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ستبقى كرامتنا وإنسانيتنا تجمع بيننا كبشر، 
مهما اختلفت معتقداتنا، وانتماءاتنا،  واختياراتنا   مهما  تعددت 

 أوطاننا

 1 - تمهيد :

سيبقى زمن الكوفيد 19 في حياة البشرية منقوشا في ذاكرتها إلى األبد.

ســيبقى الكوفيــد عبــر التاريــخ درســا صحيــا وطبيــا علميــا، ولكــن كذلــك ســيبقى درســا 
سياســيا بــكل األبعــاد، فقــد وضــع الــدول وحكوماتهــا وحكامهــا وجهــا لوجــه مــع حقيقتهــم 
ومــع عجزهــم وفشــلهم و مــع حســاباتهم اخلاســرة مــع شــعوبهم،  فعطــل ثقتهــم بهــم   
وكســر طــوق اخلــوف منهــم،  فقتــل مصداقيتهــم  ومعنوياتهــم،   ومعهــا قتــل  كل مظاهــر 

احليــاة  بشــكل يصعــب وصفــه اليــوم ويف املســتقبل،

فقــد اجتــاح  الكوفيــد 19 العالــم أوال، وتســبب وال زال يتســبب يف الويــالت واملعانــاة 
واألضــرار يف كّل مناطــق العالــم، مبئــات اآلالف مــن املوتــى واملاليــن مــن املصابــن  مــن 

ــز.    ــن  الشــباب دون متيي ــن الرجــال زم النســاء و م

وضــرب بقســاوة ال نظيــر لهــا ثانيــة، مظاهــر احليــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة والتجاريــة 
ــش يف  ــة واالســتقرار والتعاي ــدد التنمي ــي شــكل ســالحا يه ــدول، وهــو بالتال للشــعوب ولل
ظــل الســلم، بــل اضحــى عامــال مثيــرا لالضطرابــات وللصراعــات وللفــن تهــّدد حقــوق 

اإلنســان. 

وكان للكوفيــد 19 » الفضــل » مــن جهــة ثالثــة، يف كشــف فشــل السياســات العموميــة 
يف غالبيــة دول العالــم وفضــح حكوماتهــا يف انعــدام أو ضعــف برامجهــا يف القضايــا 
االقتصاديــة واالجتماعيــة واإلعالميــة ويف املعــاش اليومــي، والصحــة، والتعليــم، والعدالــة، 
والقضــاء، واملدرســة، والفضــاء العــام، والتعامــل مــع اخلبــر واملعطيــات، والتعامــل مــع 

االنســان ومــع كرامتــه وســالمته النفســية والبدنيــة...

وشــكل رابعــا، ســببا غيــر بــريء للحــكام واألنظمــة ولألجهــزة األمنيــة يف العديــد مــن دول 
العالــم لفتــح حــرب ضاريــة ضــد حقــوق االنســان وحرياتــه وحقوقــه   ، يف  احلــق يف احليــاة 
اخلاصــة، و يف عــدم االختــراق والتجســس االلكترونــي، ويف التعبيــر والتنقــل والتجمــع 

واالحتجــاج واالنتقــاد واحملاكمــات العادلــة والســعادة واحليــاة اآلمنــة ...

� لقد صح ما قالته منظمة العفو الدولية 

ــن  ــد  زم ــن الكوفي ــأن زم ــا،  و ب ــإن األمــل يجمعن ــا ف ــه إن كان اخلــوف يفرقن  » بأن
الشــعور  بالوحــدة، لكننــا مصممــون علــى عــدم  االستســالم للخــوف او فقــدان 

األمــل، فالنضــال مــن أجــل حقــوق االنســان لــن يتوقــف...«
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� وصــح كذلــك مــا صرحــت بــه املفوضــة العليــا حلقــوق اإلنســان ملــا أكــدت شــهر أبريــل مــن 
هــذه الســنة أنــه:

» ففــي بعــض احلــاالت يُســتَخدم الوبــاء لتبريــر تعديــل تشــريعات عاديــة فتمســي 
قمعّيــة، وتبقــى ســارية لفتــرة طويلــة بعــد انتهــاء حالــة الطــوارئ.

ويســاورني القلــق أيًضــا حيــال اخلطــوات املّتخــذة لفــرض قيــود علــى حريــة 
اإلعــالم وحريــة التعبيــر، حيــث تُطّبــق إجــراءات مبهمــة وفضفاضــة خاصــة 
مبكافحــة »املعلومــات اخلاطئــة« املزعومــة علــى اآلراء املنتقــدة. وقــد وردتنــا 
تقاريــر يف بعــض البلــدان تفيــد مبعاقبــة صحفيــن ألّنهــم ذكــروا نقًصــا يف 
األقنعــة، أو بتوبيــخ عاملــن صحيــن ألّنهــم قالــوا إنهــم يفتقــرون إلــى احلمايــة، 
وباعتقــال أشــخاص عادّيــن ألنهــم نشــروا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 

معلومــات عــن الوبــاء. االنتقــاد ليــس بجرميــة.

� كما أكدت على ضرورة:

» أن تكــون تدابيــر الطــوارئ ضروريــة ومتناســبة لتلبيــة احلاجــة الطارئــة ،  ويجب 
أن يبلـّـغ النــاس بكامــل تدابيــر الطــوارئ ومبــّدة ســريان مفعولهــا،  ويجــب تطبيــق 
إجــراءات الطــوارئ بإنصــاف وإنســانية  ويف حــال مّت ارتــكاب أّي فعــل جرمــي، 
يجــب أن تكــون العقوبــة متناســبة مــع الفعــل اجلرمــي وبحســب مــا ينــّص عليــه 
القانــون...  يســاورني قلــق بالــغ حيــال تبنــي دول معينــة صالحيــات طــوارئ غيــر 
محــدودة وغيــر خاضعــة لالنتقــاد. ففــي بعــض احلــاالت القليلــة، يُســتَخدم الوبــاء 
لتبريــر تعديــل تشــريعات عاديــة فتمســي قمعّيــة، وتبقــى ســارية لفتــرة طويلــة بعــد 

انتهــاء حالــة الطــوارئ.... »«

y  :  وعن الكوفيد والسجون والسجناء

ففي ظل واقع مؤلم وعنيد فرضته قوة الوباء و َخلق جائحات عديدة،

كان مــن الطبيعــي بالنســبة للمرصــد املغربــي للســجون ومــع  انتشــار  الكــو رونــا فيــروس 
أن يكــون يف مســتوى مســؤولياته  و أال يُغمــض لــه جفــن ســواء قبــل أو بعــد دخــول الكوفيــد  

للمؤسســات الســجنية أو إصابــة ســجناء ومــو ظفــن بالعديــد منهــا .

فاملرصد رسخ عقيدة النضال من أجل السجناء والسجون منذ تأسيسه،

واملرصــد يعــي وعيــا حقيقيــا بــأن »ثقافــة التضامــن » إن علــى املســتوى الوطنــي أو العاملــي 
حتتــاج  جلهــود وملتطوعــن  وملؤمنــن بقضيــة حقــوق االنســان إميانــا مطلقــا وكونيــا، 
وحتتــاج اقترابــا إنســانيا وفعليــا مــن شــريحة هشــة مبعــدة ومهمشــة اجتماعيــا مثــل 
»مجتمــع الســجناء« ، و هــي مهمــة صعبــة وال يتمكــن منهــا ومــن فلســفنها ســوى مــن 
كان يتمتــع بتجربــة مجتمعيــة  وحقوقيــة ومــن مصداقيــة حقوقيــة مســتقلة مثــل املرصــد 

املغربــي للســجون، 
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ــددة للتصــدي حســب  ــود املتع ــن الضــروري، أن يتدخــل املرصــد لينضــم للجه إذن كان م
طبيعــة نشــاطه ألزمــة الكوفيــد 19 ألن التضامــن مغربيــا وعامليــا وحــده  يضمــن القــدرة  

ــال. علــى مكافحتــه بشــكل فّع

واملرصــد املغربــي للســجون وانطالقــا مــن رســالته احلقوقيــة واإلنســانية اجتــاه الســجناء 
والســجينات، كان لزامــا عليــه االســتمرار يف مواكبــة قضايــا الســجناء وتقــدمي اخلدمــات 
ملختلــف الفئــات الســجنية يف ظــل هــذه الظرفيــة االســتثنائية، والتقيــد بتفعيــل اإلجــراءات 

االحترازيــة التــي ســنتها الســلطات علــى مختلــف املســتويات.

و أمــام  الوضعيــة الوبائيــة داخــل الســجون التــي ســجلت إلــى حــدود تاريــخ 15 مــاي 2020 
عــدد هــام مــن اإلصابــات كانــت أبرزهــا  268  إصابــة بــن الســجناء بســجن ورزازات، و 
إصابــة 64 موظفــا بنفــس الســجن، ناهيكــم عــن ســجون أخــرى كســجن العرائــش وعكاشــة 
غيرهمــا...، وقــد خلفــت هــذه اجلائحــة  تســجيل عــدد مــن الوفيــات يف صفــوف الســجناء 

ببعــض املؤسســات الســجنية ، ووفــاة مربــي ممتــاز موظــف بالســجن احمللــي بــورزازات، 

ومــن جانــب آخــر وعالقــة بالتدابيــر املتخــذة بخصــوص احلجــر الصحــي، ومنــذ بــدء 
ــدة  ــخ 23 مــارس 2020 باجلري ــاذ املرســوم التشــريعي رقــم 2.20.292 الصــادر بتاري نف
الرســمية عــدد 6867 مكــرر املتعلــق بســن أحــكام خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة وحتــى 
حــدود تاريــخ  22/05/2020 ، مت اعتقــال مــا مجموعــه 91.623 شــخًصا النتهاكهــم 
حالــة الطــوارئ الصحيــة وارتــكاب جرائــم أخــرى والنســبة املئويــة مــن الســجناء احملتجزيــن 
بنســبة 4.76٪  كمعتقلــن احتياطيــن ،أي مــا مجموعــه 4،362 شــخصا أحيلــوا علــى 
ــة  ــة اعتقــال ، مــن بينهــم 558 شــخًصا مت اعتقالهــم بتهمــة انتهــاك حال احملكمــة يف حال
الطــوارئ الصحيــة ، والباقــي أي 3804 مت اعتقالهــم بتهمــة انتهــاك حالــة الطــوارئ 
الصحيــة مصحوبــة بجرائــم مختلفــة مثــل: الســرقة وتهريــب املخــدرات ... )املصــادر: 

ــة، 22/5/2020(.  ــة العام ــان صــادر عــن رئاســة النياب بي

لقــد قامــت املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج مبجهــودات كبيــرة حملاصــرة 
الوبــاء داخــل الســجون وعبــأت إمكانيــات هامــة لهــذه الغايــة وســنت إجــراءات احترازيــة 
ــل وقــف  ــروس مث ــة بالفي ــف احلــاالت املصاب ــاء وشــفاء مختل ســاهمت يف احلــد مــن الوب
ــى  ــارات احملامــن وعــدم نقلهــا الســجناء نحــو احملاكــم والعمــل عل ــارات العائــالت وزي زي

تعقيــم مرافــق املؤسســات وغيــر ذلــك......

كمــا قدمــت بعــض املنظمــات والهيــآت الوطنيــة والدوليــة دعمهــا لهــذه املبــادرة للمســاهمة 
يف احلــد مــن انتشــار الوبــاء داخــل الســجون املغربيــة.

 وقــد حــرص املرصــد املغربــي للســجون علــى تقــدمي الدعــم لعــدد من املؤسســات الســجنية 
ومواكبــة احلالــة الوبائيــة بهــا ووضعيــة الســجناء يف ظــل هــذه الفتــرة العصيبة. 

عن املكتب التنفيذي
الرئيس

د.عبد اللطيف رفوع
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 2 - مقدمة 

ســجل املرصــد املغربــي للســجون تعبئــة متميــزة  خــالل الفتــرة املمتــدة مــن شــهر مــارس 
إلــى شــهر يونيــو 2020، ســواء علــى مســتوى متابعــة شــكايات الســجينات والســجناء، أو 
ــة. وبالفعــل فقــد  ــة واحلكومي ــدى الســلطات الســجنية والقضائي ــى مســتوى الترافــع ل عل
شــارك  يف العديــد مــن املبــادرات الهادفــة إلــى التقليــص والتخفيــف  مــن تداعيــات انتشــار  
كالنــداءات  الســجينات والســجناء وعلــى ظــروف احتجازهــم،  الفيــروس علــى حقــوق 
الفئــات  القضائيــة والســجنية لإلفــراج  عــن  للســلطات  املوجــه  العديــدة  واملناشــدات 
املســتضعفة والهشــة وتقليــص اكتظــاظ الســجون،   ونشــر  وتعميــم البالغــات واإلخبــارات 

املوجهــة إلــى الــرأي العــام وإلــى عائــالت الســجينات والســجناء.

ــة  ــجنية والقضائي ــلطات  الس ــدى الس ــع ل ــة التراف ــف عملي  3 - تكثي
والحكوميــة؛

صــاغ املرصــد املغربــي  وعمــم بالغــات صحفيــة ومذكــرات تدعــم املبــادئ العامــة ألجــل 
التقليــص  مــن االكتظــاظ داخــل الســجون خــالل فتــرة جائحــة كوفيــد -19، بنــاء علــى عــدد 
مــن التوصيــات واملقترحــات املرســلة إلــى الســلطات القضائيــة والســجنية، و تابــع  ذلــك 
باملراســالت إلــى إدارة الســجون ، كمــا قــدم معلومــات للعائــالت ، وأعــاد توجيــه طلبــات 

البعــض إلــى اجلهــات القضائيــة املعنيــة... ، إلــخ

· 2020/03/16: تعميــم موســع للبــالغ الصحفــي املعنــون ب: »املرصــد املغربــي 	
للســجون يف مواجهــة فيــروس كورونــا » علــى مختلــف وســائل اإلعــالم الناطقة 
بالعربيــة والفرنســية )أزيــد مــن 250 جريــدة، موقــع إلكترونــي، صحفيــن 

ووكاالت األنبــاء(؛

· ــة العامــة بخصــوص 	 ــس النياب ــه أول رســالة للســيد رئي 2020/03/16: توجي
ــى ضــوء  ــن يف طــور احملاكمــة عل ــدة املتهمــن املعتقل ــة لفائ ــر الوقائي التدابي

ــد -19؛ انتشــار كوفي

· 2020/03/18: توجيــه رســالة ثانيــة إلــى الســيد رئيــس النيابــة العامــة: تقــدمي 	
ــروس  ــن انتشــار في ــة م ــرازي للوقاي ملتمســات الســراح املؤقــت كإجــراء احت

كورونــا- COVID-19 يف صفــوف الســجناء؛

· بخصــوص 	 احلكومــة  رئيــس  الســيد  إلــى  رســالة  توجيــه   :  2020/03/26
اإلجــراءات املتخــذة حلمايــة الســجينات والســجناء مــن تداعيــات فيــروس 

.COVID-19 كورونــا 

تلقــى املرصــد املغربــي للســجون جوابــا علــى هــذه املراســلة مــن الســيد رئيــس 
احلكومــة يخبــره فيهــا بــأن االقتراحــات متــت إحالتهــا علــى اجلهــات املختصــة 

قصــد الدراســة واتخــاذ التدابيــر الالزمــة يف شــأنها.
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· 2020/03/28: تعميــم واســع للبــالغ الصحفــي الثانــي »فيــروس كورونــا: مــن 	
أجــل ضمــان احلــق يف الصحــة  واحليــاة للســجينات والســجناء’’؛

· 2020/04/08: تعميــم واســع للبــالغ الصحفــي : » املرصــد املغربــي للســجون 	
يثمــن قــرار العفــو امللكــي علــى 5648 ســجن«.

· 2020/04/29: جتويــه مذكــرة »األولويــة ألوضــاع الســجون والســجناء وآالف 	
االعتقــاالت« إلــى الســادة: رئيــس احلكومــة، وزيــر العــدل، رئيــس النيابــة 
العامــة، وزيــر الداخليــة، املنــدوب العــام إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج، 

ــوق اإلنســان. ــي حلق ــس الوطن رئيســة املجل

· 2020/05/11: وجــه املرصــد املغربــي للســجون  أســئلة إلــى البرملــان عــن 	
طريــق  املجموعــة النيابيــة لفريــق الوحــدة والتعادليــة حلــزب االســتقالل حــول 

ــة لكوفيــد-19.  ــة الســجون يف مواجهــة األزمــة الصحي وضعي

هــذه البالغــات والتوصيــات املوجهــة مــن طــرف املرصــد املغربــي للســجون، وكذلــك تلــك 
اخلاصــة مبختلــف الفاعلــن املعنيــن ، ضمنهــم املجتمــع املدنــي، ســاهمت يف اعتمــاد 

ــر  املســتعجلة مــن طــرف الســلطات واجلهــات املختصــة.    التدابي

�  التدابير القانونية 

وجــه رئيــس النيابــة العامــة رســالة إلــى وكالء امللــك لــدى محاكــم االســتئناف  ·	 ·
واحملاكــم االبتدائيــة وإلــى قضــاة األحــداث مبجمــوع محاكــم البــالد، يطلــب 
إدماجهــم  إعــادة  علــى  األحــداث واحلــرص  إطــالق ســراح  منهــم عبرهــا 
)األســرة و/أو املراكــز( بهــدف التقليــص مــن مخاطــر العــدوى يف صفــوف 

األحــداث؛ الســجناء 

5654 ســجن وســجينة مت إطــالق ســراحهم تبعــا للعفــو امللكــي، خاصــة مــن  ·	 ·
بــن الفئــات الهشــة )أحــداث، أشــخاص مســنن، نســاء مرفقــات بأطفالهــن/

حوامــل...( والذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة؛

مت السماح للمحاميات واحملامن باملخابرة الهاتفية لتحضير احملاكمات؛ ·	 ·

أزيــد مــن 20000 جلســة/محاكمة متــت عــن بعــد )التــداول بالفيديــو( إلــى  ·	 ·
1؛

 2020/05/28 غايــة 

الولوج املباشر  مع احملامن مت الترخيص به ابتداء من 2020/06/01. ·	 ·

 - 1- رئاسة النيابة العامة 
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�  اإلجــراءات والتدابيــر  المتخــذة مــن طــرف المندوبيــة العامــة إلدارة 
اإلدمــاج. الســجون وإعــادة 

احلــق يف املعلومــة: تقــدمي املعلومــات بصفــة منتظمــة مــن قبــل املندوبيــة  ·	 ·
العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج: اإلجــراءات املعتمــدة وحالــة انتشــار 
الفيــروس يف الوســط  الســجني مت اإلعــالن عنهــا يف مناســبات مختلفــة 
للــرأي العــام مــن قبــل املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج )أزيــد 

مــن 27 بــالغ صحفــي يف شــهرين(.

الثقافيــة  واألنشــطة  الســجون،  إلــى  الولــوج  تعليــق  احلواجــز:  إجــراءات  ·	 ·
وإعــادة اإلدمــاج ، واعتمــاد نظــام التنــاوب يف العمــل بالنســبة للموظفــن، 
ــة والتشــخيص والفحــص الشــاملن داخــل الســجون  ــر الوقائي ــز التدابي تعزي
ــع مــواد / منتجــات النظافــة ، وإنشــاء غــرف  )موظفــن وســجناء(، مــع توزي
احلجــر الصحــي والعالجــات بســجن عكاشــة )احلجــر الصحــي ، فحــص 

وتشــخيص / فــرز  الوافديــن اجلــدد يف حالــه اعتقــال، إلــخ( ؛

مت الســماح باملخابــرة الهاتفيــة مــع العائــالت )تقيم/تدبــر مــن طــرف مديــري  ·	 ·
؛ واالحتياجــات(  للحــاالت  تبعــا  الســجنية   املؤسســات 

غايــة  إلــى  التدريجــي  احلجــر  »مــن  العمــل  خطــة  وتعميــم  صياغــة  ·	 ·
2020/08/31«  مــن طــرف املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج 

املعنيــة. األخــرى  واألطــراف  القضائيــة  الســلطات  مــع  بالتشــاور 

�  بعض تداعيات  إجراءات الحجر الصحي على السجينات والسجناء:

ــق  ــة الســجناء وزاد يف قل ــارات العائــالت ، وهــو مــا فاقــم مــن عزل ــق زي تعلي ·	 ·
ــق  ــك تعلي ــد ذل ــوز 2020، وبع ــة خــالل شــهر  يولي ــاء ) عــودة تدريجي األقرب

(؛  احلــاالت  ظهــور  عــودة  أمــام   2020 غشــت  شــهر  خــالل  مجــدد 

ــة،  ــات الشــخصية داخــل الســجون، كاأللبســة، األدوي ــع التوصــل باحلاجي من ·	 ·
ــى مســتوى ظــروف الصحــة  ــدى البعــض تدهــور ا عل ــف ل ــخ. وهــو مــا خل إل

والنظافــة.

تعليــق األنشــطة التكوينيــة والثقافيــة والدينيــة واملصاحبــة )اســتئناف تدريجي  ·	 ·
يف شــهر يونيــو ، ثــم التعليــق مــن جديــد خــالل شــهر غشــت 2020 أمــام 

تصاعــد احلــاالت -  مــا  زالــت ســارية(. 

ضغط نفسي، قلق ... ·	 ·
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�  بعض اآلثار المتناقضة للتدابير  المعتمدة من طرف السلطات:

:Covid-19 مخاطر انزالقات تكميم احلريات  يف إدارة األزمة الصحية لـ··	

التنفيــذ وحتــى  292.20.2 حيــز  رقــم  التشــريعي  املرســوم  منــذ دخــول    o
22/05/2020 ، مت إيقــاف 91623 شــخًصا بتهمــة انتهــاك حالــة الطــوارئ 

ــة.  ــم املرتكب ــن اجلرائ ــة وغيرهــا م الصحي

بلغــت نســبة املعتقلــن االحتياطيــن 4.76٪ ،مــن مجمــوع 4362 معتقــاًل ، 
ضمنهــم 558 موقوفــاً بســبب خــرق حالــة الطــوارئ الصحيــة ، والباقــي ، أي 
3804 ، مت توقيفهــم خلرقهــم حالــة الطــوارئ الصحيــة مصحوبــة بجرائــم 
مختلفــة مثــل: الســرقة، العنــف واالجتــار باملخــدرات2 .... كان لهــذه املقاربــة 
العقابيــة أثــر يف زيــادة اكتظــاظ الســجون مــن جديــد، وبالتالــي إلغــاء اآلثــار 
اإليجابيــة لتدبيــر العفــو عــن مــا يقــرب مــن 6000 ســجن والــذي أشــاد بــه 

جميــع املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان.

o  مشــروع القانــون 20-22 املتعلــق باســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي 
وشــبكات البــث املفتــوح والشــبكات املماثلــة، والــذي كان ســيوافق عليــه 
مجلــس احلكومــة يف ظــل انعــدام تــام للشــفافية قبــل عرضــه علــى البرملــان 

)أبريــل 2020( .

مخاطــر انتشــار الفيــروس عــن طريــق الســجناء الســابقني وأقاربهــم، خطــر كبيــر  ··	
للعــود، 

o  غيــاب خطــة مصاحبــة ومواكبــة ل 5،654 ســجينة وســجن املفــرج عنهــم 
ــرة  ــاء فت ــم أثن ــن قضــوا مــدة عقوبته ــن الذي ــو ،  واآلخري ــرار العف ــا لق طبق
احلجــر الصحــي: وإذا كان اإلفــراج عــن الســجناء قــد مت  الترحيــب بــه 
واعتبــاره إيجابيــا، فإنــه لــم يتــم التخطيــط  لإلجــراءات والتدابيــر، وهكــذا 
وجــد عشــرات األشــخاص أنفســهم يف الشــارع، يف أوج مرحلــة احلجــر 
الصحــي »صارمــة« ، دون مــوارد أو إمكانيــة التنقــل للعــودة إلــى منازلهــم 
األزمــة  مــن  األولــى  الثالثــة  األشــهر  خــالل  املوقوفــن  ملعظــم  بالنســبة 
دون  هــذا،  االســتهالكية(.  املــواد  واملنتجــات/  البضائــع  نقــل  )باســتثناء 
احتســاب انقطــاع مختلــف خدمــات الدعــم /املصاحبــة وإعــادة اإلدمــاج 
ــد مــن األســر،   ــوارد بالنســبة للعدي ــدان امل ــدة الســجناء الســابقن وفق لفائ
ممــا ال يســاعد علــى إعــادة اندماجهــم يف املجتمــع، وهــو أمــر صعــب للغايــة 

يف الفتــرة العاديــة. 

  2- بالغ رئاسة النيابة العامة، 22/05/2020
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خطر عدم احترام احلق يف محاكمة عادلة: ··	

قــد يتضــرر بعــض املعتقلــن الذيــن ينتظــرون احملاكمــة مــن خــالل إجــراء احملاكمــة عــن 
بعــد )التــداول بالفيديــو( ، حيــث إن جميــع هــذه القضايــا  ال ميكــن أن تخضــع لهــذا النظــام  
بالنظــر إلــى عوامــل مثــل: مســتوى تعقيــد احملاكمــات؛ اجلوانــب التكنولوجيــة واالتصــال؛ 
الوضــع الوبائــي باملؤسســات؛ التــي قــد تســمح أم ال ، بتثبيــت األجهــزة ... ممــا قــد يتســبب 
يف تراكــم التأخيــرات يف محاكمــات البعــض ، ومتديــد فتــرة احلبــس واكتظــاظ الســجون...

