــة التظلمــات والزيــارات واملســاعدة
القانونيــة ورفــع الوعــي والتحســيس  )...تســاعد علــى حــل بعــض الطلبــات اليائســة
واملســتعصية علــى الســجناء وعائالتهــم.
 ïوهكــذا ،تبقــى أبعــاد القــرب والدعــم واملصاحبــة واملســاعدة اإلنســانية والتضامــن،
ضروريــة للمســاعدة يف التخفيــف مــن املعانــاة املرتبطــة باالحتجــاز ،وتعزيــز إعــادة
اإلدمــاج االجتماعــي واألســري ، ...وبالتالــي التقليــل مــن مخاطــر العــود.
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الملحق 3
�تركيبة المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للسجون
 2020 - 2018
انتخــب اجلمــع العــام للمرصــد املغربــي للســجون مكتبــا تنفيذيــا مكــون مــن  15عضــوا
وعضــوة ،ومت توزيــع املهــام بينهــم علــى الشــكل التالــي:
 yyالرئيس :عبد اللطيف رفوع
 yyنائب الرئيس :عبد الرحيم اجلامعي
 yyالكاتب العام  :عبد اهلل مسداد
 yyنائب الكاتب العام  :حميد ملريسي
 yyأمينة املال  :نادية بنحيدة
 yyنائبها  :كمال احلبيب
 yyسعيدة الرويسي :مستشارة
 yyهدى الزريفي عمراني :مستشارة
 yyعتيقة الوزيري :مستشارة
 yyحمادي ماني :مستشار
 yyحميد العكباني :مستشار
احلاجي :مستشار
 yyعبد العالي
ّ
 yyأحمد عبد اللطيف بومقص :مستشار
 yyمحمد الكبناني :مستشار
 yyسيوي عبد الرحيم :مستشار
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