تعبئــة  فــي  للســجون  المغربــي  المرصــد  مســاهمة  تعزيــز   - 4 
المجتمــع المدنــي للتخفيــف مــن آثــار انتشــار Covid-19 علــى 
حقــوق الســجينات والســجناء وظــروف احتجازهــم، والحــد مــن 
مخاطــر انزالقــات تكميــم الحريــات  خــال فتــرة األزمــة الصحيــة ...
خــالل الفتــرة املمتــدة مــن شــهر مــارس إلــى شــهر يونيــو 2020 ، شــارك  ·	 ·
أعضــاء املرصــد املغربــي للســجون  وســاهموا يف تنظيــم أنشــطة مختلفــة 
وحمــالت:   )visioconférences( بعــد  عــن  والنقــاش  للتفكيــر 

احتاد احملامن الشباب بهيئة الرباط )ندوة - مناقشة( ·	 ·

شبكة احملاميات واحملامن ضد عقوبة اإلعدام )ندوة - مناقشة( ·	 ·

االئتالف املغربي ضد عقوبة االعدام )ندوة - مناقشة( ·	 ·

االئتالف املغربي لهيئات حقوق االنسان )ندوة - مناقشة( ·	 ·

شبكة الصحفين ضد عقوبة اإلعدام )ندوة - مناقشة( ·	 ·

مهرجــان عــن بعــد مبناســبة اليــوم العاملــي للقــدس )جمعيــات مــن املغــرب -  ·	 ·
) فلســطن

 )ASF( ’’املشــاركة يف الترافــع اجلماعــي مببــادرة مــن ‘‘محامــون بــال حــدود ·	 ·
التوقيــع علــى  الوبــاء. مت  فتــرة  الســجناء خــالل  املتعلقــة بحمايــة حقــوق 
اإلعــالن املشــترك مــن قبــل 35 منظمــة غيــر حكوميــة مــن 15 دولــة مختلفــة 
)بنــن ، بوركينــا فاســو، بورونــدي ، جمهوريــة أفريقيــا الوســطى ، الكونغــو - 
ــا ،  ــي ، املغــرب ، موريتاني ــل، كــوت ديفــوار ، مال كينشاســا ، الكونغــو برازافي

أوغنــدا ، الســنغال ، تشــاد ، توغــو ، تونــس( - مــارس 2020.

احلريــات  لتكميــم  ال  املدنــي:  للمجتمــع  املشــترك  »البيــان  علــى  التوقيــع  ·	 ·
الرقميــة يف زمــن اجلائحــة الوبائيــة« املتعلــق مبشــروع القانــون 20-22 بشــأن 
اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي وشــبكات البــث املفتــوح والشــبكات 

.)2020 )أبريــل  املماثلــة 
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 5 - تحسيس الرأي العام ، التغطية اإلعامية: 

· ــاة احلــرة حــول ‘’الســجون يف 	 ــى قن 2020/03/26: املشــاركة يف برنامــج عل
ظــل كوفيــد19-’’؛

· 2020/04/18: حوار مع جريدة ليبراسيون؛ 	

· 2020/04/27: حوار مع جريدة الرأي L‘Opinion ؛	

· 04/27/ 2020: حوار مع جريدة أخبار اليوم؛	

· »ضــد احملضــور’’ 	 اللقاء/برنامــج  بعــد يف  عــن  املشــاركة   :2020/06/20
ــة  ــم جترب ــة Cap24TV.  حــول  »تقيي ــدة اإللكتروني املنظــم مــن طــرف اجلري

إدمــاج الســجناء باملغــرب واقــع وآفــاق. » 

أتاحــت هــذه التغطيــة اإلعالميــة الالفتــة للنظــر ،  إشــعاع أنشــطة املرصــد املغربــي 
ــارة النقــاش العمومــي حــول هشاشــة الســجناء يف مواجهــة  ــه، وإث ــة رؤيت للســجون و تقوي
الوبــاء وظــروف االحتجــاز ، ويف إســماع توصياتــه، للتخفيــف مــن آثــار  وتداعيــات انتشــار 

ــروس داخــل املؤسســات الســجنية. الفي

 6 - رصد الوضعية الوبائية داخل السجون المغربية.

تابــع املرصــد املغربــي للســجون الوضــع الوبائــي بشــكل يومــي يف عــدد مــن الســجون ، 
الســيما: ســجن ورزازات ، مراكــش ، الصويــرة ، تاونــات ، بــن جريــر ، آيــت ملــول 1 و 2 ، 
وســجن عــن البرجــة ، وهــي املؤسســات التــي شــهدت حــاالت عــدوى ، ســواء بــن املوظفــن 

أو النــزالء علــى الســواء. 

مت إبــالغ الــرأي العــام  بجميــع احلــاالت التــي مت حتديدهــا مــن قبــل املندوبيــة العامة إلدارة 
ــد ســجلنا 494  ــال ، فق ــى ســبيل املث ــاي ، عل ــر بالغــات. بالنســبة لشــهر م الســجون عب
حالــة. وقــد مت اتخــاذ تدابيــر عاجلــة مــن قبــل املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون: الفحــص 
والتشــخيص: )املوظفــون والســجناء املخالطــن ، إلــخ.( ، نظــام التنــاوب بــن املوظفــن ، 
إنشــاء غــرف احلجــر الصحــي والعالجــات ، تقــدمي العالجــات داخــل املؤسســات ، إخضــاع 
املرضــى لبروتوكــول العــالج يف املستشــفيات العموميــة عنــد الضــرورة ، احلجــر الصحــي 
املنزلــي للموظفــن ... وكذلــك ، يف نهايــة شــهر مــاي ، مت شــفاء 90٪ مــن احلــاالت 
بالكامــل ، و 9٪ مــن احلــاالت كانــت حتــت العــالج ، وتــويف أقــل مــن 0.5٪ )حالتــي وفــاة(. 

خــالل هــذه الفتــرة ، حافــظ املرصــد املغربــي للســجون علــى اتصــاالت دائمــة مــع مســؤولي 
املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج مــن أجــل االستفســار عــن حالــة بعــض 
العائــالت  تزويــد  مــن  وللتمكــن  تعــرف  حــاالت نشــطة،  التــي  الســجون  الســجناء يف 
باملعلومــات. كمــا أتــاح هــذا العمــل عــن قــرب حــل املشــاكل اليوميــة للســجناء وطمأنــة 

عائالتهــم.
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 7 - معالجة ومتابعة شكايات السجينات والسجناء.

بالنظــر إلــى اآلثــار املتناقضــة الناجتــة عــن اإلجــراءات الوقائيــة التــي اتخذتهــا اإلدارة 
الســجنية علــى حقــوق الســجناء وظــروف احتجازهــم ، ضاعــف املرصــد املغربــي للســجون 
ــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة  ــق مــع مســؤولي املندوبي ــوده وعمــل بالتنســيق الوثي جه
اإلدمــاج  حملاولــة حــل هــذه املشــاكل اليوميــة املرتبطــة باالحتجــاز ، والتــي تفاقمــت مــن 

خــالل تدابيــر تهــدف إلــى احلــد مــن مخاطــر االنتشــار يف  الوســط الســجني.

هكــذا، وعلــى علــى الرغــم مــن القيــود املرتبطــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة ، توصــل املرصــد 
ــي للســجون مــن  ــق املرصــد املغرب ب 22 ملفــا للشــكاوى ومتــت متابعتهــا مــن طــرف فري
منتصــف شــهر مــارس إلــى منتصــف شــهر يونيــو 2020. وقــد مت التوصــل بالشــكاوى: عبــر 
املوقــع اإللكترونــي للمرصــد، البريــد اإللكترونــي وعبــر الهاتــف والفاكــس، مت إرســالها مــن 

قبــل عائــالت الســجناء. 

العديــد مــن الشــكايات همــت الســجناء األجانــب، واملرضــى الذيــن يخشــون علــى صحتهــم 
مــع خطــر العــدوى وانتشــار الفيــروس داخــل الســجن ، واألشــخاص املوقوفــن أثنــاء فتــرة 
احلجــر الصحــي ، الذيــن اشــتكوا مــن عــدم تغييــر مالبســهم لعــدة أســابيع بســبب اســتحالة 
تلقيهــم احلاجيــات واألمتعــة الشــخصية مــن اخلــارج يف ســياق تدابيــر حالــة الطــوارئ 

الصحيــة.

 8 - المساعدة اإلنسانية الطارئة .

مــن أجــل تقــدمي مســاعدة إنســانية للســجناء خــالل هــذه الفتــرة مــن الطــوارئ الصحيــة، 
ــن  ــن جهويت ــى مندوبيت ــة3 عل ــدات ومنتجــات النظاف ــي للســجون  مع وزع املرصــد املغرب
للمندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج  )املندوبيــة اجلهويــة الــدار البيضــاء– 
ســطات واملندوبيــة اجلهويــة فــاس- مكنــاس( يف إطــار الشــراكة بــن املرصــد املغربــي 

 »Open Society Foundation - OSF« للســجون ومنظمــة املجتمــع املفتــوح

3 - مواد النظافة والتعقيم - صابون - منظفات - كمامات - قفازات – رشاش.



ملحق 1

الســلطات  اتجــاه  للســجون  المغربــي  المرصــد  »مرافعــة 
العــام’’ الــرأي  وتحســيس  المعنيــة 
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تـــقــريـر كوفيد ـ 19 / مارس ـ يونيو 2020

البيضاء يف: 2020/03/16

إلى السيد احملترم:
 رئيس النيابة العامة

العدد: م.م.س 2020/08

املوضــوع:  تدابيــر وقائيــة لفائــدة املتهمــني املعتقلــني يف طــور احملاكمــة علــى ضــوء انتشــار 
فيــروس كورونــا.

            حتية مودة وتقدير وبعد،
ــذي  ــرم الوضــع الصحــي احلــرج ال ــة احملت ــة العام ــس النياب ــم الســيد رئي ــى عليك ال يخف
تعيشــه معظــم دول العالــم أمــام انتشــار فــروس كورونــا )COVID 19 ( الفتــاك، ومــا يتطلبــه 

مــن إجــراءات وتدابيــر احترازيــة ووقائيــة حملاصرتــه واحلــد مــن انتشــاره.

واملغــرب كباقــي دول العالــم تعبــأ بحــزم ملواجهــة هــذا الوضــع املقلــق، باتخــاذ عــدة تدابيــر 
وقائيــة، أهمهــا إغــالق  عــدد هــام مــن الفضــاءات املفتوحــة أو املغلقــة التــي تســتقطب عــدد 

هــام مــن املواطنــن واإلغــالق املؤقــت ملجالــه اجلــوي والبحــري...

 وعليــه فــإن املرصــد املغربــي للســجون، باعتبــاره جمعيــة حقوقيــة تعنــى بحقوق الســجينات 
والســجناء، وهــي فئــة مجتمعيــة ينبغــي أن تشــملها كذلــك هــذه التدابيــر االحترازيــة، 
واســتحضارها ضمــن مختلــف املخططــات والبرامــج الصحيــة علــى ضــوء الوضــع العــام 
املرتبــط بانتشــار فيــروس كورونــا،  يجــد نفســه مضطــرا للتواصــل معكــم ملتمســا منكــم 
البحــث يف إمكانيــة توجيــه  جميــع وكالء جاللــة امللــك بربــوع اململكــة، وحثهــم علــى تأجيــل 
إحضــار املتهمــن املعتقلــن يف طــور احملاكمــة إلــى احملاكــم وتنقيلهــم مــن وإلــى املؤسســات 
الســجنية وتأخيــر محاكمتهــم إلــى أجــل الحــق، كإجــراء احتــرازي ووقائــي مــن شــأنه ضمان 
عــدم انتقــال العــدوى وتفشــيها داخــل املؤسســات الســجنية، علــى اعتبــار أن احملاكــم تعتبــر 
فضــاء عامــا يســتقطب عــدد كبيــر مــن املواطنــن والــزوار يوميــا، وتبقــى معرضــة الختــراق 
هــذا الفيــروس الفتــاك، وهــو اإلجــراء الــذي ســيتقاطع إيجابيــا مــع التدابيــر التــي اتخذتهــا 

املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج يف هــذا الشــأن.  

 وإذ نشكركم على تفهمكم وجتاوبكم، تقبلوا السيد الرئيس احملترم فائق املودة 
والتقدير.

عن املكتب التنفيذي
الرئيس

د.عبد اللطيف رفوع
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الدار البيضاء يف: 2020/03/18

إلى السيد احملترم: 
رئيس النيابة العامة

العدد: م.م.س 2020/09

املوضــوع: تقــدمي ملتمســات الســراح املؤقــت كإجــراء احتــرازي للوقايــة مــن انتشــار فيــروس 
كورونــا يف صفــوف الســجناء.

            حتية مودة وتقدير وبعد،

تبعــا للرســالة الســابقة واملتعلقــة ببعــض التدابيــر االحترازيــة التــي اقترحهــا عليكــم 
املرصــد املغربــي للســجون قصــد النظــر وتفعيــل مــا ترونــه مناســبا لتوفيــر احلمايــة 
الصحيــة للســجينات والســجناء علــى ضــوء انتشــار وبــاء / فيــروس كورونــا، يتشــرف 
املكتــب التنفيــذي للمرصــد املغربــي للســجون، أن يكاتبكــم مجــددا علــى ضــوء التطــورات 
احلاصلــة حلــد اآلن واملتمثلــة يف ارتفــاع عــدد املصابــن ببالدنــا وهــو مؤشــر خطيــر 
يفــرض علــى اجلميــع رفــع درجــة احليطــة واحلــذر واتخــاذ مختلــف التدابيــر الكفيلــة 

مبحاربــة هــذا الوبــاء واحلــد منــه. 

إن املرصــد املغربــي للســجون وهــو يتابــع بقلــق كبيــر الوضــع العــام الصحــي ببالدنــا ووضــع 
الســجينات والســجناء واملعتقلــن بصفــة عامــة داخــل املؤسســات الســجنية، يلتمــس منكــم 
مجــددا البحــث يف إمكانيــة الدفــع مبمثلــي النيابــة العامــة يف جلســات التلبــس، بــأن يقدموا 
طلبــات وملتمســات الســراح املؤقــت لبعــض املعتقلــن االحتياطيــن يف طــور احملاكمــة علــى 
خلفيــة بعــض اجلنــح التــي تكــون عقوبتهــا قصيــرة املــدة. وهــو إجــراء ســيمكن مــن تقليــص 

عــدد الســجناء االحتياطيــن ونســبة االكتظــاظ التــي تعرفهــا الســجون املغربيــة.

ــا اليقــن الســيد الرئيــس احملتــرم أن هــذه اإلجــراءات وغيرهــا ممــا ســبق ستســاهم  ولن
ــة املســبقة. ــاء وإنقــاذ أرواح عديــدة بفضــل الوقاي بشــكل كبيــر يف محاصــرة هــذا الوب

وإذ نشكركم على تفهمكم وجتاوبكم، تقبلوا السيد الرئيس احملترم فائق املودة 
والتقدير.

  عن املكتب التنفيذي
الرئيس

د. عبد اللطيف رفوع
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تـــقــريـر كوفيد ـ 19 / مارس ـ يونيو 2020

البيضاء يف : 2020/03/25

إلى السيد احملترم:
رئيس احلكومة املغربية

تداعيــات  مــن  والســجناء  الســجينات  املتخــذة حلمايــة  اإلجــراءات  املوضــوع: بخصــوص 
COVID-19 كورونــا  فيــروس 

               حتية مودة وتقدير وبعد، 

             السيد رئيس احلكومة احملترم،

ــي للســجون، أن يراســلكم بخصــوص انتشــار  ــذي للمرصــد املغرب ــب التنفي يتشــرف املكت
فيــروس كورونــا COVID-19 وتداعياتــه علــى مختلــف القطاعــات والشــرائح املجتمعيــة 
املغربيــة، ضمنهــا فئــة الســجينات والســجناء، ملعرفــة مختلــف التدابيــر التــي اتخذتهــا 
حكومتكــم ملواجهــة تفشــي هــذا الوبــاء داخــل املؤسســات الســجنية حمايــة لهــذه الفئــة 

وضمــان ســالمتها.

لقــد ســبق للمرصــد املغربــي للســجون أن أصــدر بالغــا يف املوضــوع عممــه علــى مختلــف 
املؤسســات والهيــآت والــرأي العــام يقتــرح مــن خاللــه مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي 
يراهــا ضروريــة لتقليــص املخاطــر وجتنيــب هــذه الفئــة الهشــة تداعيــات هــذا الفيــروس 
الفتــاك، كمــا وجــه رســالتن إلــى الســيد رئيــس النيابــة العامــة )أنظــر البــالغ والرســائل  
رفقتــه( يطلــب فيهمــا اتخــاذ بعــض اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة لتجنيــب الســجون 
ــا ،  ــدد أمنه ــى خــارج أســوار الســجون  وته ــا إل ــد آثاره ــد متت ــة ق ــة صحي ــة  كارث املغربي
واملتمثلــة يف  ضــرورة  إطــالق ســراح جميــع معتقلــي الــرأي واالحتجاجــات الســلمية، 
الســجناء االحتياطيــن يف طــور احملاكمــة علــى خلفيــة بعــض اجلنــح التــي تكــون عقوبتهــا 
قصيــرة املــدة، الســجينات املرفقــات بأطفالهــن، الســجناء والســجينات يف وضعيــة إعاقــة 
وذوي األمــراض املزمنــة، إضافــة إلــى الســجناء املســنن،  وهــي إجــراءات نعتبــر أنهــا  
ســتمكن مــن تقليــص عــدد الســجناء االحتياطيــن ونســبة االكتظــاظ التــي تعرفها الســجون 

املغربيــة وهــو إجــراء وقائــي واحتــرازي فعــال.  

وإلــى حــدود اليــوم ال زال الغمــوض يخيــم علــى حالــة الســجون ونزالئهــا، بحيــث ال نتوفــر 
علــى معطيــات دقيقــة وواضحــة حــول انتشــار الفيــروس بــن صفــوف الســجناء مــن عدمــه، 

أو عــن وجــود إصابــات بــن األطــر واملوظفــن.
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نــزالء ونزيــالت  الســيد رئيــس احلكومــة احملتــرم، لوضــع قضيــة  إليكــم  نتوجــه  إننــا 
املؤسســات الســجنية يف هــذه الظرفيــة العصيبــة ضمــن أولوياتكــم يف مواجهــة هــذا الوبــاء 
ــة املتخــذة يف  ــر االحترازي ــات اخلاصــة بالتدابي ــا باملعطي ــم تزويدن ــاك، ونلتمــس منك الفت
هــذا الصــدد مــن طــرف حكومتكــم، وباألســاس التدابيــر املتخــذة  علــى املســتوى الصحــي 
)األطقــم الطبيــة املؤهلــة، األدويــة، وســائل املراقبــة والتجهيــزات التــي مت رصدهــا خــالل 

هــذه الفتــرة...(.

إننــا  يف املرصــد املغربــي للســجون ننبــه حلالــة ووضعيــة أكثــر مــن ثمانــن ألــف مواطــن 
الظــرف  هــذا  يف  والعنايــة مبصيرهــم  إليهــم  االنتبــاه  علــى  واحلــث  الســجون  داخــل 
االســتثنائي، ونؤكــد لكــم علــى انخراطنــا يف أي مبــادرة ستســاهم يف جتنيــب الســاكنة 
الســجنية تداعيــات فيــروس كورونــا وعلــى اســتعدادنا لتقــدمي مختلــف االقتراحــات التــي 

ــب. ــاء هــذا اجلان مــن شــأنها إغن

وتقبلوا السيد رئيس احلكومة احملترم بقبول فائق تقديرنا.

عن املكتب التنفيذي
الرئيس: د. عبد اللطيف رفوع
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تـــقــريـر كوفيد ـ 19 / مارس ـ يونيو 2020

الدار البيضاء يف: 2020/03/31

إلى السيد :

املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

 العدد: 2020/10

املوضوع: تعبئة الدعم ملكافحة انتشار فيروس كورونا Covid-19 باملؤسسات السجنية.

    حتية مودة وتقدير وبعد،

ــا،  ــز حقــوق الســجينات والســجناء والدفــاع عنه ــى تعزي ــة إل انطالقــا مــن رســالته الرامي
يتشــرف املرصــد املغربــي للســجون، أن يراســلكم، ليحيطكــم علمــا بــأن شــركاء املرصــد 
املرصــد  مــن  طلبــوا  قــد   ،OSF املفتــوح املجتمــع  ومنظمــة  األوروبــي  االحتــاد  وهــم: 
انتشــار  إلــى محاربــة  ترمــي  مبــادرة  مــن  تقــدمي مقترحاتــه كجــزء  للســجون  املغربــي 
فيروس كورونا Covid-19 وتفشــي العــدوى وســط الســجينات والســجناء األكثــر هشاشــة 

داخــل املؤسســات الســجنية.

وبعــد التشــاور وتبــادل الــرأي، تبــن أن احتياجــات املؤسســات الســجنية تنحصــر يف 
املعــدات ومــواد النظافــة املوصــى بهــا للحــد مــن خطــر انتشــار الفيــروس.

وبنــاء علــى موافقتكــم طبعــا، نقتــرح تقييــم احتياجــات عــدد معــن مــن املؤسســات التــي 
ميكننــا تغطيتهــا، نظــًرا لقــرب أعضاءنــا منهــا يف إطــار املقترحــات التــي ســيتم تقدميهــا 
إلــى شــركائنا للحصــول علــى متويــل عاجــل. وستشــمل هــذه املقترحــات شــراء املــواد 

ــة وهــي: ــة األخــرى ذات الصل ــام اإلداري ــى املؤسســات مــع امله ــا إل ــدات، ونقله واملع

ســجن عكاشــة - عــن الســبع، ســجن النســاء - عــن الســبع، مركــز عــن الســبع لإلصــالح 
والتهذيــب، مركــز بــن ســليمان لإلصــالح والتهذيــب، مركــز علي مومن لإلصــالح والتهذيب، 

العرجــات 1 و 2 ، ســجن القنيطــرة املركــزي ، تــوالل 1 ، 2 و 3 ، رأس املــاء.

وسنبقى رهن إشارتكم للمزيد من املعلومات.

ويف انتظار جوابكم تقبلوا السيد املندوب العام احملترم فائق املودة والتقدير.

  عن املكتب التنفيذي
الرئيس

د.عبد اللطيف رفوع
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السيد وزير الداخلية
السيد املندوب العام إلدارة السجون

السيد رئيس النيابة العامة
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املوضوع: األولوية ألوضاع السجون والسجناء وآالف االعتقاالت.

السيدان الوزيران؛
السيد املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج؛

السيد رئيس النيابة العامة؛

حتية لكم وبعد،

يتوجــه إليكــم املرصــد املغربــي للســجون بالنظــر للمســؤوليات الدســتورية التــي تتحملونهــا، 
ــد  ــي تعيشــها العديد مــن املؤسســات الســجنية بع ــرة الت ــة اخلطي ــم للحال ليلفــت انتباهك
انتقــال الكورونــا فيــروس إليهــا وانتشــار اإلصابــات وســط الســجناء وبــن املوظفــن، 
وهــو وضــع كنــا نتوقعــه ونخــاف مــن تداعياتــه، فأبلغنــا األمــر مبكــرا للمســؤولن وقدمنــا 
مقترحــات وتعبئنا كمنظمــة مدنيــة إلــى جانــب املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة 

اإلدمــاج، نتابــع احلالــة وجنمــع املعطيــات ونثمــن املبــادرات.

ــى آالف الســجناء الذي  ــل أســابيع قــرار العفــو امللكــي عل ــاح قب وقــد تلقــى املرصــد بارتي
أدخــل الطمأنينــة يف النفــوس، وحســبنا أن اخلطــوة مــن شــأنها أن تســاعد علــى حتقيــق 
وكســب مســاحات تخفــف نســبيا مــن حالــة االكتظــاظ، والتــي هــي وجــه املأســاة احلقيقيــة 
ــق  ــة والتحقي ــي يســأل عنهــا قضــاء النياب ــة واملمارســة القضائية الت يف السياســة اجلنائي
ــة  ــح األمني ــي قامــت بهــا املصال واحلكــم. لكــن قــرارات االعتقــاالت بعشــرات اآلالف  الت
تنفيــًذا لتوصيــات رئاســة النيابــة، التــي أكــدت يف كل مناســبة ســواء يف تعليماتهــا أو 
لغــة  يف  وهــي  تعنــي  اســتعمال« الصرامة »  اإلعالم، علــى  عبــر  وســائل  باإلعالنــات 
التعليمــات، القبــض  واحلراســة النظريــة و إحالــة األشــخاص  علــى احملاكــم يف حالــة 
ــا،  ــا  وفاجــأت احلقوقيــن معن تلبــس وصــدور األحــكام النافــذة، هــذه القــرارات  فاجأتن
ــا  واعتبــرت مــن قبــل منابــر مؤسســات أمميــة وحقوقيــة دوليــة ووطنيــة اســتعمااًل مفرًط
وغيــر متناســب مــع  أوضــاع األزمــة التــي أصابــت املغــرب، و شــرائح مــن الشــعب املغربــي 



23

تـــقــريـر كوفيد ـ 19 / مارس ـ يونيو 2020

الســلطات  معهــا  تتعامــل  لــم  والتــي  وعالقاتهــم،  وحياتهــم  أرزاقهــم  ويف  يف صحتهــم 
ــي  ــد ممــن ألق ــل شــاهدنا أن العدي ــة املرجــوة واملفروضــة، ب ــة باحلكم ــة واألمني القضائي
عليهــم القبــض يوجــه إليهــم اتهامــا » إهانــة موظــف » وهــي بالطبــع ســيفا حــادا ال تعريــف 
لــه وال  حــدود  لتأويلــه، واســتعماله بشــكل فضفــاض واعتباطــي يــؤدي يف النهايــة ويف 

ــة. ــى احلري ــداء عل أغلــب احلــاالت الــى شــطط وحتكــم  واعت

نعــم ،  دخــل الوبــاء للســجون وانتشــر بســرعة رغــم  محــاوالت وقــف متــرده، وانتشــر 
رغــم األســوار العاتيــة واألبــواب احلديديــة واألســالك الشــائكة التــي حتاصــر الســجناء، 
وغادرهــا أكثــر مــن خمســة آالف بالعفــو فدخلهــا آالف،  وال يــدري أحــد كيــف كانــت 
حالتهــم الصحيــة ومــاذا نقلــوا معهــم،  وهنــا يــرى املرصــد املغربــي للســجون أنــه ال ميكــن 
ــرأي  ــا وينتظــر ال ــى اخلصوص، ســقوط مرضــى وضحاي ــم عل أن ينتظــر املســؤولون وأنت
العــام وأســر الســجناء إصــدار  بالغــات تعلــن عــن إصابــات أو تنعــي وفيــات، بــل  لدينــا 
باملرصــد بعــض املقترحــات يف شــكل تدابيــر  تشــريعية ومســطرية ومؤسســاتية وحقوقيــة 
ال بــد مــن االشــتغال عليهــا و ترجمتهــا إلجــراءات عمليــة  ال نشــك أنهــا أو بعضهــا ســيعطي 

نتائــج  إيجابيــة.

وهكذا نتوجه أوال للسيد وزير العدل من أجل:

أواًل: اإلقــدام على مبــادرة تشــريعية مســتعجلة ومحــددة يف الزمان تتــالءم مــع الوضــع 
االســتثنائي مــن خــالل تعديــالت لبعــض مــواد املســطرة اجلنائيــة لتتــالءم مــع واقــع األزمــة 
ومــع أوضــاع الســجون ومخاطــر االعتقــال ومراكــز الضابطــة وضغــط احلراســة النظريــة، 
واالنســجام مــع ضمانــات األمــن القانونــي واإلنســاني، وتتقيــد أكثــر حزًمــا مــع مبــادئ 

حقــوق اإلنســان ولكــي ال تســتعمل بعــض اإلجــراءات بكيــف أو شــط. 

ويف هذا االجتاه نقترح يف املرصد املغربي للسجون ما يلي :

مقتــرح تعديــل تشــريعي محــدد يف الزمــان ومرتبــط مبــا تفرضــه حالــة األزمــة والقــوة 
ــوان:  ــي مكــرر حتــت عن ــاب ثان ــة ب ــي بإضاف ــاب األول بالقســم الثان ــك بالكت القاهــرة وذل

))البــاب الثانــي مكــرر: مقتضيــات خاصــة بأزمــة كورونا(( ويشــير التعديــل إلــى:

بالرغــم مــن كل املقتضيــات التشــريعية والتنظيمية املخالفــة، وطبًقا حلالة   y 	
احلجــر الصحــي املقــررة مبقتضــى قانــون 20.23 الصــادر مبقتضــي 
ــع وعشــرين  ــح ألرب ــة تقلــص يف اجلن ــر، فــإن مــدة احلراســة النظري ظهي
ســاعة عندمــا تقتضيهــا الضــرورة القصــوى، وال ميكــن اللجــوء إليها ســوى 
يف اجلنــح املتعلقــة بالعنــف ضــد األبويــن، العنــف ضــد النســاء، اســتغالل 

الــدم. األطفال، وجرائــم 

ال يلجئ للحراسة النظرية اال بإذن كتابي من وكيل امللك؛  y 	
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يرفــع وكيــل امللــك عنــد تقــدمي الشــخص أمامــه تدبيــر احلراســة وعليــه أن   y 	
القضائيــة؛ الرقابــة  تدابيــر  بإحــدى  ولــو  ســراح  حالــة  يف  املتابعــة  يقــرر 

الطــوارئ  حالــة  خــالل  امللــك  وكيــل  علــى  احملالــة  القضايــا  ال حتــال   y 	
واحلجــر الصحــي علــى اجللســة إال بعــد رفــع احلجــر مــن قبــل الســلطات 

املعنيــة؛ احلكوميــة 

يأمــر وكيــل امللــك بنــاء علــى طلــب الشــخص املقــدم إليــه أو مــن دفاعــه   y 	
وبعــد قــرار رفــع حالــة االعتقــال بإجــراء الفحــص الصحــي مــن اجلهــات 
عليــه؛ الفيــروس  عالمــات  وجــود  وعــدم  ســالمته  مــن  للتأكــد  املعنيــة 

تكتفــي النيابــة العامــة أمــام احملكمــة ومبناســبة البــث يف اجلنــح املرتبطــة   y 	
موقوفــة؛ بعقوبــات  تطالــب  بــان  الطــوارئ  وحالــة  الصحــي  باحلــذر 

ال تقــوم النيابــة العامــة بطلــب تنفيــذ العقوبــات يف حالــة مــا إذا أصبحــت   y 	
املقــررات الصــادرة نهائيــة إال بعــد ســنة مــن رفــع حالــة احلجــر مــن قبــل 

املعنيــة. الســلطات 

ثانيــا: نقتــرح علــى الســيد وزيــر العــدل عقد اجتمــاع جلنــة العفــو كل أســبوع ضمــن 
ــة اجلائحــة  ــة احلصــار الصحــي وحال ــي تتــالءم وحال ــة الت ــارات السياســة والقانوني اخلي

وتســمح بإنقــاذ الســجون ولو نســبيا.

ثالًثا: كما نقترح كذلك اجتماع جلنة البث يف اإلفراج املقيد للمعتقلن. 

وال شــك أن مــن شــأن هــذه التعديــالت التشــريعية املســطرة أن تفعــل احلــق يف األمــن 
اإلنســاني والقضائــي يف حالــة الطــوارئ، و أن تقلــص جــدا  مــن مخاطــر اإلصابــة بالوبــاء 
ــف  ــي للتخفي ــر اإليجاب ــا شــديد األث ــال،  وســيكون له ــة واالعتق خــالل  احلراســة النظري
علــى  رجــال الضابطــة وقضــاء النيابــة العامــة،  فضــال على أنهــا ســتقدم حــال مهمــا ولــو 
مؤقتــا  حلالــة االكتظــاظ بالســجون وســتعمل علــى منــع دخــول الوبــاء وانتشــاره  وســتكون 
العامــة  علــى تطبيــق  تقــدمي املصلحــة الصحيــة والوقائيــة  خطــوة اســتباقية جتســد 
إجــراءات ترجــع بالبــالء علــى املواطــن باســم الصرامــة يف تفعيــل السياســة اجلنائيــة يف 

زمــن الكورونــا فيــروس.

ونتوجه للسيد رئيس النيابة العامة مبقترح إجراءات تناسب حالة األزمة ومنها:

خلــق االنســجام مــا بــن ضــرورات ومتطلبات الوقايــة والســالمة الصحيــة وعــدم دفــع   �
املواطنــن لبــؤرة الوبــاء عــن طريــق مســاطر االعتقــال والتــي اجتاحــت الســجون، ومــا 

بــن التصــدي للمخالفــات واجلنــح وذلــك مــن خــالل: 

y  أمــر الســادة الــوكالء ومعهــم الضابطــة بعــدم اســتعمال احلراســة النظريــة يف 
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حــق اجلانحــن إال عنــد الضــرورة ويف حــاالت االعتــداء علــى األطفــال والعنــف 
ضــد النســاء وجرائــم الدم خصوصــا وأن الســجون تعــرف وبــاء االكتظــاظ 
واالختالط وهــذا يرجــع باألســاس للنيابــة العامــة التــي تعتقــل أو تقــدم لقضــاة 

التحقيــق ملتمســات باالعتقــال التــي تطبــق دون تــردد مــن قضــاة التحقيــق؛

y  بعشــرات االعتقــال  حمــالت  بوقــف  الــوكالء    والســادة  الضابطــة  أمــر   
اآلالف نظــرا  ملخاطرهــا، و ملــا يترتــب عنهــا مــن جتــاوزات ومــن شــطط  ، 
الفضلــى  باملمارســات  االحتــرام  والتقيــد  يفرضــه  مــا  مــع  تناســبها  ولعــدم 
املرتبطــة  بقيــم حقــوق االنســان،  وللتأثير اإلعالمــي و النفســي لهــا  علــى 
الــرأي العــام وعلــى  األســر ، ونظــًرا لكــون احلمــالت مــن شــأنها أن تُفِقــد 
ــه  ــرا ملــا تتعــرض ل ــة تطبيقهــا،  وأخي ــة ومصداقي ــة السياســة اجلنائي مصداقي
الســجون مــن خــوف ورعــب  واضطــراب مــن جــراء الوبــاء أمــام ارتفــاع ظاهــرة 
االكتظــاظ وويالتــه التــي يعــرف اجلميــع نتائجهــا وأخطرهــا أخيــرا  هــو  امتنــاع 
املندوبيــة نقــل املعتقلــن حملاكمتهــم وهــو موقــف  خــارج أيــة مشــروعية ولــن 
يكــون حــاًل إلكراهــات الوقايــة مــن زحــف الوبــاء ومــن انتشــاره ولــو أن منطلقــه 

ــم للســجون؛  ــن احملاك ــاء م ــل الوب ــع نق ــرره منطــق من ــن أن يب ميك

y  أمــر الســادة الــوكالء بعــدم املوافقــة علــى وضــع املقبــوض عليهم باحلراســة يف 
اجلنــح إال يف حالــة اجلنــح املتعلقــة بالعنــف ضــد النســاء وضــد األطفــال؛

y  أمــر الــوكالء بعــدم وضــع املقبــوض عليهــم باحلراســة لكل مــن يشــكو مــن 
أمــراض أو عاهــات أو مــن لهــم عالمــات االحتياجــات اخلاصــة؛

y  أمــر وكالء امللــك مــن التأكــد املســبق ملــن ميكــن وضعهــم باحلراســة النظريــة 
مــن ســالمتهم والتأكــد مــن أن أماكــن احلراســة لــدى الضابطة مجهــزة للوقايــة 
واحلمايــة مــن اإلصابــة، وهــل حتتــرم املســافة وهل يحمــل املودعون الكمامــات 
ــة  ــة الضروري ــى وســائل النظاف ــر عل ــر املخاف ــدة احلراســة وهــل تتوف طــوال م

والكافيــة؛

y  احلــرص علــى متكــن احملروســن مــن االتصــال احلقيقــي مــع أهاليهــم ألن 
ــودة؛ ــون محم ــن تك ــاء واحلصــار رمبــا ل ظــروف الوب

y أمر السادة الوكالء بعدم متديد احلراسات النظرية يف اجلنح التلبسية؛ 

y أمر السادة الوكالء بعدم إصدار أوامر باإليداع يف حق االحداث؛ 

y  أمــر الســادة الــوكالء عــدم تقــدمي ملتمســات بالعقوبــة النافــذة يف حــق مــن ال 
ســوابق لهــم واملتابعــن مــن أجــل جنــح عــدم احتــرام إجــراءات احلجــر؛
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y  ــة يف حــق كل مــن ال ــة القضائي ــق املراقب ــوكالء بالتمــاس تطبي  أمــر الســادة ال
ــات احلجــر؛ ــة مقتضي ــح املتعلقــة مبخالف ــم ويف اجلن ســوابق له

y  أمــر الســادة الــوكالء بالتمــاس اإلفراج علــى مــن قضــى ثلــث العقوبــة ممــن 
اعتقــل يف إطــار مخالفة احلجــر الصحــي؛

y  أمــر الســادة الــوكالء بإجــراء الفحــوص الصحيــة للمعتقلن مبخافــر الشــرطة 
قبــل تقــدمي مــن ميكــن تقدميهم للنيابــة العامــة. 

أن نقترح على السيد وزير الداخلية بالنظر حلالة األزمة والطوارئ، 

أمــر األجهــزة األمنيــة التعامــل مــع املخالفــن عنــد اعتقالهــم طبقــا للقانــون   y 	
منهــم؛ األحــداث  نفســيتهم وأوضاع  وباحتــرام 

عــدم اســتخدام الشــرطة »إهانــة موظــف » لتبريــر القبــض علــى النــاس ووضعهم   y 	
النظريــة؛ احلراســة  رهــن 

التراجع عن القبض الذي تعدى كل التوقعات يف ظرف وجيز...  y 	

أن نقترح على السيد املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج:

نقتــرح بــكل إحلــاح. علــى املندوبيــة العامــة التراجــع عــن قــرار منــع نقــل الســجناء للمحاكــم 
ألن احلــق يف احملاكمــة حــق دســتوري ومــن النظــام العــام اجلنائــي وهــو حــق للمعتقــل 
وللشــخص املتابــع ال ميكــن التصــرف فيــه، فضــال علــى أنــه إجــراء فيــه خطــورة علــى 
نظــام الســجن ومهامــه التــي تنحصــر فقــط باإليــواء الــى حــن االفــراج أو احملاكمــة، كمــا 
أن الســجن ال يعنيــه أمــر احملاكــم   وال ســلطة لــه عليهــا، بــل األمــر يعنــي احتــرام األمــر 
الصــادر مــن قبــل احملكمــة أو قاضــي التحقيــق أو مــن النيابــة العامــة بنقــل املعتقــل إليهــم 

لالســتماع إليــه أو حملاكمتــه. 

أن يبقــى للســجن يف حالــة امتنــاع الســجن مــن االنتقــال ومــن مغــادرة الســجن نحــو 
احملكمــة بنــاء علــى أمــر قضائــي   حتريــر محضــرا   يف هــذه احلالــة وتبليغــه للنيابــة 

العامــة وللجهــة القضائيــة املعنيــة.

أن تقتــرح علــى املندوبيــة العامــة العفــو علــى مــن مت إخضاعهم للبروتوكــول الطبــي وتبتــت 
عافيتهــم حتــى ال يتعرضــوا للعــدوى مــن جديــد أو إصابــات أخــرى.
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نقتــرح علــى املندوبيــة العامــة بتفعيــل دورهــا كمــا يســمح لهــا بذلــك القانــون، بتهيــئ لوائــح 
املقترحن لإلفــراج املقيــد يف انتظــار العفو عــن كل مــن قضــى تلثي العقويــة احملكــوم 
عــدد  بالكثيــر  احملكومن يفــوق  مــن  العدد األكثــر  ألنهــم  اجلنــح  مــادة  مــن  بها عليــه 

احملكومــن يف اجلنايــات. 

وتقبلوا فائق التقدير واالحترام.

عن املكتب التنفيذي
الرئيس: د. عبد اللطيف رفوع

ملحوظة: وجهت نسخة إلى السيدة رئيسة املجلس الوطني حلقوق اإلنسان.
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البيضاء يف: 2020/04/29

إلى السيد:
املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

العدد: م.م.س/2020/17 
املوضوع: حول وضعية املؤسسات السجنية يف ظل انتشار فيروس كورونا. 

                 حتية مودة وتقدير وبعد، 

بدايــة يتقــدم إليكــم املرصــد املغربــي للســجون وإلــى جميــع أطــر وموظفــي املندوبيــة العامــة 
إلدارة الســجون بأحــر التعــازي يف وفــاة القائــد املربــي املمتــاز املســمى قيــد حياتــه الصــادق 

نصيلــة املوظــف بالســجن احمللــي ورززات علــى إثــر إصابتــه بفيــروس كورونــا.

فكمــا تعلمــون، يتابــع املرصــد املغربــي للســجون عــن قــرب اإلجــراءات التي اتخذتهــا 
وتتخذها املندوبية العامة إلدارة الســجون من أجل إســعاف املصابن ســجناء وموظفن... 
وتقــدمي مختلــف اخلدمــات الطبيــة للحــد مــن انتشــار الفيــروس الفتــاك داخــل الســجون 
املغربيــة ومحاصرتــه، كمــا يتابــع املرصــد  كذلــك مــا تتناقلــه مختلــف وســائل اإلعــالم 
ــار ومعطيــات حــول تفشــي  ــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي مــن أخب ــة واإللكتروني املكتوب
فيــروس كورونــا ببعــض املؤسســات الســجنية، والظــروف الصعبــة التــي يواجههــا الســجناء 
مرفوقــة بتســجيالت صوتيــة وفيديوهــات لبعــض عائــالت الســجناء، خاصــة تلــك املرتبطــة 
بالســجن احمللــي بــورززات، الــذي تفشــى فيــه الوبــاء بشــكل الفــت وخطيــر، كمــا أصــدرت 
العديــد مــن املنظمــات واجلمعيــات احلقوقيــة بيانــات وبالغــات حــول املوضــوع ونبهــت إلــى 

خطــورة الوضــع الــذي ينــذر بتطــورات خطيــرة.

مــن  قــدر  بأكبــر  معــه  التعامــل  يفــرض  نشــر  مــا  يعتبــر  للســجون  املغربــي  واملرصــد 
والنــزالء  املوظفــن  لــدى  الوبــاء  رقعــة  اتســاع  يخلقــه  الــذي  اإليجابية، نظرا للهلــع 
وأســرهم، ويضع علــى املرصــد مســؤولية إعداد مــا ميكــن تقدميه مــن توضيحــات، وذلــك 

مــا يجعــل املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون محــور ومصــدر املعلومــة.

ألجــل ذلــك الســيد املنــدوب العــام احملتــرم، نطلــب منكــم تزويدنــا بكافــة املعطيــات الدقيقــة 
التي  تتوفــرون عليها حــول تفشــي الوبــاء ومختلــف التدابيــر الصحيــة املنجــزة لفائــدة 

املصابــن مــن املوظفــن والنــزالء بفيــروس كورونــا.

وتقبلوا السيد املندوب العام احملترم فائق املودة والتقدير.

عن املكتب التنفيذي
الرئيس

عبد اللطيف رفوع
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البيضاء يف: 2020/05/26

إلى السيد :
املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

املوضــوع: طلــب معلومــات ومعطيــات عــن التدابيــر املتخــذة  للتعامــل مــع فيــروس كورونــا 
داخــل الفضــاء الســجني.

            حتية مودة وتقدير وبعد،

ــة...، يســعد  ــار نفســية واجتماعي ــا ومــا يخلفــه مــن آث ــى ضــوء انتشــار فيــروس كورون عل
املكتــب التنفيــذي للمرصــد املغربــي للســجون أن يلتمــس منكــم تزويــده ببعــض املعلومــات 
ــة هــذا  ــة إلدارة الســجون ملواجه ــة العام ــا املندوبي ــي وضعته ــر اخلاصــة الت حــول التدابي

الوضــع والتعامــل معــه. 
فكمــا تعلمــون، ينجــز املرصــد املغربــي للســجون عــدة مبــادرات وأنشــطة داخــل الفضــاء 
الســجني يف إطــار االتفاقيــة التــي جتمعــه باملندوبيــة العامــة إلدارة الســجون واالحتــاد 

.  OSF األوروبــي ووزارة العــدل ومنظمــة املجتمــع املفتــوح
ــى  ضــوء الوضــع  ــات واالختــالل  عل ــا ســتعرف بعــض االضطراب ــد مــن برامجن إن العدي

احلالــي، علــى ســبيل املثــال:

y  زيــارات املرصــد للســجينات والســجناء )متابعــة الشــكايات / املســاعدة القانونيــة / 
التوعيــة والتحســيس( .

تنفيــذ ثــالث  مشــاريع صغــرى إلعــادة اإلدمــاج التــي كانــت ســتنطلق هــذا األســبوع     y
16 مــارس 2020: بســجن احملمديــة )جمعيــة Relais Prisons-Société( ، ســجن 
ــة Jeunes pour Jeunes (، مركــز طــب اإلدمــان فــاس  ســوق األربعــاء الغــرب )جمعي

ــة  للحــد مــن مخاطــر املخــدرات( ؛ ــة الوطني )اجلمعي
أنشــطة توعيــة وحتســيس  الســجناء األجانــب يف املؤسســات الســجنية خاصــة    y

؛ العرجــات(  )ســجن عكاشــة و ســجن 
 وعليــه نلتمــس منكــم الســيد املنــدوب العــام احملتــرم، تزويدنــا بالتدابيــر التــي مت اتخاذهــا 
فيمــا يتعلــق باألســئلة املذكــورة أعــاله حتــى نتمكــن مــن إعــادة برمجــة وحتيــن مخططــات 

عملنــا وتبريــر إعــادة التنظيــم والبرمجــة لشــركائنا واملانحــن.

وتقبلوا السيد املندوب العام فائق مودتنا وتقديرنا.

عن املكتب لتنفيذي
الرئيس

د.عبد اللطيف رفوع
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املرصد املغربي للسجون يف مواجهة فيروس كورونا

بعــد آســيا وأوروبــا ، تواجــه بلــدان إفريقيــا ، مبــا يف ذلــك املغــرب ، تداعيــات وبــاء فيــروس 
كورونــا )COVID 19(  الــذي ينتشــر بســرعة عالية.

يف املغــرب، كمــا يف الــدول األخــرى يف املنطقــة، اعتمــدت الســلطات، وكذلــك العديــد مــن 
املؤسســات الوطنيــة والدوليــة العامــة واخلاصــة، تدابيــر اســتثنائية للحــد مــن انتشــار 

الفيــروس.

واملرصــد املغربــي للســجون، وانطالقــا مــن رســالته الراميــة إلــى حمايــة ودعــم حقــوق 
اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر خاصــة وعاجلــة  الســجينات والســجناء،  إذ يذكــر بأهميــة 
ــى  ــا  ، بالنظــر إل ــروس كورون ــزالء املؤسســات الســجنية مــن انتشــار عــدوى في ــة ن حلماي
خصوصيــة هــذه الفئــة وهشاشــتها واعتبــارا لظــروف االعتقــال واالختــالط...، والنقــص 
الواضــح يف البنيــة التحتيــة والعاملــن يف مجــال التطبيــب و التمريــض داخــل املؤسســات 

ــن: ــه يعل الســجنية فإن

y أهميــة اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة التــي وضعتهــا املندوبيــة العامــة إلدارة 
الســجينات  ودعــوة  الفيــروس،  انتشــار  ملواجهــة  اإلدمــاج  وإعــادة  الســجون 
والســجناء  وعائالت إلــى اإللتــزام بهــا  لتســهيل املهــام وضمــان مواجهــة فعالــة 

للفيــروس.
واملطهــرات  التعقيــم  مــواد  توفيــر  إلــى  الســجون،  العامــة إلدارة  املندوبيــة  y دعــوة 
والنظافــة  املوصــى بهــا صحيــا ووضعهــا رهــن إشــارة الســجناء والســجينات،  مــع 

تقليــص عــدد الســجناء داخــل الزنــازن والعنابــر وتطهيــر وتعقيــم املبانــي.
ــا إلــى تكثيــف اجلهــود وتقــدمي  y دعوتــه جميــع املتدخلــن يف الشــأن الســجني ببالدن
مختلــف اخلدمــات املطلوبــة لضمــان ســالمة الســجناء وعــدم تفشــي الفيــروس  

داخــل املؤسســات الســجنية.
y يدعــو الســلطات القضائيــة، إلــى اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن أجــل اإلفــراج 
عــن الســجينات والســجناء الذيــن ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 2020،  
وإطــالق ســراح الســجناء األحــداث الذيــن ينتظــرون محاكمتهــم، والســجناء املســنن 

ــد بشــروط. ــراج املقي ــر اخلاصــة باإلف ــال التدابي ــا فوق 65 ســنة، وإعم م
y املطالبــة بإطــالق ســراح ســجناء الــرأي والتظاهــر الســلمي، وتقليــص عــدد الســجناء 

االحتياطيــن للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخــل الســجون كإجــراء وقائــي واحتــرازي.
y مطالبــة رئاســة النيابــة العامة بتأجيــل إحضــار املتهمــن املعتقلــن يف طــور احملاكمــة 
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إلــى احملاكــم وتنقيلهــم مــن وإلــى املؤسســات الســجنية وتأخيــر محاكمتهــم إلــى أجــل 
الحــق، كإجــراء احتــرازي ووقائــي مــن شــأنه ضمــان عــدم انتقــال العــدوى وتفشــيها 

داخــل املؤسســات الســجنية...
y تعليــق أنشــطة املرصد اإلشــعاعية واملوجهــة إلــى العمــوم  مؤقًتــا ، مبــا يف ذلــك 
الرصــد،  أنشــطة  )التحســيس،  الســجنية،  املؤسســات  داخــل  املنظمــة  األنشــطة 
واملســاعدة القانونيــة ، وتنفيــذ املشــاريع الصغــرى املتعلقــة بإعــادة اإلدمــاج املنفــذة 

ــخ. ــع املدنــي(، إل ــات املجتم ــل منظم ــن  قب م
y االســتمرار يف ضمــان اســتقبال ومعاجلــة / متابعــة شــكاوى الســجينات و الســجناء 
خــالل هــذه الفتــرة احملــددة، ومعاجلــة مختلــف القضايــا ذات الصلــة بحقوقهــم 

ــم. وظــروف اعتقاله
y يدعــو جميــع أعضائــه وشــركائه وعمــوم املواطنــن إلــى تبنــي ســلوك مســؤول واحترام 
اإلجــراءات والتعليمــات األمنيــة االحترازيــة للمســاهمة يف احلــد مــن مخاطــر انتقــال 

عــدوى الفيــروس وترســيخ  ســلوك مواطن.

املكتب التنفيذي
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»فيروس كورونا: من أجل ضمان احلق يف الصحة واحلياة للسجناء 
والسجينات« 

يتابــع املرصــد املغربــي للســجون بقلــق كبيــر اســتمرار انتشــار فيــروس كورونــا وتداعياتــه 
علــى مختلــف شــرائح املجتمــع املغربــي. وانطالقــا مــن رســالته احلقوقيــة واإلنســانية 
ــام  ــرأي الع ــى ال ــم، أصــدر املرصــد بالغــا إل ــف فئاته اجتــاه الســجناء والســجينات مبخل
يــوم 17 مــارس 2020 ضمنــه عــدد مــن االقتراحاتــه االحترازيــة لضمــان عــدم تفشــي 
الفيــروس وســط الســجناء والســجينات، وراســل بعدهــا الســيد رئيــس النيابــة العامــة 
التخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات والتدابيــر للحــد مــن ظاهــرة االكتظــاظ داخــل الســجون 
والتــي جتــاوزت ســاكنها نهايــة شــهر دجنبــر 2019 مــا مجموعــه  86384 ســجينة وســجن: 
األولــى بتاريــخ 16 مــارس 2020 والثانيــة بتاريــخ 18 مــارس 2020. كمــا راســل املرصــد 
الســيد رئيــس احلكومــة املغربيــة بتاريــخ 26 مــارس 2020 يطالبــه بتقــدمي املعطيــات 
ــر  ــة داخــل الســجون واإلجــراءات والتدابي ــح الصــورة حــول الوضعي ــام، وتوضي ــرأي الع لل
الصحيــة وغيرهــا التــي شــملت نــزالء املؤسســات الســجنية، لتفــادي تفشــي هــذا الفيــروس 

داخلهــا ،حيــث طالــب املرصــد باتخــاذ عــدة مبــادرات يؤكــد عليهــا مــن جديــد وهــي: 

ــا إلــى تكثيــف اجلهــود وتقــدمي  y دعوتــه جميــع املتدخلــن يف الشــأن الســجني ببالدن
الســجناء والســجينات واملوظفــن  مختلــف اخلدمــات املطلوبــة لضمــان ســالمة 

واملوظفــات وعــدم تفشــي الفيروس داخــل املؤسســات الســجنية؛

y دعــوة الســلطات القضائيــة، إلــى اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن أجــل اإلفــراج 
ــن ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 2020،  عــن الســجينات والســجناء الذي
وإطــالق ســراح الســجناء األحــداث الذيــن ينتظــرون محاكمتهــم، والســجناء املســنن 
مــا فوق 65 ســنة، والنســاء الســجينات املرفقــات بأطفالهــن، والســجناء والســجينات 

ــد بشــروط؛ ــر اخلاصــة باإلفراج املقي ــة إعاقــة، مــع إعمــال التدابي يف وضعي

y املطالبــة بإطــالق ســراح ســجناء الــرأي والتظاهــر الســلمي، وتقليــص عــدد الســجناء 
االحتياطيــن للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخــل الســجون كإجــراء وقائــي واحتــرازي؛

y تأجيــل إحضــار املتهمــن املعتقلــن يف طــور احملاكمــة إلــى احملاكــم وتنقليهــم مــن وإلــى 
املؤسســات الســجنية وتأخيــر محاكمتهــم إلــى أجــل الحــق، كإجــراء احتــرازي ووقائــي 

مــن شــأنه ضمــان عــدم انتقــال العــدوى وتفشــيها داخــل املؤسســات الســجنية إلــخ.
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واملرصــد املغربــي للســجون وهــو يتابــع اليــوم الوضــع الســجني ببالدنــا علــى ضــوء جائحــة 
كورونــا يعلــن للــرأي العــام الوطنــي وأســر الســجناء مايلــي:

املغربــي  بهــا املرصــد  التــي طالــب  املبــادرات واإلجــراءات االحترازيــة  أن  y يعتبــر 
ــى الســيد  ــة إل ــر الرســائل املوجه ــر بالغــه األول أو عب للســجون ســابقا، ســواء عب
ــا  ــة، تشــكل مدخــال حقيقي ــة املغربي ــس احلكوم ــة والســيد رئي ــة العام ــس النياب رئي

حملاصــرة الفيــروس ومنعــه مــن االنتشــار داخــل املؤسســات الســجنية؛

y يثمــن مبــادرات املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون املتخــذة مــن أجــل ضمــان عــدم 
الفيــروس يف أوســاط الســجناء والســجينات وأطــر وموظفــي املندوبيــة  انتشــار 
العامــة والتــي تبقــى غيــر كافيــة أمــام االكتظــاظ الكبيــر الــذي تعرفــه الســجون؛

y يثمــن مجهــودات األطــر الطبيــة العاملــة داخــل الســجون ومجهــودات أطــر وموظفــي 
املؤسســات الســجنية وتضحياتهــم والتزامهــم خــالل هــذا الظــرف احلــرج ويطالــب 
ــة  ــادرات املندوبي ــودات ومب ــالزم إلجنــاح مجه ــات املســؤولة بتقــدمي الدعــم ال اجله

العامــة إلدارة الســجون؛

y يدعــو أســر الســجناء والســجينات إلــى املســاهمة الفعالــة إلجناح التدابيــر االحترازية 
التــي أعلنــت عنهــا املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون، ويؤكــد علــى اســتمراره يف 

متابعــة الوضــع داخــل الســجون واتخــاذ مــا يلــزم مــن املبــادرات؛

y يعتبــر أن قلــق أســر الســجناء والســجينات علــى ذويهــم وراء األســوار، قلــق مشــروع 
ويدعــو اجلميــع إلــى حتمــل مســؤوليته وتنويــر الــرأي العــام وأســر النــزالء والنزيــالت 

حــول الوضــع الصحــي داخــل املؤسســات الســجنية،

الفتــرة احلرجــة، ويدعــو  الســجناء والســجينات خــالل هــذه  إلــى وضعيــة  y ينبــه 
اجلهــات املســؤولة إلــى العنايــة مبصيرهــم ووضعهــا ضمــن األولويــات يف مواجهــة 

انتشــار الفيــروس؛

y يدعــو مجــددا إلــى إطــالق ســراح جميــع معتقلــي الــرأي واالحتجاجــات الســلمية 
وتقليــص عــدد الســجناء االحتياطيــن باإلفــراج عــن النســاء الســجينات املرفقــات 
بأطفالهــن والســجناء يف وضعيــة إعاقــة وذوي األمــراض املزمنــة واملســنن للتقليــص 

مــن ظاهــرة االكتظــاظ داخــل املؤسســات الســجنية،

y يخبــر الــرأي العــام وعمــوم أســر الســجينات والســجناء أن املرصــد ســيبقى علــى 
تواصــل مســتمر ودائــم مــع املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون ملتابعــة الوضــع الصحــي 

للســجينات والســجناء داخــل عمــوم الســجون املغربيــة؛

y يطالــب رئيــس احلكومــة املغربيــة ووزيــر الصحــة بتنويــر الــرأي العــام وأســر الســجناء 
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والســجينات حــول اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة املتخــذة لضمــان ســالمة ذويهــم 
يتعلــق باألطقــم الطبيــة املؤهلــة  وأقاربهــم علــى املســتوى الصحــي، خاصــة مــا 

واألدويــة ووســائل املراقبــة والتجهيــزات املرصــودة لهــذا الغــرض؛

y يدعــو احلكومــة املغربيــة إلــى دعــم مبــادرة املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون ملواجهــة 
فيــروس كورونــا عبــر رصــد ميزانيــة اســتثنائية عــن طريــق صنــدوق تدبيــر جائحــة 
للحاجيــات  الظــرف احلــرج واالســتجابة  فيــروس كورونــا-Covid-19   يف هــذا 
ــذي تعرفــه  ــة للســجينات والســجناء أمــام االكتظــاظ املرتفــع ال ــات الصحي واملتطلب

ــة ؛ الســجون املغربي

y يشــيد مبجهــودات األطقــم الطبيــة داخــل املستشــفيات حملاربــة هــذا الفيــروس 
ويدعــو إلــى متكينهــا مــن كافــة املتطلبــات واملســتلزمات الطبيــة والشــروط الالزمــة 

ــا.  لتســهيل عمله

اجلمعويــن  والفاعلــن  احلقوقيــة  املنظمــات  ومبــادرات  مواقــف  عاليــا  y يثمــن 
واحلقوقيــن الداعمــة للســجناء والســجينات يف هــذا الظــرف احلــرج واملدافعــة عــن 
حقهــم يف الصحــة واحليــاة، ويؤكــد علــى أهميــة مبــادرة توقيــع العريضــة مــن أجــل 
إطــالق ســراح املعتقلــن التــي تنخــرط فيهــا احلركــة احلقوقيــة ببالدنــا، ويدعــو إلــى 
املزيــد مــن التعبئــة للدفــاع عــن حــق هــذه الفئــة املجتمعيــة يف اخلدمــات الصحيــة 

ــاة. واحلي

البيضاء يف: 27 مارس 2020

املكتب التنفيذي 

 



35

تـــقــريـر كوفيد ـ 19 / مارس ـ يونيو 2020

البيضاء يف 2020/04/08 

بالغ إلى الرأي العام

املرصد املغربي للسجون يثمن قرار العفو امللكي القاضي بالعفو على عدد من 
السجناء والسجينات

تلقــى املرصــد املغربــي للســجون بارتيــاح قــرار العفــو امللكــي القاضــي بإطــالق ســراح 5648 
ــادرة هامــة ستســاهم يف التخفيــف مــن ظاهــرة االكتظــاظ  ــره مب ســجينة وســجن، ويعتب
ــى عاتــق املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون، التــي تتصــدى  ومــن العــبء الثقيــل امللقــى عل
ــاء وســط الساكنة الســجنية واملوظفن واملوظفــات باملؤسســات الســجنية.  النتشــار الوب

وأمــام املخاطــر التــي تهــدد الوطــن واملواطنــن جــراء انتشــار الفيــروس القاتــل منــذ أســابيع 
والتضامــن والتعبئــة الــذي تتســع رقعتهــا يف صفــوف كل الفئــات، واجلهــود التــي تبذلهــا 
الســلطات واملؤسســات الصحيــة لتعزيــز تدابيــر احلمايــة والوقايــة للتصــدي للوبــاء والتــي 
ــة التــي دعــا لهــا املرصــد املغربــي  اســتجاب لهــا املواطنــون، وتبعــا لإلجــراءات االحترازي
للســجون وألــح علــى جهــات رســمية متعــددة علــى اتخاذهــا حتــى ال يتســرب الوبــاء إلــى 

الســجون املغربيــة فإنــه يعلــن للــرأي العــام مــا يلــي: 

y يثمــن قــرار العفــو امللكــي يف هــذا الظــرف احلــرج الــذي يرمــي إلــى جتنيــب الســاكنة 
الســجنية تداعيــات انتشــار الفيــروس؛ 

y يجــدد مطالبــه التــي تضمنتها بالغاتــه الســابقة مــن أجــل اتخــاذ كل اإلجــراءات 
واعتمــاد كل اآلليــات للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخــل املؤسســات الســجنية ويف 
مقدمتهــا: مواصلــة العمــل مــن أجــل الرفــع مــن عدد املســتفيدين واملســتفيدات 
الــرأي  السياســين ســجناء  املعتقلــن  كافــة  ســراح  العفو -إطــالق  قــرارات  مــن 
ــد  ــراج املقي ــة اخلاصــة باإلف ــات القانوني ــال املقتضي واالحتجاجــات الســلمية -إعم

بشــروط وغيرهــا مــن التدابيــر؛
y يناشــد املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج والتــي اتخــذت عــدة تدابيــر 
احتزازيــه حملاصــرة جائحــة كورونــا داخــل الســجون، أن تضاعــف حصــة االتصــال 
الهاتفــي بــن الســجن وأهلــه ملــا يف ذلــك مــن توفيــر األمــن النفســي واإلنســاني 

لديهــم وتوفيــر شــروط رحبــة الســتقرارهم واطمئنانهــم اجتــاه أبنائهــم وآبائهــم؛
ــة  ــود املندوبي ــز جه ــل يف املســاهمة يف تعزي ــدة تتمث ــادرة جدي ــه ســيقوم مبب ــن أن y يعل
الوقائيــة  األوليــة  االحتياجــات  بعــض  بتقدميــه  وذلــك  للســجون،  إلدارة  العامــة 
ــة  ــة مواصل ــه إمكاني ــاح ل األساســية، لبعــض املؤسســات الســجنية، مــع األمــل أن تت
هــذه العمليــة لفائــدة مؤسســات أخــرى، مســتحضرا تفهــم املندوبيــة العامــة إلدارة 
الســجون للمنطلقــات املواطنــة واحلقوقيــة للمرصــد املغربــي للســجون وتثمينهــا 

خلطواتــه ومبادراتــه.
املكتب التنفيذي
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بالغ مشترك بني جمعيات املجتمع املدني واألفراد4
ال لتكميم احلريات الرقمية يف زمن اجلائحة الوبائية

بيان مشترك

2020/04/30

صــادق املجلــس احلكومــي املنعقــد يــوم 19 مــارس 2020 علــى مشــروع القانــون رقــم 
20-22 بشــأن اســتعمال شــبكات التواصــل االجتماعــي وشــبكات البــث املفتــوح والشــبكات 
املماثلــة شــريطة عرضــه علــى أنظــار جلنــة تقنيــة ثــم علــى جلنــة مختصــة مشــتركة بــن 
الــوزارات، يف غيــاب تــام للشــفافية، قبــل عرضــه علــى البرملــان.  ولــم يتــم نشــر أي نســخة 
مــن مشــروع القانــون رســًميا حتــى اآلن، كمــا لــم يتــم تقــدمي أي معلومــات عــن مكونــات 

اللجــان املذكــورة أو صالحياتهــا أو طــرق اشــتغالها أو نطــاق تدخلهــا. 

ــان املشــترك نتســاءل  ــى هــذا البي ــن عل ــراد املوقع ــي واألف ــع املدن ــات املجتم نحــن منظم
عــن الهــدف مــن وراء إقــدام احلكومــة علــى إعــداد وتقــدمي هــذا النــص يف خضــم األزمــة 
الصحيــة املرتبطــة بجائحــة كورونــا COVID19 ، كمــا نعــرب عــن اندهاشــنا مــن الســرعة 
التــي متــت بهــا املصادقــة علــى هــذا املشــروع يف مجلــس احلكومــة، علمــا أنــه لــم ينشــر 
ــه يف الفصــل 78 مــن  ــا هــو منصــوص علي ــا مل ــة العامــة للحكومــة طبق ــى موقــع األمان عل

الدســتور. 

ــون للنقــاش العــام بــن مختلــف املتدخلــن خالفــا ألحــكام  ــم ُيعــرض مشــروع القان كمــا ل
أنــه يهــم كل  العلــم  13-31 املتعلــق باحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات مــع  القانــون 
مســتخدمي اإلنترنيــت الــذي يفــوق عددهــم 25 مليــون مواطنــة و مواطــن يف املغــرب.

إننــا نتســاءل حــول الدراســة التــي مــن املفتــرض إجنازهــا حــول األثــر احملتمل لهــذا القانون 
طبقــا ملــا هــو منصــوص عليــه يف املرســوم رقــم 585-17-2 بشــأن دراســة األثــر الواجــب 
القيــام بهــا بخصــوص بعــض مشــاريع القوانــن، كمــا أن غيــاب أي دور للمجلــس الوطنــي 
حلقــوق اإلنســان واللجنــة الوطنيــة ملراقبــة حمايــة املعطيــات ذات الطابــع الشــخصي يف 
ــا نطــرح الســؤال حــول ســلوكات احلكومــة بخصــوص  عمليــة صياغــة هــذا النــص يجعلن

املقاربــة التشــاركية مــع جميــع األطــراف.

 إن التوقيــت وانعــدام الشــفافية حــول عمليــة صياغــة مشــروع القانــون 22.20 واملصادقــة 
عليــه مــن طــرف احلكومــة يثيــر لدينــا مجموعــة مــن املخــاوف بشــأن محتــوى هــذا النــص 
وانعكاســاته املدمــرة علــى حريــة التعبيــر. وعلــى الرغــم مــن أن مشــروع القانــون لــم يتــم 

4 https://www.majalat.org/ar/news/almghrb-tajyl-alnzr-fy-mshrw-qanwn-shbkat-
altwasl-alajtmay-alzjry-tht-dght-almjtm-almdny 
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ــداول يف  ــص املت ــراءة الن ــن خــالل ق ــا، م ــدو جلي ــة رســمية، يب ــة جه ــن طــرف أي نشــره م
األعمــدة الصحفيــة وعلــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، أننــا نواجــه محاولــة أخــرى 
لتقييــد حريــة التعبيــر والتحكــم الصــارم يف وســائل التعبيــر التــي تتيحهــا شــبكات التواصــل 
االجتماعــي واملنصــات املماثلــة. كمــا يظهــر أن مجموعــة مــن مــواد هــذا القانــون منافيــة ملــا 
هــو منصــوص عليــه يف الدســتور، ال ســيما الفصــل 25 منــه الــذي يضمــن حريــة التعبيــر 

والــرأي.

يبــدو أن مشــروع القانــون يريــد إخضــاع اســتعمال شــبكات التواصــل االجتماعــي ومنصــات 
التواصــل إلــى إذن صريــح مــن طــرف الســلطات .كمــا أن بعــض املــواد تنــص علــى خوصصة 
الــردع والرقابــة علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي ومنصــات اإلنتيرنــت عــن طريــق إقحام 
مشــغلي الشــبكات ومطوريهــا ومزوديهــا يف الرقابــة علــى احملتــوى الــذي قــد يعتبرونــه غيــر 
مطابــق للقانــون. كمــا يبــدو أيضــا أن واضعــي الوثيقــة يتوخــون حظــر بــل جتــرمي أشــكال 
معينــة مــن التعبيــر مثــل الدعــوة إلــى مقاطعــة املنتجــات والعالمــات التجاريــة. كمــا يبــدو 
واضحــا أن هــذا القانــون سيشــكل إن مت تبنيــه يف هــذه الصيغــة، ســابقة خطيــرة وانزالقــا 
نحــو التعســف يف الرقابــة علــى حريــة التعبيــر، وأحيانــا دون اللجــوء إلــى اإلجــراءات 

القانونيــة الالزمــة. 

ــث اإلطــار  ــى حتدي ــا احلاجــة إل ــدرك متاًم ــراد، ن ــي واألف ــع املدن ــات املجتم نحــن، منظم
القانونــي الوطنــي لتحســن قدرتنــا علــى مكافحــة األشــكال اجلديــدة للجرائــم اإللكترونيــة 
وبعــض احملتويــات  الزائفــة  مــن نشــر األخبــار  املنظمــة واحلــد  واإلرهــاب واجلرميــة 
ــوة  ــن ق ــن أجــل احلــد م ــا نناضــل م ــز، كم ــة والتميي ــى الكراهي ــات احملرضــة عل والتعليق
منصــات التواصــل االجتماعــي علــى توجيــه محتــوى الوســائط االجتماعيــة وفقــا ملصاحلها 
التجاريــة أو االقتصاديــة أو السياســية، التــي  أدت إلــى حــد االشــتباه يف بعــض الــدول 

ــات. ــى مســار االنتخاب ــر عل واألطــراف بالتأثي

 إننــا نرفــض بشــكل قاطــع الســماح بتكييــف وتعديــل الرزنامــة القانونيــة ملواكبــة حتــوالت 
العالــم االفتراضــي بحيــث يصيــر مبثابــة حصــان طــروادة إلرســاء أشــكال جديــدة مــن 
الرقابــة وتقييــد مســاحات احلريــة، خاصــة وأن املرجــع الدولــي يف هــذا املجــال الــذي 
يســتند إليــه مشــروع القانــون املذكــور أعالــه هــو االتفاقيــة املتعلقــة باجلرائــم اإللكترونيــة 
ــي انضــم إليهــا املغــرب فقــط يف عــام  ــة بودابســت لعــام 2001 الت املعروفــة باســم اتفاقي
2018 والتــي ال تتضمــن أي مقتضــى يجــرم الدعــوة للمقاطعــة أو الدعــوة إلــى ســحب 
األمــوال مــن البنــوك. ويف نفــس الســياق، التــزم املغــرب يف إطــار شــراكته االســتراتيجية 
مــع االحتــاد األوروبــي ومجلــس أوروبــا مــن أجــل تعزيــز التشــريعات املغربيــة بشــأن اجلرائم 

ــرام احلقــوق األساســية وحريــات املواطنــن. اإللكترونيــة باحت

 باإلضافــة إلــى ذلــك، جتــدد منظمــات املجتمــع املدنــي واألفــراد املوقعــون علــى هــذا 
البيــان مخاوفهــم بشــأن االنتهــاكات احلقوقيــة يف ســياق تدبيــر أزمــة جائحــة كوفييــد 
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19 وجتــدد أســفها لتواتــر االعتقــاالت بســبب التعبيــر عــن الــرأي علــى شــبكات التواصــل 
ــاع  ــن األحــوال اســتغالل اإلجم ــأي حــال م ــن ب ــه ال ميك ــى أن ــد عل ــا تؤك ــة. كم االجتماعي
الوطنــي الــالزم يف ســياق مكافحــة الوبــاء كفرصــة لشــرعنة التجــاوزات التــي الحظناهــا 
منــذ عــدة أســابيع مــن خــالل »البيانــات الصحفيــة املشــتركة« بــل جعــل هــذا اإلجمــاع 
الوطنــي فرصــة حملاولــة فــرض واقــع جديــد علــى عالــم التواصــل االفتراضــي، و احلقــوق 
و احلريــات مثــل اســتخدام تطبيــق التتبــع دون اعتمــاد القوانــن والتشــريعات ذات الصلــة.

نحن منظمات املجتمع املدني واألفراد املوقعن على هذا البيان نطالب مبا يلي: 

y التخلي التام عن مشروع القانون 22-20. 
y احتــرام حريــة التعبيــر واحلــق يف الوصــول إلــى املعلومــة، وخاصــة يف أوقــات األزمــات 

الوبائية.
ــر  ــرأي والتعبي ــة ال y اإلفــراج الفــوري عــن املعتقلــن ووقــف احملاكمــات املتعلقــة بحري

ــة. ــى شــبكات التواصــل االجتماعي عل
y نرفــض خوصصــة الرقابــة علــى اإلنترنيــت أو أي إجــراء آخــر يؤثــر علــى احليــاد يف 

النــت. 
y نرفــض أي انتهــاك حلقــوق املســتهلكن، ال ســيما حظــر اســتخدام املقاطعــة أو أي 
وســيلة تســمح بالتعبيــر عــن رأي ســلبي أو تقــدمي شــكوى حــول منتــوج أو خدمــة أو 

إســاءة أو شــطط يف اســتعمال الســلطة.
y ندعــو إلــى تنزيــل برنامــج عمومــي للتربيــة علــى اإلعــالم بــدال مــن اســتخدام املقاربــة 

القمعيــة الصرفة.
مختلــف  ومســؤوليات  اإلنترنيــت  حريــات  حــول  وطنــي  نقــاش  فتــح  إلــى  y ندعــو 

املتدخلــن.
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البالغ املشترك املوقع مع  محامون بدون حدود 

24 March 2020

Joint statement5

Addressed to the member states of the African Union and 
to human rights international organizations in Africa

While, in the past 10 days, Europe has become the new epicenter 
of the COVID-19 pandemic, which first affected China 
before spreading to the rest of the world, African countries 
are preparing to face an increase in the number of cases, now 
considered unavoidable by the WHO.

As of Wednesday 25 March, there were more than 2000 cases 
across the continent, including 275 deaths. A rapid increase in 
the curve of recorded cases is now inevitable and guidelines 
have been issued by governments to control the spread of the 
virus. This is, of course, to be acknowledged.

In all the countries overwhelmed with the new Coronavirus, 
the most vulnerable categories of the population are also the 
most at risk of the virus. In addition to people over 65 years 
old who are the age group at risk, socially and economically 
vulnerable people bear the brunt of any shortcomings in the 
health and social protection systems. This is particularly the 
case for detainees and migrants in detention or containment.

Indeed, according to the scientific community, prisons and 
centers for illegal immigrants represent an increased risk, not 
only because the virus spreads faster in a confined, often poorly 
ventilated and unsanitary place, but also because pre-existing 
medical conditions compromise the health of detainees. In fact, 
infectious diseases circulate in greater proportions within the 
prison population (S. Kinner & al., Lancet, 2020).

5- https://www.asf.be/blog/2020/03/24/the-spread-of-covid-19-requires-to-take-
urgent-and-immediate-measures-to-protect-the-rights-of-detainees-in-africa/ 
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While it can be expected that, because of the wide disparity 
in medical and prison systems and infrastructures in different 
African countries, the levels of exposure to the health crisis are 
likely to vary across countries, the issue of prisons is currently 
too largely ignored in the African context, despite the fact that 
prisoners are high-risk places for transmission.

Currently, the only initiatives taken to reduce the spread of 
the virus in prisons are often limited to prohibiting visits by 
family and friends and getting rid of community activities. Such 
measures give rise to several observations :

	· First of all, their effectiveness can be questioned. The 
incarceration of new defendants, extractions to the courts 
and communication with prison staff are all interactions 
with the outside world that strongly negate the impact of 
these policies.

	· It can be a source of misunderstanding, major tensions 
and sometimes mutinies, as was the case in France. The 
extremely high prison pressure found in many African 
prisons (sometimes reaching thresholds of 200 to 600% 
occupancy rate) further increases the risk of riots).

While the signatories of this report do not in themselves dispute 
the need for greater control over communication between the 
prisoners and their relatives in order to protect them, they stress 
that the rights of prisoners must be guaranteed and call for 
alternatives to be found: communication at a distance, behind 
glass or by videoconference, where possible.

Above all, however, the signatories consider that such measures 
are only subsidiary to the need to sustainable and immediately 
reduce the prison population. The signatories therefor call on 
African governments to act immediately to protect the prison 
population and to fight structurally for the entire population by 
reducing prison pressure in the various countries:
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They therefore recommend:

	· by the means of pardons and amnesties, the release of 
detainees who are nearing the end of their sentences, as 
well as those in the age group at risk and whose detention 
is no longer justified. Iran has recently decided to empty 
its prisons in order to combat the pandemic (resulting in 
the release of tens and thousands of prisoners).  In Africa, 
Tunisia quickly granted a presidential pardon to 1800 
prisoners (leading to the effective release of 670 prisoners 
and granting a remission of sentence to others) and is 
considering further releases in the short term. This example 
is commended by the signatories of the report.

	· In dialogue with judicial and administrative actors, take 
steps to suspend the use of police custody and pre-trial 
detention and release, without bail, detainees prosecuted 
for minor offences that are punishable by sentences of 
less than two years’ imprisonment, and do not represent a 
danger to public safety .

	· In consultation with the competent judicial authorities, 
grant conditional release to convicted prisoners who 
comply with the conditions laid down in the procedures 
specific to each country.

In addition to measures aimed at reducing the prison population, 
the signatories demand that the authorities:

	· Put in place alternatives (telephones, letter-writing etc.), 
to combat the isolation of prisoners and enable them to 
communicate with their families and friends

	· Increase the capacity for diagnosis and medical monitoring 
within prisons, as requested by the WHO and considered to 
be the primary method of limiting the spread of the virus; in 
particular, increase protective measures for prisoners with 
compromised immune systems, such as those with HIV or 
tuberculosis.
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	· Make systematic medical diagnosis effective upon entry into 
prison, in accordance with Rule 30 of the United Nations 
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

	· Strengthen the access to justice and the monitoring of 
respect for fundamental rights, through reinforcing the 
dialogue with NGOs and facilitating legal assistance to 
detainees to ensure compliance with international law, 
in particular Articles 5 and 16 of the African Charter on 
Human and Peoples’ Rights and the United Nations 
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

	· Ensure social and health monitoring of released persons, as 
part of the implementation of a public health policy.

	· Adequately protect prison staff against contamination of 
the virus.

Signatories NGOs et national actors
	·ACAT / Benin
	·ACAT / Congo Brazzaville
	·ACAT / Chad
	·ACAT / Ivory coast
	·Alliance pour l’Universalité des Droits Fondamentaux 

(AUDF) / DRC
	·Association Adala / Maroc
	·L’Association des femmes Juristes du Burundi (AFJB) / 

Burundi
	·Association des juristes de Sfax / Tunisie
	·Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales 

(APLFT) / Chad
	·Barreau de Bujumbura / Burundi
	·Barreau du Kasaï Oriental / DRC
	·Collectif des Associations Contre l’Impunité au Togo 

(CACIT)/ Togo
	·Caritas Mauritanie / Mauritania
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	·Chapter Four /Uganda
	·Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) / 

Mali
	·Commission nationale des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (CNDHLF) / Central African Republic
	·Culture pour la Paix et la Justice (CPJ) / DRC
	·Centre pour la Qualité du Droit et la Justice (CQDJ)/

Burkina Faso
	·Fondation Bill Clinton pour la Paix / DRC
	·Fraternité des Prisons – Kongo Central / DRC
	·Humanisme & Droits humains – Lubumbashi (HDH) / 

DRC
	·Ligue sénégalaise des droits de l’homme / Sénégal
	·Legal Aid Service Providers Network (LASPNET) / 

Uganda
	·Lutte contre la torture / Benin
	·Mouvement citoyen Cocorico / DRC
	·Observatoire Marocain des Prisons / Morocco
	·Public Interest Law Centre (PILC) / Chad
	·Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme 

(RADDHO) / Senegal

NGOs et international actors
	·Avocats Sans Frontières (ASF)
	·Conférence Internationale des Barreaux (CIB)
	·Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM)
	·Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH)
	·FIACAT
	·Planète Réfugiés-Droits de l’Homme
	·Protection International
	·Synergies Coopération
	·Pr Ghislain Patrick Lessène, Enseignant à l’Université de 

Genève et Directeur exécutif du Centre d’Etudes Juridiques 
Africaines (CEJA)





ملحق 2

معالجــة ومتابعــة تظلمات وشــكاوى الســجينات والســجناء 
خــال فتــرة  »حالة الطــوارئ الصحية«
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 1. منهجية معالجة شكايات المرصد المغربي للسجون

يف إطــار املهــام املنوطــة بــه، يقــوم املرصــد املغربــي للســجون برصــد أوضــاع الســجون 
ــن كل  ــم م ــة كرامته ــوق الســجينات والســجناء وحماي ــان حق ــى ضم ــة للحــرص عل املغربي
تدبيــر أو إجــراء غيــر قانونــي عبــر عــدة أليــات منهــا تلقــي ومعاجلــة شــكايات نــزالء 

ونزيــالت املؤسســات الســجنية.

ينــدرج هــذا التقريــر يف إطــار تتبــع شــكايات الســجناء والســجينات منــذ إعــالن حالــة 
الطــوارئ الصحيــة وإقــرار احلجــر الصحــي إلــى حــدود 11 يونيــو 2020.

ــي للســجون بـــ 24 شــكاية مــن  ــة هــذه الشــكايات، توصــل املرصــد املغرب يف إطــار متابع
طــرف 22 ســجن مــن مختلــف اجلهــات وقــد مت معاجلتهــا وفــق منهجيــة إحصائيــة تبــن:

املؤسسة السجنية   �  
تاريخ املراسلة  �  

اجلنس  �  
مصدر الشكاية:   �  

السجناء شخصيا ·	 ·
العائلة/األسرة ·	 ·

جمعية ·	 ·
الصحافة ·	 ·

املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ·	 ·
أخرى ·	 ·

طريقة وضع الشكاية:  �  
مراسلة ·	 ·

اتصال هاتفي ·	 ·
البريد العادي ·	 ·

البريد املضمون ·	 ·
البريد اإللكتروني ·	 ·

الفاكس ·	 ·

موضوع الشكاية:  �  
الترحيل ·	 ·
التطبيب ·	 ·

سوء املعاملة والتعذيب ·	 ·
إضراب عن الطعام ·	 ·
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متابعة الدراسة ·	 ·
الزيارة ·	 ·
اإلقامة ·	 ·
التغذية ·	 ·

اإلفراج املقيد بشروط ·	 ·
العفو ·	 ·

رخصة استثنائية ·	 ·
دمج العقوبات ·	 ·

أخرى ·	 ·

اإلجراء المتخذ:   �  
مراسلة  ·	 ·

اتصال هاتفي ·	 ·
زيارة ·	 ·

أخرى ·	 ·

األجوبة المتوصل بها:  �  
نعم ·	 ·
ال ·	 ·

طبيعة الجواب:  �  
إيجابي ·	 ·
سلبي ·	 ·

محايد. ·	 ·

وفيما يلي نتائج التحليل االحصائي للشكايات لهذه الفترة.
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 2. توزيع الشكايات حسب المؤسسة الجهة
 

 

4 
 

 الجهة  توزيع الشكايات حسب المؤسسة  .2

 

 

 جهات موزعة على الشكل التالي:  9واردة من بناء على المعطيات يتبين أن الشكايات 

شكايتين واردتين )من مجموع الشكايات    %23خنيفرة ما يمثل    –شكايات من جهة بني مالل    5 •
 ؛خنيفرة( سجن من نزالء ونزيالت سجن خريبكة، شكايتين من سجن أزيالل وواحدة من 

5 5

4

2

1 1 1 1 1 1

توزيع الشكايات حسب الجهة 

23% 23%
18%

9%
5% 5% 5% 5% 5% 5%

 %توزيع الشكايات حسب الجهة

بناء على املعطيات يتبن أن الشكايات واردة من9 جهات موزعة على الشكل التالي:

5 شــكايات مــن جهــة بنــي مــالل – خنيفــرة مــا ميثــل %23 مــن مجمــوع الشــكايات  ·	
)شــكايتن واردتــن مــن نــزالء ونزيــالت ســجن خريبكــة، شــكايتن مــن ســجن أزيــالل 

وواحــدة مــن ســجن خنيفــرة( ؛

5 شــكايات مــن جهــة فــاس - مكنــاس مــا ميثــل %23 مــن مجمــوع الشــكايات  ·	
)شــكايتن واردتــن مــن نــزالء ونزيــالت ســجن راس املــا بفــاس ، شــكايتن مــن ســجن 

تــازة وواحــدة مــن ســجن تــوالل 2 مبكنــاس(؛

4 شــكايات مــن اجلهــة الشــرقية مــا ميثــل %18 مــن مجمــوع الشــكايات )شــكايتن  ·	
واردتــن مــن نــزالء ونزيــالت ســجن بوعرفــة بفكيــك، شــكايتن مــن ســجن زايــو 

بالناضــور( ؛
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شــكايتن مــن جهــة الــدار البيضــاء – ســطات مــا ميثــل %9 مــن مجمــوع الشــكايات  ·	
)واردتــن مــن نــزالء ونزيــالت الســجن احمللــي عــن الســبع 1 بالــدار البيضــاء(؛

شــكاية مــن جهــة الربــاط - ســال - القنيطــرة مــا ميثــل %5 مــن مجمــوع الشــكايات  ·	
واردة مــن الســجن املركــزي بالقنيطــرة؛

شــكاية مــن جهــة ســوس – ماســة مــا ميثــل %5 مــن مجمــوع الشــكايات واردة مــن  ·	
ــول 2؛ ــت مل ســجن أي

شــكاية مــن جهــة طنجــة – تطــوان - احلســيمة مــا ميثــل %5 مــن مجمــوع الشــكايات  ·	
واردة مــن ســجن طنجــة 1؛

شــكاية مــن جهــة كلميــم – واد نــون مــا ميثــل %5 مــن مجمــوع الشــكايات واردة مــن  ·	
ســجن بويــزكارن بكلميــم؛

شــكاية مــن جهــة ومراكــش - أســفي مــا ميثــل %5 مــن مجمــوع الشــكايات واردة مــن  ·	
ســجن الودايــة مبراكــش.

 3. توزيع الشكايات حسب اإلقليم

 
 

5 
 

يمثل    -شكايات من جهة فاس    5 • الشكايات   %23مكناس ما  )شكايتين واردتين من    من مجموع 
توالل   سجن  من  وواحدة  تازة  سجن  من  شكايتين   ، بفاس  الما  راس  سجن  ونزيالت    2نزالء 

 ؛بمكناس(
)شكايتين واردتين من نزالء   من مجموع الشكايات   %18ما يمثل    الجهة الشرقيةشكايات من    4 •

 ؛ونزيالت سجن بوعرفة بفكيك، شكايتين من سجن زايو بالناضور( 
)واردتين من نزالء   من مجموع الشكايات   %9ما يمثل  سطات    –الدار البيضاء  من جهة  شكايتين   •

 ؛لدار البيضاء(با 1السبع  السجن المحلي عين ونزيالت 
يمثل  القنيطرة    -سال    -الرباط  من جهة    ةشكاي • الشكايات   %5ما  من    من مجموع  السجن واردة 

 ؛ القنيطرةبالمركزي 
 ؛2 واردة من سجن أيت ملول من مجموع الشكايات  %5ماسة ما يمثل   –شكاية من جهة سوس  •
واردة من سجن    من مجموع الشكايات   %5الحسيمة ما يمثل    -تطوان    –شكاية من جهة طنجة   •

 ؛1طنجة  
واردة من سجن بويزكارن    من مجموع الشكايات   %5واد نون ما يمثل    –شكاية من جهة كلميم   •

 بكلميم؛ 
ومراكش   • جهة  من  يمثل    -شكاية  ما  الشكايات   %5أسفي  مجموع  الوداية   من  سجن  من  واردة 

 بمراكش.

 اإلقليمسب توزيع الشكايات ح .3

 
2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

أزيالل

الدار البيضاء

فيجيج

تازة

خريبكة

الناضور

فاس

القنيطرة

آيت ملول

خنيفرة

طنجة

كلميم

مراكش

مكناس

غير محدد

توزيع الشكايات حسب اإلقليم 

تهم الشكايات املتوصل بها 14 إقليم وتتوزع على الشكل التالي:

شــكايتن واردة مــن كل مــن الــدار البيضــاء، فــاس، أزيــالل، خريبكــة، تــازة، فجيــج،  ·	
الناضــور؛

كلميــم،  ملــول،  أيــت  مــن خنيفــرة، مكنــاس، طنجــة،  بــكل  واردة  واحــدة  شــكاية  ·	
ومراكــش. القنيطــرة 
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 4. توزيع الشكايات حسب المؤسسة السجنية

 
 

6 
 

 تتوزع على الشكل التالي: إقليم و  14تهم الشكايات المتوصل بها  

 ؛الدار البيضاء، فاس، أزيالل، خريبكة، تازة، فجيج، الناضوركل من شكايتين واردة من  •
 .ملول، كلميم، القنيطرة ومراكش خنيفرة، مكناس، طنجة، أيت شكاية واحدة واردة بكل من   •

 السجنية  الشكايات حسب المؤسسة  توزيع .4

 

للسجون منذ انطالق حالة الطوارئ الصحية إلى حدود   يتتوزع الشكايات التي توصل بها المرصد المغرب
الما، سجن    14على    2020يونيو    11 بوعرفة، سجن رأس  من سجن  كل  من  مؤسسة سجنية: شكايتين 

، سجن خريبكة، سجن تازة وسجن أزيالل، و شكاية من كل من السجن  1زايو، السجن المحلي عين السبع  
وسجن    1، سجن خنيفرة، سجن طنجة  2يزكارن، سجن توالل  المركزي بالقنيطرة، سجن الوداية، سجن بو 

 ايت ملول.

 توزيع الشكايات حسب تاريخ المراسلة  .5

 

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

بوعرفة

تازة

أزيالل

1السجن المحلي عين السبع 

خريبكة

رأس الماء

زايو

السجن المركزي القنيطرة

الوداية

بويزكارن

2توالل 

خنيفرة

1طنجة 

2آيت ملول 

توزيع الشكايات حسب المؤسسة السجنية

تتــوزع الشــكايات التــي توصــل بهــا املرصــد املغربــي للســجون منــذ انطــالق حالــة الطــوارئ 
ــى 14 مؤسســة ســجنية: شــكايتن مــن كل مــن  ــو 2020 عل ــى حــدود 11 يوني ــة إل الصحي
ســجن بوعرفــة، ســجن رأس املــا، ســجن زايــو، الســجن احمللــي عــن الســبع 1، ســجن 
خريبكــة، ســجن تــازة وســجن أزيــالل، و شــكاية مــن كل مــن الســجن املركــزي بالقنيطــرة، 
ســجن الودايــة، ســجن بويــزكارن، ســجن تــوالل 2، ســجن خنيفــرة، ســجن طنجــة 1 وســجن 

ايــت ملــول.

  5. توزيع الشكايات حسب تاريخ المراسلة
 

7 
 

 

 

  18)  يوينوشهر  العشر األيام األولى من  توصل المرصد المغربي للسجون بأكبر عدد من الشكايات خالل  
  )شكاية   أبريل ومارس( ثم شهر  تين شكاي  )  مايمتبوعا بشهر  من مجموع الشكايات    %82يمثل  ما    شكاية(
 .(واحدة

1 1
2

18

مارس أبريل ماي يونيو

توزيع الشكايات حسب تاريخ المراسلة

5% 5%
9%

82%

مارس أبريل ماي يونيو
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7 
 

 

 

  18)  يوينوشهر  العشر األيام األولى من  توصل المرصد المغربي للسجون بأكبر عدد من الشكايات خالل  
  )شكاية   أبريل ومارس( ثم شهر  تين شكاي  )  مايمتبوعا بشهر  من مجموع الشكايات    %82يمثل  ما    شكاية(
 .(واحدة

1 1
2

18

مارس أبريل ماي يونيو

توزيع الشكايات حسب تاريخ المراسلة

5% 5%
9%

82%

مارس أبريل ماي يونيو

توصــل املرصــد املغربــي للســجون بأكبــر عــدد مــن الشــكايات خــالل العشــر األيــام األولــى 
مــن شــهر يوينــو )18 شــكاية( مــا ميثــل %82 مــن مجمــوع الشــكايات متبوعــا بشــهر مــاي 

) شــكايتن( ثــم شــهر أبريــل ومــارس )شــكاية واحــدة(.

 6. توزيع الشكايات حسب الجنس
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 توزيع الشكايات حسب الجنس .6

 

 الرجال. منواردة الشكايات الواردة من المؤسسات السجنية كل 

 الشكاية  توزيع الشكايات حسب مصدر .7

 

100%

توزيع الشكايات حسب الجنس

األسرة/ العائلة 
95%

سجين سابق
5%

توزيع الشكايات حسب مصدر الشكاية

كل الشكايات الواردة من املؤسسات السجنية واردة من الرجال.
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 7. توزيع الشكايات حسب مصدر الشكاية
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 توزيع الشكايات حسب الجنس .6

 

 الرجال. منواردة الشكايات الواردة من المؤسسات السجنية كل 

 الشكاية  توزيع الشكايات حسب مصدر .7

 

100%

توزيع الشكايات حسب الجنس

األسرة/ العائلة 
95%

سجين سابق
5%

توزيع الشكايات حسب مصدر الشكاية

%95 مــن الشــكايات التــي توصــل بهــا املرصــد تقــدم مــن طــرف األســرة ممــا يؤكــد صعوبــة 
إمكانيــة النــزالء والنزيــالت مــن التواصــل مباشــرة مــع املرصد.

 8. توزيع الشكايات حسب طريقة وضع الشكاية
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األسرةمن    95% تقدم من طرف  المرصد  بها  توصل  التي  النزالء   الشكايات  إمكانية  يؤكد صعوبة  مما 
 .تواصل مباشرة مع المرصد والنزيالت من ال

 الشكاية  وضع توزيع الشكايات حسب طريقة .8

 
متبوعة    45% هاتفي،  اتصال  طريق  عن  بها  التوصل  يتم  الشكايات  طريق  %36ب من  البريد    عن 

الواتساب،    %18و   اإللكتروني، طريق   %9عبر  هاتفية  %5الفاكس،    عن  رسائل  عبر    %5و    عبر 
 الفيسبوك.

تجدر اإلشارة انه تم تطوير أساليب التواصل مع النزالء وأسرهم عبر مواقع التواصل والواتساب ليتمكن  
 المرصد من تلقي الشكايات خالل هذه الفترة.

  

اتصال هاتفي يالبريد االلكترون واتساب الفاكس رسائل هاتفية مواقع التواصل 
فيسبوك

45%

36%

18%

9%
5% 5%

توزيع الشكايات حسب طريقة وضع الشكاية

%45 مــن الشــكايات يتــم التوصــل بهــا عــن طريــق اتصــال هاتفــي، متبوعــة ب%36 عــن 
ــر  ــق الفاكــس، %5 عب ــر الواتســاب، %9 عــن طري ــي، و%18 عب ــد اإللكترون ــق البري طري

ــر الفيســبوك. ــة  و%5 عب رســائل هاتفي

جتــدر اإلشــارة انــه مت تطويــر أســاليب التواصــل مــع النــزالء وأســرهم عبــر مواقــع التواصل 
والواتســاب ليتمكــن املرصــد مــن تلقــي الشــكايات خالل هــذه الفترة.
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 9. توزيع الشكايات حسب طبيعة حاالت التظلم
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 التظلم  حاالت حسب طبيعةتوزيع الشكايات  .9

 
 النسبة  عدد الحاالت  طبيعة الخرق 

 %32 7 التطبيب 
 %14 3 الترحيل 

 %14 3 المعاملةسوء 
 %9 2 إضراب عن الطعام 

 %9 2 طلب معطيات حول السجين 
 %5 1 استرجاع أغراض شخصية 

 %5 1 تمكين السجين من الدواء والمالبس 
 %5 1 طلب استرجاع مبلغ مالي 

 %5 1 ( كرسي مرحاض)طلب تمكينه من كرسي طبي 
لتسلم   اتخاذها  الواجب  اإلجراءات  حول  معطيات  طلب 

 %5 1 الجثة 
 %5 1 طلب المساعدة القانونية 

 %5 1 طلب االدماج 
 %100 22 المجموع 

 

 

32%

14% 14%
9% 9%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

توزيع الشكايات حسب طبيعة الخرق

النسبةعدد احلاالتطبيعة اخلرق

%732التطبيب

%314الترحيل

%314سوء املعاملة

%29إضراب عن الطعام

%29طلب معطيات حول السجن

%15استرجاع أغراض شخصية

%15متكن السجن من الدواء واملالبس

%15طلب استرجاع مبلغ مالي

%15طلب متكينه من كرسي طبي )كرسي مرحاض(

طلب معطيات حول اإلجراءات الواجب 
%15اتخاذها لتسلم اجلثة

%15طلب املساعدة القانونية

%15طلب االدماج

%22100املجموع

ملحوظة: مت التوصل بـ 24 شكاية من طرف 22 سجن
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بعد تفريغ وحتليل محتوى التظلمات والشكايات التي توصل بها املرصد، يبدو أن:

%32 من الشكايات والتظلمات تهم عدم ولوج السجناء إلى التطبيب ·	
%14 من الشكايات والتظلمات تهم ترحيل السجناء ·	

%14 مــن الشــكايات والتظلمــات تهــم التعذيــب وســوء املعاملــة مرتكبــة مــن طــرف  ·	
ــس املعقــل رئي

%9 من الشكايات والتظلمات تهم إضرابات عن الطعام ·	
%5 من الشكايات والتظلمات تهم طلب معلومات حول السجن ·	
%5 من الشكايات والتظلمات تهم استرجاع أغراض شخصية ·	

%5 من الشكايات والتظلمات تهم متكن السجن من الدواء واملالبس ·	
%5 مــن الشــكايات والتظلمــات تهــم طلــب متكــن الســجن مــن كرســي طبي )كرســي  ·	

مرحــاض(
%5 مــن الشــكايات والتظلمــات تهــم طلــب معطيــات حــول اإلجــراءات الواجــب  ·	

اجلثــة لتســلم  اتخاذهــا 
%5 من الشكايات والتظلمات تهم طلب املساعدة القانونية ·	

%5 مــن الشــكايات والتظلمــات تهــم طلــب االدمــاج مت التوصــل بهــا مــن ســجن  ·	
ســابق.

 10. توزيع الشكايات حسب اإلجراءات المتخذة من طرف المرصد
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27%

4%
5%

توزيع الشكايات حسب  اإلجراءات المتخذة

مراسلة المندوبية

االتصال بإدارة المؤسسة

توجيهه على مؤسسة محمد 
السادس إلعادة إدماج السجناء

تم تمكينه من مساعدة قانونية

ال
70%

نعم
30%

موقف اإلدارة توزيع الشكايات حسب 

اســتجابة لهــذه التظلمــات والشــكايات، قــام املرصــد يف %64 مبراســلة إدارة الســجون، 
ويف %27 مــن احلــاالت مــن االتصــال بــإدارة املؤسســة 
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 11. توزيع الشكايات حسب موقف اإلدارة
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توزيع الشكايات حسب  اإلجراءات المتخذة

مراسلة المندوبية

االتصال بإدارة المؤسسة

توجيهه على مؤسسة محمد 
السادس إلعادة إدماج السجناء

تم تمكينه من مساعدة قانونية

ال
70%

نعم
30%

موقف اإلدارة توزيع الشكايات حسب 

لــم يتــم اســتجابة إدارة الســجون ل70% مــن الشــكايات التــي توصلــت بهــا مــن طــرف 
املرصــد املغربــي للســجون. 



ملحق 3

التغطيــة الصحفيــة واإلعامية
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المســنين  عــن  لإلفــراج  يدعــو  الســجون  مرصــد  ”كورونــا”.. 
الــرأي وســجناء  واألحــداث 

طالب بتقليص السجناء االحتياطيين.

دعــا املرصــد املغربــي للســجون، الســلطات القضائيــة إلــى اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن 
أجــل اإلفــراج عــن الســجينات والســجناء الذيــن ســتنقضي مددهــم خــال شــهر مــارس 
2020، وإطاق ســراح الســجناء األحداث الذين ينتظرون محاكمتهم، والســجناء املســنني 

مــا فــوق 65 ســنة، وإعمــال التدابيــر اخلاصــة باإلفــراج املقيــد بشــروط.

https://al3omk.com/511308.html

وقــال املرصــد يف بــالغ لــه، توصلــت جريــدة 
إن دعوتــه هــذه  منــه،  بنســخة  “العمــق” 
تأتــي مــن أجــل مواجهــة فيــروس “كورونــا” 
الــذي ينتشــر بســرعة عاليــة يف مختلــف 
دول العالــم، ومــن بينهمــا املغــرب. وطالــب 
الــرأي  ســجناء  ســراح  بإطــالق  املرصــد 
والتظاهر السلمي، وتقليص عدد السجناء 
االكتظــاظ  مــن  للتخفيــف  االحتياطيــن 
 داخــل الســجون كإجــراء وقائــي واحتــرازي.
إلدارة  العامــة  املندوبيــة  املرصــد  ودعــا 
التعقيــم  مــواد  توفيــر  إلــى  الســجون، 
بهــا  املوصــى  والنظافــة  واملطهــرات 
الســجناء  إشــارة  رهــن  ووضعهــا  صحيــا 
والســجينات، مــع تقليــص عــدد الســجناء 
داخــل الزنــازن والعنابــر وتطهيــر وتعقيــم 
املبانــي. كمــا دعــا “جميــع املتدخلــن يف 
تكثيــف  إلــى  ببالدنــا  الســجني  الشــأن 
اخلدمــات  مختلــف  وتقــدمي  اجلهــود 
املطلوبــة لضمــان ســالمة الســجناء وعــدم 
املؤسســات  داخــل  الفيــروس  تفشــي 
طالــب  الســياق،  نفــس  ويف  الســجنية”. 
بتأجيــل  العامــة  النيابــة  رئاســة  املرصــد 
طــور  يف  املعتقلــن  املتهمــن  إحضــار 

احملاكمــة إلــى احملاكــم وتنقيلهــم مــن وإلــى 
املؤسســات الســجنية وتأخيــر محاكمتهــم 
احتــرازي  كإجــراء  الحــق،  أجــل  إلــى 
ووقائــي مــن شــأنه ضمــان عــدم انتقــال 
املؤسســات  داخــل  وتفشــيها  العــدوى 
الســجنية. وشــدد علــى أهميــة اإلجــراءات 
وضعتهــا  التــي  االحترازيــة  والتدابيــر 
املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة 
اإلدمــاج ملواجهــة انتشــار الفيــروس، داعيــا 
إلــى  وعائــالت  والســجناء  الســجينات 
وضمــان  املهــام  لتســهيل  بهــا  الاللتــزام 
ــق  ــروس. وطالب بتعلي ــة للفي ــة فعال مواجه
أنشــطة املرصــد اإلشــعاعية واملوجهــة إلــى 
األنشــطة  ذلــك  يف  مبــا  مؤقًتــا،  العمــوم 
الســجنية،  املؤسســات  داخــل  املنظمــة 
)التحســيس، أنشــطة الرصــد، واملســاعدة 
الصغــرى  املشــاريع  وتنفيــذ  القانونيــة، 
ــل  املتعلقــة بإعــادة اإلدمــاج املنفــذة مــن قب
منظمــات املجتمــع املدنــي(، إلــخ. ودعــا إلــى 
“االســتمرار يف ضمــان اســتقبال ومعاجلــة 
والســجناء  الســجينات  شــكاوى  ومتابعــة 
ومعاجلــة  احملــددة،  الفتــرة  هــذه  خــالل 
مختلــف القضايــا ذات الصلــة بحقوقهــم 
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وظــروف اعتقالهــم”. ويف ســياق متصــل، 
ــه وشــركائه  ــع أعضائ ــب املرصــد جمي طال
ســلوك  تبنــي  إلــى  املواطنــن  وعمــوم 
مســؤول واحتــرام اإلجــراءات والتعليمــات 
األمنيــة االحترازيــة للمســاهمة يف احلــد 
الفيــروس  عــدوى  انتقــال  مخاطــر  مــن 
وترســيخ ســلوك مواطــن. واعتبــر البــالغ 
أن هــذه اإلجــراءات تأتــي لـ”حمايــة ودعــم 

بالنظــر  والســجناء،  الســجينات  حقــوق 
الفئــة وهشاشــتها  إلــى خصوصيــة هــذه 
واعتبــارا لظــروف االعتقــال واالختــالط، 
التحتيــة  البنيــة  يف  الواضــح  والنقــص 
والعاملــن يف مجــال التطبيــب والتمريــض 

الســجنية.“ املؤسســات  داخــل 
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http://achamilapress.com/2020/03/18/%d8%a7%d9%84%d9%8
5%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%
d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9
%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%
/ac%d9%87%d8%a9-%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3

المرصد المغربي للسجون في مواجهة فيروس كورونا
ــة  ــر خاصــة وعاجلــة لحماي ــه دعــى إلــى اتخــاذ إجــراءات وتدابي فــي بــاغ ل
ــا  ــا؛ كم ــروس كورون ــدوى في ــار ع ــن انتش ــجنية م ــات الس ــزالء المؤسس ن

ــي: ــان األت ــال البي ــن خ ــة م ــي المنطق ــرى ف ــدول األخ ــي ال ف

بعــد آســيا وأوروبــا ، تواجــه بلــدان إفريقيــا، 
وبــاء  تداعيــات  املغــرب،  ذلــك  يف  مبــا 
كورونا  )COVID-19( الــذي  فيــروس 

عاليــة. بســرعة  ينتشــر 
يف  األخــرى  الــدول  يف  كمــا  املغــرب،  يف 
وكذلــك  الســلطات،  اعتمــدت  املنطقــة، 
العديــد مــن املؤسســات الوطنيــة والدوليــة 
العامــة واخلاصــة، تدابيــر اســتثنائية للحــد 

مــن انتشــار الفيــروس.
واملرصــد املغربــي للســجون، وانطالقــا مــن 
رســالته الراميــة إلــى حمايــة ودعــم حقــوق 
الســجينات والســجناء،  إذ يذكــر بأهميــة 
ــة  اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر خاصــة وعاجل
حلمايــة نــزالء املؤسســات الســجنية مــن 
ــا  ، بالنظــر  انتشــار عــدوى فيــروس كورون
الفئــة وهشاشــتها  إلــى خصوصيــة هــذه 
واعتبــارا لظــروف االعتقــال واالختــالط…، 
التحتيــة  البنيــة  يف  الواضــح  والنقــص 
والعاملــن يف مجــال التطبيــب و التمريــض 

ــن: ــه يعل داخــل املؤسســات الســجنية فإن
y  أهميــة اإلجــراءات والتدابير االحترازية 

التــي وضعتهــا املندوبيــة العامــة إلدارة 
ملواجهــة  اإلدمــاج  وإعــادة  الســجون 
الســجينات  ودعــوة  الفيــروس،  انتشــار 
والســجناء  وعائالت إلــى الاللتــزام بهــا  
ــة  ــة فعال ــام وضمــان مواجه لتســهيل امله

للفيــروس.
y  ،عــوة املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون

واملطهــرات  التعقيــم  مــواد  توفيــر  إلــى 
والنظافــة  املوصــى بهــا صحيــا ووضعهــا 
رهــن إشــارة الســجناء والســجينات،  مــع 
تقليــص عــدد الســجناء داخــل الزنــازن 

ــي. ــم املبان ــر وتعقي ــر وتطهي والعناب
y  الشــأن يف  املتدخلــن  جميــع  دعوتــه 

الســجني ببالدنــا إلــى تكثيــف اجلهــود 
املطلوبــة  اخلدمــات  مختلــف  وتقــدمي 
لضمــان ســالمة الســجناء وعــدم تفشــي 
الســجنية. املؤسســات  داخــل  الفيــروس  
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y  يدعــو الســلطات القضائيــة، إلــى اتخــاذ
إجــراءات مســتعجلة مــن أجــل اإلفــراج 
الذيــن  والســجناء  الســجينات  عــن 
ــارس  ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر م
الســجناء  ســراح  وإطــالق    ،2020
األحــداث الذيــن ينتظــرون محاكمتهــم، 
فوق 65 ســنة،  مــا  املســنن  والســجناء 
باإلفــراج   اخلاصــة  التدابيــر  وإعمــال 

بشــروط. املقيــد 
y  املطالبــة بإطــالق ســراح ســجناء الــرأي 

عــدد  وتقليــص  الســلمي،  والتظاهــر 
مــن  للتخفيــف  االحتياطيــن  الســجناء 
كإجــراء  الســجون  داخــل  االكتظــاظ 

واحتــرازي. وقائــي 
y  مطالبــة رئاســة النيابــة العامة بتأجيــل

طــور  يف  املعتقلــن  املتهمــن  إحضــار 
مــن  وتنقيلهــم  احملاكــم  إلــى  احملاكمــة 
وتأخيــر  الســجنية  املؤسســات  وإلــى 
كإجــراء  الحــق،  أجــل  إلــى  محاكمتهــم 
ضمــان  شــأنه  مــن  ووقائــي  احتــرازي 
العــدوى وتفشــيها داخــل  انتقــال  عــدم 

الســجنية… املؤسســات 

y  املرصد اإلشــعاعية أنشــطة  تعليــق 
مبــا   ، مؤقًتــا  العمــوم   إلــى  واملوجهــة 
داخــل  املنظمــة  األنشــطة  ذلــك  يف 
)التحســيس،  الســجنية،  املؤسســات 
ــة،  أنشــطة الرصــد، واملســاعدة القانوني
املتعلقــة  الصغــرى  املشــاريع  وتنفيــذ 
قبــل  مــن   املنفــذة  اإلدمــاج  بإعــادة 

إلــخ. املدنــي(،  املجتمــع  منظمــات 
y  اســتقبال ضمــان  يف  االســتمرار 

ومعاجلــة/ متابعــة شــكاوى الســجينات 
و الســجناء خــالل هــذه الفتــرة احملــددة، 
ومعاجلــة مختلــف القضايــا ذات الصلــة 

اعتقالهــم. وظــروف  بحقوقهــم 
y  يدعــو جميــع أعضائــه وشــركائه وعمــوم

مســؤول  ســلوك  تبنــي  إلــى  املواطنــن 
واحتــرام اإلجــراءات والتعليمــات األمنيــة 
مــن  احلــد  يف  للمســاهمة  االحترازيــة 
الفيــروس  عــدوى  انتقــال  مخاطــر 

مواطــن. ســلوك  وترســيخ  
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ــا  ــنين م ــجناء المس ــن الس ــراج ع ــب باإلف ــجون يطال ــد الس مرص
ــا” ــادي “كورون ــنة لتف ــوق 65 س ف

الدار / خاص

        https://aldar.ma/151362.html

يف  “كورونــا”  وبــاء  تفشــي  ملواجهــة 
املغربــي  “املرصــد  املغــرب،  دعــا 
الســجناء  عــدد  تقليــص  الــى  للســجون” 
داخــل الزنازيــن والعنابــر وتطهيــر وتعقيــم 
املبانــي كإجــراءات احترازيــة للوقايــة ضــد 

كورونــا.“ “فيــروس  انتشــار 
توصــل  لــه،  بــالغ  يف  املرصــد  وطالــب 
الســلطات  “الــدار” بنســخة منــه،  موقــع 
القضائيــة  الــى اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة 
الســجينات  عــن  اإلفــراج  أجــل  مــن 
مددهــم  ســتنقضي  الذيــن  والســجناء 
وإطــالق  احلالــي  مــارس  شــهر  خــالل 
ســراح الســجناء األحــداث الذيــن ينتظــرون 
محاكمتهــم والســجناء املســنن مــا فــوق 65 
ســنة وإعمــال التدابيــر اخلاصــة باإلفــراج 

بشــروط. املقيــد 
ســراح  بإطــالق  أيضــا  طالــب  املرصــد 
ســجناء الــرأي والتظاهــر الســلمي وتقليص 
عــدد الســجناء االحتياطيــن للتخفيــف مــن 
االكتظــاظ داخــل الســجون كإجــراء وقائــي 
احتــرازي، مطالبــا كذلــك رئاســة النيابــة 
العامــة بتأجيــل إحضــار املتهمــن املعتقلــن 
يف طــور احملاكمــة إلــى احملاكــم وتنقلهــم 
الســجنية وتأخيــر  املؤسســات  وإلــى  مــن 

محاكمتهــم إلــى أجــل الحــق.

أهميــة  املرصــد  اســتعرض  أن  وبعــد 
ــة  اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر خاصــة وعاجل
حلمايــة نــزالء املؤسســات الســجنية مــن 
انتشــار عــدوى “فيــروس كورونــا” بالنظــر 
الفئــة وهشاشــتها  إلــى خصوصيــة هــذه 
واالختــالط  االعتقــال  لظــروف  واعتبــاًرا 
التحتيــة  البنيــة  يف  الواضــح  والنقــص 
والعاملــن يف مجــال التطبيــب والتمريــض 
علــى  أكــد  الســجنية،  املؤسســات  داخــل 
أهميــة اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة 
إلدارة  العامــة  املندوبيــة  وضعتهــا  التــي 
الســجون وإعــادة اإلدمــاج ملواجهــة انتشــار 
الســجينات  ودعــوة  الوبائــي  الفيــروس 
بهــا  االلتــزام  إلــى  والعائــالت  والســجناء 
فعالــة  مواجهــة  وضمــان  املهــام  لتســهيل 
إلــى  املندوبيــة  دعــوة  موجًهــا  للفيــروس، 
توفيــر مــواد التعقيــم واملطهــرات والنظافــة 
املوصــى بهــا صحيــا ووضعهــا رهــن إشــارة 

الســجناء.
وســبق أن أعلنــت املندوبيــة العامــة إلدارة 
الســجون عــن اتخــاذ جملــة مــن التدابيــر 
أعلنهــا  اإلجــراءات  التــي  تنــدرج ضمــن 
املغــرب حملاربــة انتشــار “فيــروس كورونــا” 

داخــل الســجون.
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ــادي  ــجناء لتف ــن الس ــات م ــن فئ ــراج ع ــون باإلف ــون يطالب حقوقي
ــا” »كورون

اخلميس 19 مارس 2020 

https://www.hespress.com/ 
societe/463700.html

طالــب املرصــد املغربــي للســجون بضــرورة 
الزنازيــن  داخــل  الســجناء  عــدد  تقليــص 
املبانــي  وتعقيــم  وتطهيــر  والعنابــر 
كإجــراءات احترازيــة للوقايــة ضــد انتشــار 
دعــوة  أيضــا  موجهــا  كورونــا«،  »فيــروس 
إلــى الســلطات القضائيــة مــن أجــل اتخــاذ 
إجــراءات مســتعجلة مــن أجــل اإلفــراج عــن 
ســتنقضي  الذيــن  والســجناء  الســجينات 
احلالــي  مــارس  شــهر  خــالل  مددهــم 
وإطــالق ســراح الســجناء األحــداث الذيــن 
ينتظــرون محاكمتهــم والســجناء املســنن ما 
ــر اخلاصــة  فــوق 65 ســنة وإعمــال التدابي

باإلفــراج املقيــد بشــروط.

وطالــب املرصــد، ضمــن بــالغ لــه، بإطــالق 
ــرأي والتظاهــر الســلمي  ســراح ســجناء ال
االحتياطيــن  الســجناء  عــدد  وتقليــص 
ــف مــن االكتظــاظ داخــل الســجون  للتخفي
كإجــراء وقائــي احتــرازي، مطالبــا كذلــك 
إحضــار  بتأجيــل  العامــة  النيابــة  رئاســة 
ــى  املتهمــن املعتقلــن يف طــور احملاكمــة إل
املؤسســات  وإلــى  مــن  وتنقلهــم  احملاكــم 
إلــى أجــل  الســجنية وتأخيــر محاكمتهــم 

الحــق.

اتخــاذ  أهميــة  عــن  املرصــد  وحتــدث 
وعاجلــة  خاصــة  وتدابيــر  إجــراءات 

حلمايــة نــزالء املؤسســات الســجنية مــن 
ــروس كورونــا« بالنظــر  انتشــار عــدوى »في
الفئــة وهشاشــتها  إلــى خصوصيــة هــذه 
واالختــالط  االعتقــال  لظــروف  واعتبــاًرا 
التحتيــة  البنيــة  يف  الواضــح  والنقــص 
والعاملــن يف مجــال التطبيــب والتمريــض 

الســجنية. املؤسســات  داخــل 

اإلجــراءات  أهميــة  إلــى  املرصــد  وأشــار 
وضعتهــا  التــي  االحترازيــة  والتدابيــر 
املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة 
اإلدمــاج ملواجهــة انتشــار الفيــروس الوبائــي 
ودعــوة الســجينات والســجناء والعائــالت 
ــا لتســهيل املهــام وضمــان  ــزام به ــى االلت إل
مواجهــة فعالــة للفيــروس، موجًهــا دعــوة 
التعقيــم  مــواد  توفيــر  إلــى  املندوبيــة 
واملطهــرات والنظافــة املوصــى بهــا صحيــا 

الســجناء. ووضعهــا رهــن إشــارة 

وســبق أن دعــت املنظمــة املغربيــة حلقــوق 
املعتقــالت  عــن  اإلفــراج  إلــى  اإلنســان 
يتابعــون  الذيــن  االحتياطيــن  واملعتقلــن 
قصــد  خطيــرة،  غيــر  تهــم  خلفيــة  علــى 
منــه  تعانــي  الــذي  االكتظــاظ  تخفيــف 
الســجون املغربيــة، مبــا يســهم يف احلــد 
مــن انتشــار »فيــروس كورونــا« املســتجد.
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الهيئــة  رئيــس  الركــو،  بكــر  أبــو  وقــال 
احلقوقيــة نفســها، يف تصريــح لهســبريس، 
إن االعتقــال االحتياطــي هــو الســبب األبرز 
الســجنية،  املؤسســات  داخــل  لالكتظــاظ 
مــع ينجــم عنــه مــن مخاطــر، خاصــة يف 
الظرفيــة الراهنــة، حيــث ينتشــر »فيــروس 

كورونــا« يف مختلــف بقــاع العالــم.

املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون ســبق أن 
اتخــذت تدابيــر تنــدرج ضمــن احلــرب التــي 
أعلنهــا املغــرب حملاربــة انتشــار »فيــروس 
كورونــا« داخــل الســجون؛ وهــو األمــر الــذي 

ســجل بعــض احلــاالت املعزولــة فقــط.

عليهــا  التــي حصلــت  املعطيــات  وحســب 
اشــتبه  التــي  احلــاالت  فــإن  هســبريس، 

»كورونــا«  فيــروس  حمــل  بإمكانيــة  فيهــا 
كانــت معزولــة، ومت التعامــل معهــا وفقــا 
لإلجــراءات املعمــول بهــا، وهــي التواصــل 
وإجــراء  الصحــة  وزارة  مصالــح  مــع 

الضروريــة. املخبريــة  التحاليــل 

مصــادر  فيــه  أكــدت  الــذي  الوقــت  ويف 
لــم تســجل  اململكــة  اجلريــدة أن ســجون 
إصابــة  حالــة  أي  الســاعة  حــدود  إلــى 
ــه  ــن عن ــا أعل ــا«، ضمــن م ــروس »كورون بفي
املصــادر  كشــفت  إصابــات،  مــن  املغــرب 
املصابــن  مــع  احلــذر  التعامــل  أن  ذاتهــا 
احملتملــن ســجل يف عــدد مــن الســجون 

ســلبية. النتائــج  وكانــت 
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المرصــد المغربــي للســجون يســاهم فــي مواجهــة فيــروس 
ــاغ : ــا ، ب كورون

بعــد آســيا وأوروبــا ، تواجــه بلــدان إفريقيــا ، مبــا يف ذلــك املغــرب ، تداعيــات وبــاء فيــروس 
كورونــا )COVID 19( الــذي ينتشــر بســرعة عاليــة.

يف املغــرب، كمــا يف الــدول األخــرى يف املنطقــة، اعتمــدت الســلطات، وكذلــك العديــد مــن 
املؤسســات الوطنيــة والدوليــة العامــة واخلاصــة، تدابيــر اســتثنائية للحــد مــن انتشــار 

الفيــروس.

واملرصــد املغربــي للســجون، وانطالقــا مــن رســالته الراميــة إلــى حمايــة ودعــم حقــوق 
الســجينات والســجناء، إذ يذكــر بأهميــة اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر خاصــة وعاجلــة حلمايــة 
نــزالء املؤسســات الســجنية مــن انتشــار عــدوى فيــروس كورونــا ، بالنظــر إلــى خصوصيــة 
هــذه الفئــة وهشاشــتها واعتبــارا لظــروف االعتقــال واالختــالط…، والنقــص الواضــح يف 
البنيــة التحتيــة والعاملــن يف مجــال التطبيــب و التمريــض داخــل املؤسســات الســجنية 

فإنــه يعلــن:

· العامــة إلدارة 	 املندوبيــة  التــي وضعتهــا  والتدابيــر االحترازيــة  أهميــة اإلجــراءات 
الســجون وإعــادة اإلدمــاج ملواجهــة انتشــار الفيــروس، ودعــوة الســجينات والســجناء 

وعائــالت إلــى الاللتــزام بهــا لتســهيل املهــام وضمــان مواجهــة فعالــة للفيــروس.

· دعــوة املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون، إلــى توفير مواد التعقيــم واملطهرات والنظافة 	
املوصــى بهــا صحيــا ووضعهــا رهــن إشــارة الســجناء والســجينات، مــع تقليــص عــدد 

الســجناء داخــل الزنــازن والعنابــر وتطهيــر وتعقيــم املبانــي.

· ــى تكثيــف اجلهــود وتقــدمي 	 ــا إل ــن يف الشــأن الســجني ببالدن ــع املتدخل ــه جمي دعوت
مختلــف اخلدمــات املطلوبــة لضمــان ســالمة الســجناء وعــدم تفشــي الفيــروس داخــل 

املؤسســات الســجنية.
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· يدعــو الســلطات القضائيــة، إلــى اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن أجــل اإلفــراج عــن 	
الســجينات والســجناء الذيــن ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 2020، وإطــالق 
ســراح الســجناء األحــداث الذيــن ينتظــرون محاكمتهــم، والســجناء املســنن مــا فــوق 

65 ســنة، وإعمــال التدابيــر اخلاصــة باإلفــراج

· املقيد بشروط.	

· املطالبــة بإطــالق ســراح ســجناء الــرأي والتظاهــر الســلمي، وتقليــص عــدد الســجناء 	
االحتياطيــن للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخــل الســجون كإجــراء وقائــي واحتــرازي.

· مطالبــة رئاســة النيابــة العامــة بتأجيــل إحضــار املتهمــن املعتقلــن يف طــور احملاكمــة 	
إلــى احملاكــم وتنقيلهــم مــن وإلــى املؤسســات الســجنية وتأخيــر محاكمتهــم إلــى أجــل 
الحــق، كإجــراء احتــرازي ووقائــي مــن شــأنه ضمــان عــدم انتقــال العــدوى وتفشــيها 

داخــل املؤسســات الســجنية…

· تعليــق أنشــطة املرصــد اإلشــعاعية واملوجهــة إلــى العمــوم مؤقًتــا ، مبــا يف ذلــك 	
الرصــد،  أنشــطة  )التحســيس،  الســجنية،  املؤسســات  داخــل  املنظمــة  األنشــطة 
واملســاعدة القانونيــة ، وتنفيــذ املشــاريع الصغــرى املتعلقــة بإعــادة اإلدمــاج املنفــذة مــن 

ــخ. ــي(، إل ــل منظمــات املجتمــع املدن قب

· االســتمرار يف ضمــان اســتقبال ومعاجلــة / متابعــة شــكاوى الســجينات و الســجناء 	
خــالل هــذه الفتــرة احملــددة، ومعاجلــة مختلــف القضايــا ذات الصلــة بحقوقهــم 

وظــروف اعتقالهــم.

· يدعــو جميــع أعضائــه وشــركائه وعمــوم املواطنــن إلــى تبنــي ســلوك مســؤول واحتــرام 	
اإلجــراءات والتعليمــات األمنيــة االحترازيــة للمســاهمة يف احلــد مــن مخاطــر انتقــال 

عــدوى الفيــروس وترســيخ ســلوك مواطــن.
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المرصــد المغربــي للســجون يســاهم فــي مواجهــة فيــروس 
ــاغ : ــا ، ب كورون

بعــد آســيا وأوروبــا ، تواجــه بلــدان إفريقيــا ، مبــا يف ذلــك املغــرب ، تداعيــات وبــاء فيــروس 
كورونــا )COVID 19( الــذي ينتشــر بســرعة عاليــة.

يف املغــرب، كمــا يف الــدول األخــرى يف املنطقــة، اعتمــدت الســلطات، وكذلــك العديــد مــن 
املؤسســات الوطنيــة والدوليــة العامــة واخلاصــة، تدابيــر اســتثنائية للحــد مــن انتشــار 

الفيــروس.

واملرصــد املغربــي للســجون، وانطالقــا مــن رســالته الراميــة إلــى حمايــة ودعــم حقــوق 
الســجينات والســجناء، إذ يذكــر بأهميــة اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر خاصــة وعاجلــة حلمايــة 
نــزالء املؤسســات الســجنية مــن انتشــار عــدوى فيــروس كورونــا ، بالنظــر إلــى خصوصيــة 
هــذه الفئــة وهشاشــتها واعتبــارا لظــروف االعتقــال واالختــالط…، والنقــص الواضــح يف 
البنيــة التحتيــة والعاملــن يف مجــال التطبيــب و التمريــض داخــل املؤسســات الســجنية 

فإنــه يعلــن:

· العامــة إلدارة 	 املندوبيــة  التــي وضعتهــا  والتدابيــر االحترازيــة  أهميــة اإلجــراءات 
الســجون وإعــادة اإلدمــاج ملواجهــة انتشــار الفيــروس، ودعــوة الســجينات والســجناء 

وعائــالت إلــى الاللتــزام بهــا لتســهيل املهــام وضمــان مواجهــة فعالــة للفيــروس.

· دعــوة املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون، إلــى توفير مواد التعقيــم واملطهرات والنظافة 	
املوصــى بهــا صحيــا ووضعهــا رهــن إشــارة الســجناء والســجينات، مــع تقليــص عــدد 

الســجناء داخــل الزنــازن والعنابــر وتطهيــر وتعقيــم املبانــي.

· ــى تكثيــف اجلهــود وتقــدمي 	 ــا إل ــن يف الشــأن الســجني ببالدن ــع املتدخل ــه جمي دعوت
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مختلــف اخلدمــات املطلوبــة لضمــان ســالمة الســجناء وعــدم تفشــي الفيــروس داخــل 
املؤسســات الســجنية.

· يدعــو الســلطات القضائيــة، إلــى اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن أجــل اإلفــراج عــن 	
الســجينات والســجناء الذيــن ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 2020، وإطــالق 
ســراح الســجناء األحــداث الذيــن ينتظــرون محاكمتهــم، والســجناء املســنن مــا فــوق 

65 ســنة، وإعمــال التدابيــر اخلاصــة باإلفــراج

· املقيد بشروط.	

· املطالبــة بإطــالق ســراح ســجناء الــرأي والتظاهــر الســلمي، وتقليــص عــدد الســجناء 	
االحتياطيــن للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخــل الســجون كإجــراء وقائــي واحتــرازي.

· مطالبــة رئاســة النيابــة العامــة بتأجيــل إحضــار املتهمــن املعتقلــن يف طــور احملاكمــة 	
إلــى احملاكــم وتنقيلهــم مــن وإلــى املؤسســات الســجنية وتأخيــر محاكمتهــم إلــى أجــل 
الحــق، كإجــراء احتــرازي ووقائــي مــن شــأنه ضمــان عــدم انتقــال العــدوى وتفشــيها 

داخــل املؤسســات الســجنية…

· تعليــق أنشــطة املرصــد اإلشــعاعية واملوجهــة إلــى العمــوم مؤقًتــا ، مبــا يف ذلــك 	
الرصــد،  أنشــطة  )التحســيس،  الســجنية،  املؤسســات  داخــل  املنظمــة  األنشــطة 
واملســاعدة القانونيــة ، وتنفيــذ املشــاريع الصغــرى املتعلقــة بإعــادة اإلدمــاج املنفــذة مــن 

ــخ. ــي(، إل ــل منظمــات املجتمــع املدن قب

· االســتمرار يف ضمــان اســتقبال ومعاجلــة / متابعــة شــكاوى الســجينات و الســجناء 	
خــالل هــذه الفتــرة احملــددة، ومعاجلــة مختلــف القضايــا ذات الصلــة بحقوقهــم 

وظــروف اعتقالهــم.

· يدعــو جميــع أعضائــه وشــركائه وعمــوم املواطنــن إلــى تبنــي ســلوك مســؤول واحتــرام 	
اإلجــراءات والتعليمــات األمنيــة االحترازيــة للمســاهمة يف احلــد مــن مخاطــر انتقــال 

عــدوى الفيــروس وترســيخ ســلوك مواطــن
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عــدوى  مــن  للتقليــل  الســجون  نــزالء  ســراح  إلطــاق  دعــوات 
كورونــا  فيــروس 

دعــا املرصــد املغربــي للســجون الســلطات القضائيــة، إلــى اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن 
أجــل اإلفــراج عــن الســجينات والســجناء الذيــن ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 
ينتظــرون محاكمتهــم، والســجناء  الذيــن  الســجناء األحــداث  2020،  وإطــالق ســراح 
بشــروط. املقيــد  باإلفــراج  اخلاصــة  التدابيــر  وإعمــال  ســنة،   65 فــوق  مــا   املســنن 
جــاء ذلــك ضمــن بــالغ املرصــد طالــب فيــه بإطــالق ســراح ســجناء الــرأي والتظاهــر 
الســلمي، وتقليــص عــدد الســجناء االحتياطيــن للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخــل الســجون 

ــرازي. ــي واحت كإجــراء وقائ

ــة العامــة بتأجيــل إحضــار املتهمــن املعتقلــن يف طــور  كمــا طالــب املرصــد رئاســة النياب
احملاكمــة إلــى احملاكــم وتنقيلهــم مــن وإلــى املؤسســات الســجنية وتأخيــر محاكمتهــم إلــى 
أجــل الحــق، كإجــراء احتــرازي ووقائــي مــن شــأنه ضمــان عــدم انتقــال العــدوى وتفشــيها 

داخــل املؤسســات الســجنية..

وعلــى صعيــد اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة التــي وضعتهــا املندوبيــة العامــة إلدارة 
داعيــا  أهميتهــا  املرصــد  بــن  الفيــروس،  انتشــار  ملواجهــة  اإلدمــاج  وإعــادة  الســجون 
الســجينات والســجناء  وعائــالت إلــى الاللتــزام بهــا  لتســهيل املهــام وضمــان مواجهــة 

فعالــة للفيــروس.

كمــا دعــا املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون، إلــى توفيــر مــواد التعقيم واملطهــرات والنظافة  
املوصــى بهــا صحيــا ووضعهــا رهــن إشــارة الســجناء والســجينات،  مــع تقليــص عــدد 

الســجناء داخــل الزنــازن والعنابــر وتطهيــر وتعقيــم املبانــي.

ــا  ــن يف الشــأن الســجني ببالدن ــع املتدخل ــه جلمي ــي للســجون دعوت ووجــه املرصــد املغرب
إلــى تكثيــف اجلهــود وتقــدمي مختلــف اخلدمــات املطلوبــة لضمــان ســالمة الســجناء وعــدم 

تفشــي الفيــروس داخــل املؤسســات الســجنية.
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المســنين  عــن  لإلفــراج  يدعــو  الســجون  مرصــد  “كورونــا”.. 
الــرأي وســجناء  واألحــداث 

دعــا املرصــد املغربــي للســجون، الســلطات القضائيــة إلــى اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن 
أجــل اإلفــراج عــن الســجينات والســجناء الذيــن ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 
2020، وإطالق ســراح الســجناء األحداث الذين ينتظرون محاكمتهم، والســجناء املســنن 

مــا فــوق 65 ســنة، وإعمــال التدابيــر اخلاصــة باإلفــراج املقيــد بشــروط.

وقــال املرصــد يف بــالغ لــه، توصلــت جريــدة “العمــق” بنســخة منــه، إن دعوتــه هــذه 
تأتــي مــن أجــل مواجهــة فيــروس “كورونــا” الــذي ينتشــر بســرعة عاليــة يف مختلــف دول 

العالــم، ومــن بينهمــا املغــرب.

وطالــب املرصــد بإطــالق ســراح ســجناء الــرأي والتظاهر الســلمي، وتقليص عدد الســجناء 
االحتياطيــن للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخل الســجون كإجراء وقائــي واحترازي.

ــرات  ــم واملطه ــواد التعقي ــر م ــى توفي ــة إلدارة الســجون، إل ــة العام ودعــا املرصــد املندوبي
والنظافــة املوصــى بهــا صحيــا ووضعهــا رهــن إشــارة الســجناء والســجينات، مــع تقليــص 

عــدد الســجناء داخــل الزنــازن والعنابــر وتطهيــر وتعقيــم املبانــي.

ــدمي  ــود وتق ــف اجله ــى تكثي ــا إل ــن يف الشــأن الســجني ببالدن ــع املتدخل ــا “جمي ــا دع كم
مختلــف اخلدمــات املطلوبــة لضمــان ســالمة الســجناء وعــدم تفشــي الفيــروس داخــل 

الســجنية.“ املؤسســات 

ويف نفــس الســياق، طالــب املرصــد رئاســة النيابــة العامــة بتأجيــل إحضــار املتهمــن 
املعتقلــن يف طــور احملاكمــة إلــى احملاكــم وتنقيلهــم مــن وإلــى املؤسســات الســجنية وتأخيــر 
ــرازي ووقائــي مــن شــأنه ضمــان عــدم انتقــال  ــى أجــل الحــق، كإجــراء احت محاكمتهــم إل

ــدوى وتفشــيها داخــل املؤسســات الســجنية. الع

وشــدد علــى أهميــة اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة التــي وضعتهــا املندوبيــة العامــة 
إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج ملواجهــة انتشــار الفيــروس، داعيــا الســجينات والســجناء 

ــة للفيــروس. وعائــالت إلــى الاللتــزام بهــا لتســهيل املهــام وضمــان مواجهــة فعال

ــك  ــا، مبــا يف ذل ــوم مؤقًت ــى العم ــة إل ــق أنشــطة املرصــد اإلشــعاعية واملوجه وطالب بتعلي
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األنشــطة املنظمــة داخــل املؤسســات الســجنية، )التحســيس، أنشــطة الرصــد، واملســاعدة 
القانونيــة، وتنفيــذ املشــاريع الصغــرى املتعلقــة بإعــادة اإلدمــاج املنفــذة مــن قبــل منظمــات 

املجتمــع املدنــي(، إلــخ.

الســجينات  شــكاوى  ومتابعــة  ومعاجلــة  اســتقبال  “االســتمرار يف ضمــان  إلــى  ودعــا 
والســجناء خــالل هــذه الفتــرة احملــددة، ومعاجلــة مختلــف القضايــا ذات الصلــة بحقوقهــم 

وظــروف اعتقالهــم.“

ويف ســياق متصــل، طالــب املرصــد جميــع أعضائــه وشــركائه وعمــوم املواطنــن إلــى تبنــي 
ســلوك مســؤول واحتــرام اإلجــراءات والتعليمــات األمنيــة االحترازيــة للمســاهمة يف احلــد 

مــن مخاطــر انتقــال عــدوى الفيــروس وترســيخ ســلوك مواطــن.

واعتبــر البــالغ أن هــذه اإلجــراءات تأتــي لـ”حمايــة ودعــم حقــوق الســجينات والســجناء، 
بالنظــر إلــى خصوصيــة هــذه الفئــة وهشاشــتها واعتبــارا لظــروف االعتقــال واالختــالط، 
ــض داخــل  ــب و التمري ــن يف مجــال التطبي ــة والعامل ــة التحتي والنقــص الواضــح يف البني

املؤسســات الســجنية.“



73

تـــقــريـر كوفيد ـ 19 / مارس ـ يونيو 2020

https://www.goud.ma/%D9%83%   
D9%8F%D9%88%D8%B1%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E%D
8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF
%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
/%D8%AE%D8%A7-533538

ســراح  إطــاق  خــاص  دلحباســات:  المغــرب  المرصــد  ُكورُوَنــا”.. 
المحابســية الّلــي غــادي تنقضــي مددهــم خــال مــارس الجــاي 

ومعتقلــي الــرأي والمســنين.
أعلــن املرصــد املغربــي للســجون أهميــة اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة التــي وضعتهــا 
املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج ملواجهــة انتشــار الفيــروس، ودعــوة 
الســجينات والســجناء وعائــالت إلــى الاللتــزام بهــا  لتســهيل املهــام وضمــان مواجهــة 

فعالــة للفيــروس.

ودعــا املرصــد، يف بــالغ لــه، توصلــت بــه “كــود”، املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون، إلــى 
ــا رهــن إشــارة  ــا ووضعه ــا صحي ــة  املوصــى به ــرات والنظاف ــم واملطه ــر مــواد التعقي توفي
الســجناء والســجينات، مــع تقليــص عــدد الســجناء داخــل الزنــازن والعنابــر وتطهيــر 

ــي. ــم املبان وتعقي

كمــا دعــا املرصــد الســلطات القضائيــة، إلــى اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن أجــل اإلفــراج 
عــن الســجينات والســجناء الذيــن ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 2020،  وإطــالق 
ســراح الســجناء األحــداث الذيــن ينتظــرون محاكمتهــم، والســجناء املســنن مــا فــوق 65 

ســنة، وإعمــال التدابيــر اخلاصــة باإلفــراج املقيــد بشــروط.

وشــدد املرصــد علــى ضــرورة إطــالق ســراح ســجناء الــرأي والتظاهــر الســلمي، وتقليــص 
عــدد الســجناء االحتياطيــن للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخــل الســجون كإجــراء وقائــي 
واحترازي، مطالبــا رئاســة النيابــة العامــة بتأجيــل إحضــار املتهمــن املعتقلــن يف طــور 
احملاكمــة إلــى احملاكــم وتنقيلهــم مــن وإلــى املؤسســات الســجنية وتأخيــر محاكمتهــم إلــى 
أجــل الحــق، كإجــراء احتــرازي ووقائــي مــن شــأنه ضمــان عــدم انتقــال العــدوى وتفشــيها 

داخــل املؤسســات الســجنية.
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انتشــار  مــن  للتقليــل  الســجون  نــزالء  ســراح  إلطــاق  دعــوات 
المســتجد. “كورونــا”  فيــروس 

دعــا املرصــد املغربــي للســجون، الســلطات القضائيــة إلــى اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن 
أجــل اإلفــراج عــن الســجينات والســجناء الذيــن ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 
2020، وإطالق ســراح الســجناء األحداث الذين ينتظرون محاكمتهم، والســجناء املســنن 

مــا فــوق 65 ســنة، وإعمــال التدابيــر اخلاصــة باإلفــراج املقيــد بشــروط.

وقــال املرصــد يف بــالغ لــه، توصــل موقــع “املســتقبل” بنســخة منــه، إن دعوتــه هــذه تأتــي 
مــن أجــل مواجهــة فيــروس “كورونــا” الــذي ينتشــر بســرعة عاليــة يف مختلــف دول العالــم، 

ومــن بينهمــا املغــرب.

وطالــب املرصــد بإطــالق ســراح ســجناء الــرأي والتظاهر الســلمي، وتقليص عدد الســجناء 
االحتياطيــن للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخل الســجون كإجراء وقائــي واحترازي.

ــرات  ــم واملطه ــواد التعقي ــر م ــى توفي ــة إلدارة الســجون، إل ــة العام ودعــا املرصــد املندوبي
والنظافــة املوصــى بهــا صحيــا ووضعهــا رهــن إشــارة الســجناء والســجينات، مــع تقليــص 

عــدد الســجناء داخــل الزنــازن والعنابــر وتطهيــر وتعقيــم املبانــي.

ــدمي  ــود وتق ــف اجله ــى تكثي ــا إل ــن يف الشــأن الســجني ببالدن ــع املتدخل ــا “جمي ــا دع كم
مختلــف اخلدمــات املطلوبــة لضمــان ســالمة الســجناء وعــدم تفشــي الفيــروس داخــل 

الســجنية.“ املؤسســات 

ويف نفــس الســياق، طالــب املرصــد رئاســة النيابــة العامــة بتأجيــل إحضــار املتهمــن 
املعتقلــن يف طــور احملاكمــة إلــى احملاكــم وتنقيلهــم مــن وإلــى املؤسســات الســجنية وتأخيــر 
ــرازي ووقائــي مــن شــأنه ضمــان عــدم انتقــال  ــى أجــل الحــق، كإجــراء احت محاكمتهــم إل

ــدوى وتفشــيها داخــل املؤسســات الســجنية. الع

وشــدد علــى أهميــة اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة التــي وضعتهــا املندوبيــة العامــة 
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إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج ملواجهــة انتشــار الفيــروس، داعيــا الســجينات والســجناء 
ــة للفيــروس. وعائــالت إلــى الاللتــزام بهــا لتســهيل املهــام وضمــان مواجهــة فعال

ــك  ــا، مبــا يف ذل ــوم مؤقًت ــى العم ــة إل ــق أنشــطة املرصــد اإلشــعاعية واملوجه وطالب بتعلي
األنشــطة املنظمــة داخــل املؤسســات الســجنية، )التحســيس، أنشــطة الرصــد، واملســاعدة 
القانونيــة، وتنفيــذ املشــاريع الصغــرى املتعلقــة بإعــادة اإلدمــاج املنفــذة مــن قبــل منظمــات 
املجتمــع املدنــي(، إلــخ. ودعــا إلــى “االســتمرار يف ضمــان اســتقبال ومعاجلــة ومتابعــة 
شــكاوى الســجينات والســجناء خــالل هــذه الفتــرة احملــددة، ومعاجلــة مختلــف القضايــا 

ــة بحقوقهــم وظــروف اعتقالهــم.“ ذات الصل

شاركها

 https://morocco.shafaqna.com/AR/AL/1933467    

العمق املغربي - منذ 2 أيام

المســنين  عــن  لإلفــراج  يدعــو  الســجون  مرصــد  “كورونــا”.. 
الــرأي وســجناء  واألحــداث 

ــة إلــى اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة  دعــا املرصــد املغربــي للســجون، الســلطات القضائي
مــن أجــل اإلفــراج عــن الســجينات والســجناء الذيــن ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 

2020، وإطــالق ســراح الســجناء األحــداث الذيــن ينتظــرون محاكمتهــم.

قراءة يف املوقع األصلي
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 https://maacom.ma/?p=20759    

المرصد المغربي للسجون في مواجهة فيروس كورونا.
أعلــن املرصــد املغربــي للســجون، وانطالقــا مــن رســالته الراميــة إلــى حمايــة ودعــم حقــوق 
الســجينات والســجناء، عنــا اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر خاصــة وعاجلــة حلمايــة نــزالء 
املؤسســات الســجنية مــن انتشــار عــدوى فيــروس كورونــا ، بالنظــر إلــى خصوصيــة هــذه 
الفئــة وهشاشــتها واعتبــارا لظــروف االعتقــال واالختــالط…، والنقــص الواضــح يف البنيــة 
التحتيــة والعاملــن يف مجــال التطبيــب و التمريــض داخــل املؤسســات الســجنية فإنــه يعلــن 
عــن تنفيــذ مجموعــة مــن اإلجــراءات اإلحترازيــة اســوة مبجموعــة مــن دول العالــم لتصــدي 

لهــذا الوبــاء العاملــي.

ويف مايلي نص البالغ

بعــد آســيا وأوروبــا ، تواجــه بلــدان إفريقيــا ، مبــا يف ذلــك املغــرب ، تداعيــات وبــاء فيــروس 
كورونــا )COVID 19( الــذي ينتشــر بســرعة عاليــة.

يف املغــرب، كمــا يف الــدول األخــرى يف املنطقــة، اعتمــدت الســلطات، وكذلــك العديــد مــن 
املؤسســات الوطنيــة والدوليــة العامــة واخلاصــة، تدابيــر اســتثنائية للحــد مــن انتشــار 

الفيــروس.

واملرصــد املغربــي للســجون، وانطالقــا مــن رســالته الراميــة إلــى حمايــة ودعــم حقــوق 
الســجينات والســجناء، إذ يذكــر بأهميــة اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر خاصــة وعاجلــة حلمايــة 
نــزالء املؤسســات الســجنية مــن انتشــار عــدوى فيــروس كورونــا ، بالنظــر إلــى خصوصيــة 
هــذه الفئــة وهشاشــتها واعتبــارا لظــروف االعتقــال واالختــالط…، والنقــص الواضــح يف 
البنيــة التحتيــة والعاملــن يف مجــال التطبيــب و التمريــض داخــل املؤسســات الســجنية 

فإنــه يعلــن:

أهميــة اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة التــي وضعتهــا املندوبيــة العامــة إلدارة   y
الســجون وإعــادة اإلدمــاج ملواجهــة انتشــار الفيــروس، ودعــوة الســجينات والســجناء 

ــة للفيــروس. ــزام بهــا لتســهيل املهــام وضمــان مواجهــة فعال وعائــالت إلــى الاللت
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دعــوة املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون، إلــى توفيــر مــواد التعقيــم واملطهــرات   y
ــا رهــن إشــارة الســجناء والســجينات، مــع  ــا ووضعه ــا صحي ــة املوصــى به والنظاف

تقليــص عــدد الســجناء داخــل الزنــازن والعنابــر وتطهيــر وتعقيــم املبانــي.

دعوتــه جميــع املتدخلــن يف الشــأن الســجني ببالدنــا إلــى تكثيــف اجلهــود وتقــدمي   y
مختلــف اخلدمــات املطلوبــة لضمــان ســالمة الســجناء وعــدم تفشــي الفيــروس 

داخــل املؤسســات الســجنية.

يدعــو الســلطات القضائيــة، إلــى اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن أجــل اإلفــراج   y
عــن الســجينات والســجناء الذيــن ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 2020، 
وإطــالق ســراح الســجناء األحــداث الذيــن ينتظــرون محاكمتهــم، والســجناء املســنن 

مــا فــوق 65 ســنة، وإعمــال التدابيــر اخلاصــة باإلفــراج املقيــد بشــروط.

املطالبــة بإطــالق ســراح ســجناء الــرأي والتظاهــر الســلمي، وتقليــص عــدد الســجناء   y
االحتياطيــن للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخــل الســجون كإجــراء وقائــي واحتــرازي.

مطالبــة رئاســة النيابــة العامــة بتأجيــل إحضــار املتهمــن املعتقلــن يف طــور احملاكمة   y
إلــى احملاكــم وتنقيلهــم مــن وإلــى املؤسســات الســجنية وتأخيــر محاكمتهــم إلــى أجــل 
الحــق، كإجــراء احتــرازي ووقائــي مــن شــأنه ضمــان عــدم انتقــال العــدوى وتفشــيها 

داخــل املؤسســات الســجنية…

تعليــق أنشــطة املرصــد اإلشــعاعية واملوجهــة إلــى العمــوم مؤقًتــا ، مبــا يف ذلــك   y
األنشــطة املنظمــة داخــل املؤسســات الســجنية، )التحســيس، أنشــطة الرصــد، 
واملســاعدة القانونيــة ، وتنفيــذ املشــاريع الصغــرى املتعلقــة بإعــادة اإلدمــاج املنفــذة 

ــخ. ــي(، إل ــع املدن ــات املجتم ــل منظم ــن قب م

االســتمرار يف ضمــان اســتقبال ومعاجلــة / متابعــة شــكاوى الســجينات و الســجناء   y
خــالل هــذه الفتــرة احملــددة، ومعاجلــة مختلــف القضايــا ذات الصلــة بحقوقهــم 

ــم. وظــروف اعتقاله

ــرام  ــي ســلوك مســؤول واحت ــى تبن ــن إل ــوم املواطن ــه وشــركائه وعم ــع أعضائ يدعــو جمي
اإلجــراءات والتعليمــات األمنيــة االحترازيــة للمســاهمة يف احلــد مــن مخاطــر انتقــال 

عــدوى الفيــروس وترســيخ ســلوك مواطــن.

املكتب التنفيذي
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/http://tensift24.com/5928  

ــا.. المرصــد المغربــي للســجون يدعــو إلــى اتخــاذ  بســبب كورون
ــتعجلة. ــراءات مس إج

دعــا املرصــد املغربــي للســجون، الســلطات القضائيــة إلــى اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن 
أجــل اإلفــراج عــن الســجينات والســجناء الذيــن ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 
2020، وإطالق ســراح الســجناء األحداث الذين ينتظرون محاكمتهم، والســجناء املســنن 

مــا فــوق 65 ســنة، وإعمــال التدابيــر اخلاصــة باإلفــراج املقيــد بشــروط.

الباغ كاما – المكتب التنفيذي

بعــد آســيا وأوروبــا ، تواجــه بلــدان إفريقيــا ، مبــا يف ذلــك املغــرب ، تداعيــات وبــاء فيــروس 
كورونــا )COVID 19( الــذي ينتشــر بســرعة عاليــة.

يف املغــرب، كمــا يف الــدول األخــرى يف املنطقــة، اعتمــدت الســلطات، وكذلــك العديــد مــن 
املؤسســات الوطنيــة والدوليــة العامــة واخلاصــة، تدابيــر اســتثنائية للحــد مــن انتشــار 

الفيــروس.

واملرصــد املغربــي للســجون، وانطالقــا مــن رســالته الراميــة إلــى حمايــة ودعــم حقــوق 
الســجينات والســجناء، إذ يذكــر بأهميــة اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر خاصــة وعاجلــة حلمايــة 
نــزالء املؤسســات الســجنية مــن انتشــار عــدوى فيــروس كورونــا ، بالنظــر إلــى خصوصيــة 
هــذه الفئــة وهشاشــتها واعتبــارا لظــروف االعتقــال واالختــالط…، والنقــص الواضــح يف 
البنيــة التحتيــة والعاملــن يف مجــال التطبيــب و التمريــض داخــل املؤسســات الســجنية 

فإنــه يعلــن:

y أهميــة اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة التــي وضعتهــا املندوبيــة العامــة إلدارة 
الســجون وإعــادة اإلدمــاج ملواجهــة انتشــار الفيــروس، ودعــوة الســجينات والســجناء 

وعائــالت إلــى الاللتــزام بهــا لتســهيل املهــام وضمــان مواجهــة فعالــة للفيــروس.

y دعــوة املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون، إلــى توفيــر مــواد التعقيــم واملطهــرات 
ــا رهــن إشــارة الســجناء والســجينات، مــع  ــا ووضعه ــا صحي ــة املوصــى به والنظاف

تقليــص عــدد الســجناء داخــل الزنــازن والعنابــر وتطهيــر وتعقيــم املبانــي.



81

تـــقــريـر كوفيد ـ 19 / مارس ـ يونيو 2020

y دعوتــه جميــع املتدخلــن يف الشــأن الســجني ببالدنــا إلــى تكثيــف اجلهــود وتقــدمي 
مختلــف اخلدمــات املطلوبــة لضمــان ســالمة الســجناء وعــدم تفشــي الفيــروس 

داخــل املؤسســات الســجنية.

y يدعــو الســلطات القضائيــة، إلــى اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن أجــل اإلفــراج 
عــن الســجينات والســجناء الذيــن ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 2020، 
وإطــالق ســراح الســجناء األحــداث الذيــن ينتظــرون محاكمتهــم، والســجناء املســنن 

مــا فــوق 65 ســنة، وإعمــال التدابيــر اخلاصــة باإلفــراج املقيــد بشــروط.

y املطالبــة بإطــالق ســراح ســجناء الــرأي والتظاهــر الســلمي، وتقليــص عــدد الســجناء 
االحتياطيــن للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخــل الســجون كإجــراء وقائــي واحتــرازي.

y مطالبــة رئاســة النيابــة العامــة بتأجيــل إحضــار املتهمــن املعتقلــن يف طــور احملاكمــة 
إلــى احملاكــم وتنقيلهــم مــن وإلــى املؤسســات الســجنية وتأخيــر محاكمتهــم إلــى أجــل 
الحــق، كإجــراء احتــرازي ووقائــي مــن شــأنه ضمــان عــدم انتقــال العــدوى وتفشــيها 

داخــل املؤسســات الســجنية…

y تعليــق أنشــطة املرصــد اإلشــعاعية واملوجهــة إلــى العمــوم مؤقًتــا ، مبــا يف ذلــك 
األنشــطة املنظمــة داخــل املؤسســات الســجنية، )التحســيس، أنشــطة الرصــد، 
واملســاعدة القانونيــة ، وتنفيــذ املشــاريع الصغــرى املتعلقــة بإعــادة اإلدمــاج املنفــذة 

ــخ. ــي(، إل ــل منظمــات املجتمــع املدن مــن قب

y االســتمرار يف ضمــان اســتقبال ومعاجلــة / متابعــة شــكاوى الســجينات و الســجناء 
خــالل هــذه الفتــرة احملــددة، ومعاجلــة مختلــف القضايــا ذات الصلــة بحقوقهــم 

وظــروف اعتقالهــم.

ــرام  ــي ســلوك مســؤول واحت ــى تبن ــن إل ــوم املواطن ــه وشــركائه وعم ــع أعضائ يدعــو جمي
اإلجــراءات والتعليمــات األمنيــة االحترازيــة للمســاهمة يف احلــد مــن مخاطــر انتقــال 

عــدوى الفيــروس وترســيخ ســلوك مواطــن.
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المرصــد المغربــي للســجون يطالــب بإطاق ســراح ســجناء الرأي 
للتقليــص مــن االكتظــاظ وتفادي انتشــار فيــروس “كورونا”

طالــب املرصــد املغربــي للســجون، بإطالق ســراح ســجناء الــرأي والتظاهــر الســلمي، 
وتقليــص عــدد الســجناء االحتياطيــن للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخــل الســجون كإجــراء 
وقائــي واحتــرازي لتفــادي انتشــار فيــروس “كورونا” املســتجد داخل املؤسســات الســجنية.

ــى تكثيــف اجلهــود  ــع املتدخلــن يف الشــأن الســجني، إل ــه، جمي ودعــا املرصــد يف بــالغ ل
ــان ســالمة الســجناء والســجينات واملوظفــن  ــة لضم ــات املطلوب ــف اخلدم وتقــدمي مختل

واملوظفــات وعــدم تفشــي فيــروس “كورونــا” داخــل املؤسســات الســجنية.

كمــا جــدد املصــدر ذاتــه دعوته الســلطات القضائيــة، إلــى اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن 
أجــل اإلفــراج عــن الســجينات والســجناء الذيــن ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 
2020، وإطالق ســراح الســجناء األحداث الذين ينتظرون محاكمتهم، والســجناء املســنن 
مــا فوق 65 ســنة، والنســاء الســجينات املرفقــات بأطفالهــن، والســجناء والســجينات يف 

وضعيــة إعاقــة، مــع إعمــال التدابيــر اخلاصــة باإلفــراج املقيــد بشــروط.

                                                         https://nafas.ma/52314.html

وأكد الباغ، على: 

ضــرورة تأجيــل إحضــار املتهمــن املعتقلــن يف طــور احملاكمــة إلــى احملاكــم وتنقليهــم مــن 
وإلــى املؤسســات الســجنية وتأخيــر محاكمتهــم إلــى أجــل الحــق، كإجــراء احتــرازي ووقائــي 

مــن شــأنه ضمــان عــدم انتقــال العــدوى وتفشــيها داخــل املؤسســات الســجنية

املرصــد املغربــي للســجون، اعتبــر يف البــالغ ذاتــه، أن املبــادرات واإلجــراءات االحترازيــة 
التــي طالــب بهــا ســابقا، ســواء عبــر بالغــه األول أو عبــر الرســائل املوجهــة إلــى رئيــس 
ــروس  ــا حملاصــرة الفي ــة، تشــكل مدخــال حقيقي ــة املغربي ــس احلكوم ــة ورئي ــة العام النياب

ومنعــه مــن االنتشــار داخــل املؤسســات الســجنية.

هــذا وثمــن املرصــد، مبــادرات املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون املتخــذة مــن أجــل ضمــان 
عــدم انتشــار الفيــروس يف أوســاط الســجناء والســجينات وأطــر وموظفــي املندوبيــة العامــة 
والتــي تبقــى غيــر كافيــة أمــام االكتظــاظ الكبيــر الــذي تعرفــه الســجون، وكــذا  مجهــودات 
األطــر الطبيــة العاملــة داخــل الســجون ومجهــودات أطــر وموظفــي املؤسســات الســجنية 
وتضحياتهــم والتزامهــم خــالل هــذا الظــرف احلــرج، مطالبــا اجلهــات املســؤولة بتقــدمي 

الدعــم الــالزم إلجنــاح مجهــودات ومبــادرات املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون.
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ودعــا املصــدر ذاتــه، أســر الســجناء والســجينات إلــى املســاهمة الفعالــة إلجنــاح التدابيــر 
االحترازيــة التــي أعلنــت عنهــا املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون، ويؤكــد علــى اســتمراره 
يف متابعــة الوضــع داخــل الســجون واتخــاذ مــا يلــزم مــن املبــادرات، معتبــرا أن قلــق أســر 
الســجناء والســجينات علــى ذويهــم وراء األســوار، قلــق مشــروع وداعيــا اجلميــع إلــى حتمــل 
ــزالء والنزيــالت حــول الوضــع الصحــي داخــل  ــام وأســر الن ــرأي الع ــر ال مســؤوليته وتنوي

املؤسســات الســجنية.

ــا  ــرة احلرجــة، مطالب ــة الســجناء والســجينات خــالل هــذه الفت ــه املرصــد إلــى وضعي ونب
اجلهــات املســؤولة إلــى العنايــة مبصيرهــم ووضعهــا ضمــن األولويــات يف مواجهــة انتشــار 
الفيــروس، مجــددا دعوتــه مجــددا إلــى إطــالق ســراح جميــع معتقلــي الــرأي واالحتجاجــات 
الســلمية وتقليــص عــدد الســجناء االحتياطيــن باإلفــراج عــن النســاء الســجينات املرفقــات 
بأطفالهــن والســجناء يف وضعيــة إعاقــة وذوي األمــراض املزمنــة واملســنن للتقليــص مــن 

ظاهــرة االكتظــاظ داخــل املؤسســات الســجنية.

ودعــا املرصــد احلكومــة املغربيــة إلــى دعــم مبــادرة املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون 
ملواجهــة فيــروس كورونــا عبــر رصــد ميزانيــة اســتثنائية عــن طريــق صنــدوق تدبيــر 
جائحــة فيــروس كورونــا-Covid-19   يف هــذا الظــرف احلــرج واالســتجابة للحاجيــات 
واملتطلبــات الصحيــة للســجينات والســجناء أمــام االكتظــاظ املرتفــع الــذي تعرفــه الســجون 

ــة. املغربي

كمــا أشــاد مبجهــودات األطقــم الطبيــة داخــل املستشــفيات حملاربــة هــذا الفيــروس ويدعــو 
إلــى متكينهــا مــن كافــة املتطلبــات واملســتلزمات الطبيــة والشــروط الالزمــة لتســهيل 
عملهــا، مثمنــا يف اآلن ذاتــه مبواقــف ومبــادرات املنظمــات احلقوقيــة والفاعلن اجلمعوين 
واحلقوقيــن الداعمــة للســجناء والســجينات يف هــذا الظــرف احلــرج واملدافعــة عــن حقهــم 

يف الصحــة واحليــاة.
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https://milafattadla24.com/22866.html

المرصــد المغربــي للســجون يــدق ناقــوس الخطــر حــول وضعيــة 
الســجناء فــي ظــل أزمــة كورونــا

- ملفات تادلة -24

جميــع  للســجون،  املغربــي  املرصــد  دعــا 
املتدخلــن يف الشــأن الســجني ببالدنــا إلــى 
تكثيــف اجلهــود وتقــدمي مختلــف اخلدمات 
الســجناء  ســالمة  لضمــان  املطلوبــة 
واملوظفــات  واملوظفــن  والســجينات 
وعــدم تفشــي الفيــروس داخــل املؤسســات 

الســجنية.

وجــدد املرصــد يف بــالغ صــادر عــن مكتبــه 
مــارس   27 اجلمعــة  اليــوم  التنفيــذي 
ــه مــن  ــالغ ســابق ل ــه ب 2020، مبــا  تضمن
اقتراحاتــه احترازيــة لضمــان عــدم تفشــي 
والســجينات،  الســجناء  وســط  الفيــروس 
وكــذا مبراســالته لــكل مــن  رئيــس النيابــة 
العامــة ورئيــس احلكومــة  التخــاذ عــدد من 
اإلجــراءات والتدابيــر للحــد مــن ظاهــرة 
االكتظــاظ داخــل الســجون والتــي جتــاوزت 
دجنبر 2019 مــا  شــهر  نهايــة  ســاكنها 

وســجن. مجموعــه  384 86 ســجينة 

القضائيــة،  الســلطات  املرصــد  ودعــا 
مــن  مســتعجلة  إجــراءات  اتخــاذ  إلــى 
أجــل اإلفــراج عــن الســجينات والســجناء 
شــهر  خــالل  مددهــم  ســتنقضي  الذيــن 
مــارس 2020، وإطــالق ســراح الســجناء 
محاكمتهــم،  ينتظــرون  الذيــن  األحــداث 
ســنة،   65 فــوق  مــا  املســنن  والســجناء 
والنســاء الســجينات املرفقــات بأطفالهــن، 
والســجناء والســجينات يف وضعيــة إعاقــة، 
باإلفــراج  اخلاصــة  التدابيــر  إعمــال  مــع 

بشــروط. املقيــد 

بإطــالق  مطالبتــه  املرصــد  جــدد  كمــا 
ســراح ســجناء الــرأي والتظاهــر الســلمي، 
االحتياطيــن  الســجناء  عــدد  وتقليــص 
ــف مــن االكتظــاظ داخــل الســجون  للتخفي

واحتــرازي. وقائــي  كإجــراء 
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ــر  ــا غي مرصــد مغربــي يــدق ناقــوس الخطــر: إجــراءات الســجون ضــد كورون
كافيــة

دّق »املرصــد املغربــي للســجون« )مســتقل(، ناقــوس اخلطــر، محــذرا مــن تفاقــم األوضــاع 
يف  الســجون بســبب انتشــار فيروس كورونــا، يف ظــل حالــة االكتظــاظ فيهــا.

ــة  ــا »املندوبّي ــي اتخذته ــان، أّن اإلجــراءات الت ــي للســجون«، يف بي ــر »املرصــد املغرب واعتب
العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج«، للحيلولــة دون انتشــار الفيــروس يف أوســاط 
الســجناء والســجينات وأطــر وموظفــي املندوبّيــة، غيــر كافيــة أمــام اإلكتظــاظ الكبيــر الــذي 

تعرفه الســجون.

وبالتزامــن مــع ارتفــاع عــدد اإلصابــات بفيــروس كورونــا يف املغــرب، والــذي وصــل، الســبت، 
إلــى 358 حالــة،

طالــب املرصــد بإطــالق ســراح ســجناء الــرأي والتظاهــر الســلمي، وتقليــص عــدد الســجناء 
ــرازي. كمــا  االحتياطيــن للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخــل الســجون كإجــراء وقائــي واحت
طالــب باتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن أجــل اإلفــراج عــن الســجينات والســجناء الذيــن 

تنقضــي مــّدة محكومّيتهــم خــالل شــهر مــارس/ آذار احلالــي.

وطالــب املرصــد بإطــالق ســراح الســجناء األحــداث الذين ينتظــرون محاكمتهم، والســجناء 
املســنن مــا فــوق الـــ65 ســنة، والنســاء الســجينات مــع أطفالهــّن، والســجناء والســجينات 

مــن ذوي اإلحتياجــات اخلاصــة، مــع العمــل بالتدابيــر اخلاصــة باإلفــراج املشــروط.

كذلــك دعــا املرصــد إلــى تأجيــل إحضــار املّتهمــن املعتقلــن يف طــور احملاكمــة إلــى 
احملاكــم، ونقلهــم مــن وإلــى الســجون، وتأخيــر محاكمتهــم إلــى أجــل الحــق، كإجــراء 
 احتــرازي ووقائــي مــن شــأنه ضمــان عــدم انتقــال العــدوى وتفّشــيها داخــل الســجون.
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احمللّــي  الســجن  اخلميــس،  عاشــها،  اســتنفار  حالــة  بعــد  املرصــد  مطالــب  وتأتــي 
بفيــروس  اإلشــتباه يف إصابــة ســجن  املغــرب، جــراء  فــاس، وســط  بوركايــز مبدينــة 
الفيــروس. مــن  خلــّوه  لهــا  خضــع  التــي  الفحوصــات  تثبــت  أن  قبــل   كورونــا، 
ــاء املاضــي،  ــذ األربع ــة العامــة إلدارة الســجون يف املغــرب، قــد قــررت من ــت املندوبّي وكان
ــى موظفيهــا  ــا، تنفيــذ إجــراءات احلجــر الصحــي عل ــق مــن انتشــار كورون ــد القل مــع تزاي

ــة لهــم وألســرهم. ــى حــّد ســواء، حماي والســجناء عل

كمــا اتخــذت إجــراءات اســتثنائية حلمايــة الســجناء، شــملت عــزل ومراقبــة الســجناء 
اجلــدد القادمــن مــن بلــدان أجنبيــة ملــدة 14 يومــاً، حتــى التأكــد مــن عــدم إصابتهــم 
بالفيــروس، وتقليــص عــدد الــزوار إلــى زائــر واحــد، مــع اســتفادة كل نزيــل مــن الزيــارة مــرة 

واحــدة كل 15 يومــاً.

وشــملت اإلجــراءات كذلــك، عــدم الســماح بالزيــارة لألجانــب الذيــن وصلــوا إلــى املغــرب 
قبــل 15 يومــاً، وضــرورة عــرض الســجناء املقــّرر ترحيلهــم إلــى وجهــات أخــرى علــى الطاقــم 
الطبــي للمؤسســة قبــل إخــالء ســبيلهم، وتخصيــص مــكان خــاص للســجناء اجلــدد، 
وعرضهــم علــى الطاقــم الطبــي قبــل توزيعهــم علــى الغــرف، فضــاًل عــن إيــالء الســجناء 
املرضــى، وكبــار الســّن، والنســاء، والقاصريــن، مزيــداً مــن اإلهتمــام، وإخضــاع الســجناء 
العائديــن مــن احملاكــم ومــن املستشــفيات للفحــوص الطبيــة قبــل عودتهــم لغــرف اإليــواء.

ومــن بــن اإلجــراءات الوقائيــة أيضــا توقيــف األنشــطة الثقافيــة، والرياضيــة، والدينيــة، 
ــة وغيرهــا مؤقتــاً، واحلــّد مــن تنقــالت الســجناء بــن مرافــق املؤسســة، واحلــرص  والفنّي
علــى قيــام الطواقــم الطبيــة بتفّقــد احلالــة الصحيــة للســجناء بأماكــن اإليــواء، وقاعــات 

الزيــارة، واملطبــخ. 

ويقــّدر عــدد الســجناء يف الســجون املغربيــة، حتــى نهايــة شــهر ديســمبر/ كانــون األول 
املاضــي، بـــ86 ألفــا و384 ســجينة وســجينا، بحســب املعطيــات الرســمية. ويحتــّل املغــرب 

املرتبــة الثانيــة عربيــاً، بعــد مصــر، مــن حيــث عــدد الســجناء.



87

تـــقــريـر كوفيد ـ 19 / مارس ـ يونيو 2020

https://chouftv.ma/press/231025.html                          

المكتــب التنفيــذي للمرصدالمغربــي يدعــو الســلطات التخــاذ إجــراءات 
لضمــان عــدم تفشــي كورونــا

لتفــادي انتشــار فيــروس كرونــا، أصــدر املكتــب التنفيــذي للمرصــد املغربــي للســجون، 
بالغــا حــول االقتراحــات االحترازيــة لضمــان عــدم تفشــي الفيــروس وســط الســجناء 
والســجينات، كمــا راســل املكتــب النيابــة العامــة ورئيــس احلكومــة، مــن أجــل اتخــاذ عــدد 
مــن اإلجــراءات والتدابيــر للحــد مــن ظاهــرة االكتظــاظ داخــل الســجون، مــع إعطــاء 
ــة داخــل الســجون واإلجــراءات  ــح الصــورة حــول الوضعي ــام، وتوضي ــرأي الع ــات لل املعطي
والتدابيــر الصحيــة وغيرهــا التــي شــملت نــزالء املؤسســات الســجنية، لتفــادي تفشــي هــذا 
الفيــروس داخلهــا، حيــث طالــب املرصــد باتخــاذ عــدة مبــادرات يؤكــد عليهــا مــن جديــد 
دعوتــه جميــع املتدخلــن يف الشــأن الســجني ببالدنــا إلــى تكثيــف اجلهــود وتقــدمي مختلــف 
اخلدمــات املطلوبــة لضمــان ســالمة الســجناء والســجينات واملوظفــن واملوظفــات وعــدم 

تفشــي الفيــروس داخــل املؤسســات الســجنية.
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مرصــد يحــذر مــن انتشــار كورونــا بيــن الســجناء ويدعــو إلــى إطــاق ســراح 
معتقلــي الــرأي

يف ظــل حالــة االكتظــاظ التــي تعيشــها املؤسســات الســجنية، حــذر املرصــد املغربــي 
للســجون، مــن تفاقــم األوضــاع يف املؤسســات الســجنية بســبب انتشــار فيــروس كورونــا.

ــه،  ــى نســخة من ــس عل ــت بلبري ــة اطلع ــه أصــدره امــس اجلمع ــالغ ل ــال املرصــد، يف ب وق
إن إجــراءات عــدم انتشــار الفيــروس يف أوســاط الســجناء والســجينات وأطــر وموظفــي 
املندوبيــة العامــة، والتــي مت اتخاذهــا حلــد اآلن، تبقــى غيــر كافيــة أمــام االكتظــاظ الكبيــر 

الــذي تعرفــه الســجون.

وطالب املرصد، بإطالق ســراح ســجناء الرأي والتظاهر الســلمي، وتقليص عدد الســجناء 
ــرازي، كمــا  االحتياطيــن للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخــل الســجون كإجــراء وقائــي واحت
طالــب باتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن أجــل اإلفــراج عــن الســجينات والســجناء الذيــن 
ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 2020، وإطــالق ســراح الســجناء األحــداث الذيــن 
ينتظــرون محاكمتهــم، والســجناء املســنن مــا فــوق 65 ســنة، والنســاء الســجينات املرفقــات 
بأطفالهــن، والســجناء والســجينات يف وضعيــة إعاقــة، مــع إعمــال التدابيــر اخلاصــة 

باإلفــراج املقيــد بشــروط.

ودعــا املرصــد كذلــك إلــى تأجيــل إحضــار املتهمن املعتقلن يف طــور احملاكمة إلى احملاكم، 
وتنقليهــم مــن وإلــى املؤسســات الســجنية، وتأخيــر محاكمتهــم إلــى أجــل الحــق، كإجــراء 
احتــرازي ووقائــي مــن شــأنه ضمــان عــدم انتقــال العــدوى وتفشــيها داخــل املؤسســات 

الســجنية.
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منظمــات حقوقيــة مغربيــة تكثــف دعواتهــا إلطــاق ســراح المعتقليــن 
علــى خلفيــة االحتجاجــات االجتماعيــة واألحــداث والمســنين.

الربــاط -» القــدس العربــي«: تكثفــت دعــوات منظمــات حقوقيــة مغربيــة إلطــالق ســراح 
املعتقلــن علــى خلفيــة احلــراكات االحتجاجيــة ومعتقلــي الــرأي والصحافيــن وفئــات 
أخــرى كاألحــداث وكبــار الســن، يف إطــار انفــراج مجتمعــي ملواجهــة انتشــار فــروس كورونــا 
املســتجد. حيــث بلــغ عــدد املســجونن باملغــرب إلــى نهايــة كانــون األول/ ديســمبر 2019 

أكثــر مــن 86 ألــف ســجينة وســجن.

ودعــت العصبــة املغربيــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، أقــدم املنظمــات احلقوقيــة املغربيــة، 
إلــى إطــالق ســراح جميــع املعتلقــن السياســين والصحافيــن ومعتقلــي الــرأي ومعتقلــي 
حــراك الريــف، وذلــك يف إطــار الدعــوات املتواليــة التــي عرفهــا املغــرب لتخفيــف االكتظاظ 
يف الســجون، بحكــم الظرفيــة الوبائيــة التــي يعرفهــا مــع انتشــار »كورونــا«، ومــا ميكــن أن 
يشــكل مــن خطــورة علــى الســجناء واملوظفــن. وأكــدت دعمــه ملبــادرة الفعاليــات احلقوقيــة 
املطالبــة باإلفــراج الفــوري عــن املعتقلــن مــن خــالل عريضــة توقيعــات وقعهــا املئــات مــن 

مختلــف مكونــات املجتمــع املغربــي.

ودعــت يف بــالغ أرســل لـ»القــدس العربــي«، كاًل مــن وزارة الداخليــة ورئاســة النيابــة 
كل  وقضائيــة،  إداريــة  حتقيقــات  فتــح  إلــى  للصحافــة،  الوطنــي  واملجلــس  العامــة 
فيمــا يخصــه حــول مختلــف التجــاوزات واملمارســات غيــر املهنيــة يف حــق مجموعــة 
األخالقيــات  مبخالفــة  أو  الســلطة،  اســتعمال  يف  بالشــطط  املتســمة  املواطنــن،  مــن 
والضوابــط املهنيــة التــي قــام بهــا مجموعــة مــن املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون، 
اإلنســان. حلقــوق  الكونيــة  املبــادئ  لــكل  خــرق  يف  الصحافيــن  بعــض   وأيضــاً 
ــة الصحــة، إذ ال  ــة ميزاني ــوق اإلنســان هزال ــاع عــن حق ــة للدف ــة املغربي ــدت العصب وانتق
ــى مــن املســتوى املوصــى  ــع يف أدن ــة، لتقب ــة الدول ــة مــن ميزاني ــة 6 يف املئ ــدى امليزاني تتع
بــه مــن لــدن منظمــة الصحــة العامليــة، واحملــدد فيمــا بــن 10 و 12 يف املئــة. وأكــدت أن 
محاصــرة اجلائحــة تقتضــي بالدرجــة األولــى توفيــر احلمايــة لألطــر الصحيــة، ومختلــف 
العاملــن يف القطــاع الصحــي، باعتبارهــم يشــكلون حاجــز الصــد األول، وعبــرت عــن 
اســتيائها مــن ممارســات القروســطوية لبعــض املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون، املتســمة 
بالتجــاوز والشــطط واالعتــداء الصــارخ علــى الكرامــة اإلنســانية مــن خالل ابتــداع عقوبات 
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بدنيــة غيــر منصــوص عليهــا مــن قبيــل الصفــع والــركل والرفــس، باإلضافــة إلــى الســب 
واإلهانــة يف حــق مجموعــة مــن املواطنــات واملواطنــن، وهــي التجــاوزات التــي مت توثيقهــا 
ــى وســائل التواصــل االجتماعــي.  مــن خــالل أشــرطة بالصــوت والصــورة، مت نشــرها عل
املعتقلــن  جميــع  ســراح  بإطــالق  املغــرب  يف  احملامــن  هيئــات  جمعيــة  وطالبــت 
وفئــات  واملســنن  سياســية  ألســباب  املتابعــن  وكل  الــرأي  معتقلــي  السياســين 
مــن  للتخفيــف  إنســاني  طابــع  ذات  إجــراءات  الدولــة  اتخــاذ  وضــرورة  أخــرى، 
عمرهــم  يتجــاوز  الذيــن  املســنن  تســتهدف  وأن  الســجون،  تعرفــه  الــذي  االكتظــاظ 
والنســاء  واملستشــفيات،  باملصحــات  للعــالج  اخلاضعــن  واملرضــى  ســنة،  الســتن 
العقوبــة. مــدة  نصــف  وقضايــا  بهــم  املتكفــل  ســن  خــارج  أطفــال  لهــن   اللواتــي 
وقالــت يف رســالة مفتوحــة وجهتهــا لوزيــر العــدل إنــه اعتبــاراً ملــا تشــكله الوضعيــة احلاليــة 
يف املغــرب والعالــم مــن »تهديــد للســجناء واملوظفــن وعقابــاً مضاعفــاً لهــم »فإنهــا تدعــو 
إلــى إطــالق ســراح الســجينات والســجناء ممــن لــم يبــق لهــم علــى نهايــة عقوبتهــم ســوى 

ســتة أشــهر أو أقــل، والســجناء املوضوعــن رهــن االعتقــال يف قضايــا جنحيــة.»

الــرأي  ومعتقلــي  السياســين  املعتقلــن  إطــالق ســراح جميــع  علــى ضــرورة  وشــددت 
ــك »يف إطــار إطــالق  ــف وجــرادة، وذل ــك حــراك الري ــة، مبــا يف ذل واحلــركات االجتماعي
مســار جديــد مــن املصاحلــة الوطنيــة، ووقــف جميــع احملاكمــات واملتابعــات اجلاريــة ضــد 
نشــطاء وســائل اإلعــالم والتواصــل االجتماعــي، والصحافيــن واملدونــن وكتــاب الرأي وكل 
املتابعــن يف ألســباب سياســية«. وطالــب جمعيــة هيئــات احملامــن أن ال تشــمل إجــراءات 
إطــالق الســراح األشــخاص »احملكومــن أو املتابعــن يف قضايــا االجتــار يف املخــدرات 
واالعتــداء علــى األطفــال والنســاء واألصــول ومرتكبــي جرائــم االعتــداء علــى األشــخاص 
واالســتيالء علــى املــال العــام«. وأكــدت ضــرورة »تعزيــز اإلجــراءات للحفــاظ علــى الصحــة 
والســالمة بالنســبة لباقــي الســجناء ومتكينهــم مــن الرعايــة الصحيــة ومــن املتابعــة الطبيــة 
ــق املؤسســات  ــف مراف ــم يف مختل ــة والتعقي ــة النظاف ــل الضروريــة، مــع مضاعف والتحالي
الســجنية«، مســتندة يف طلبهــا املوجــه لــوزارة العــدل علــى منطــوق املرســوم املتعلــق بســن 
أحــكام خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة، الــذي ينــص علــى علــى أنــه »علــى الرغــم مــن 
جميــع األحــكام التشــريعية والتنظيميــة اجلــاري بهــا العمــل، تقــوم احلكومــة خــالل فتــرة 
إعــالن الطــوارئ، باتخــاذ جميــع التدابيــر الالزمــة التــي تقتضيهــا هــذه احلالــة… مــن أجــل 
التدخــل الفــوري والعاجــل للحيلولــة دون تفاقــم احلالــة الوبائيــة للمــرض، وتعبئــة جميــع 

الوســائل املتاحــة حلمايــة األشــخاص وضمــان ســالمتهم.

وحــذر املرصــد املغربــي للســجون مــن تفاقــم األوضــاع يف املؤسســات الســجنية بســبب انتشــار 
فيروس كورونا، يف ظل حالة االكتظاظ التي تعيشها املؤسسات السجنية. وقال إن إجراءات 
عــدم انتشــار الفيــروس يف أوســاط الســجناء والســجينات وأطــر وموظفــي املندوبيــة العامــة، 
 والتي مت اتخاذها حلد اآلن، تبقى غير كافية أمام االكتظاظ الكبير الذي تعرفه السجون.

وطالــب يف بــاغ أرســل لـ«القــدس العربــي« بإطــاق ســراح ســجناء الــرأي والتظاهــر الســلمي، 
وتقليــص عــدد الســجناء االحتياطيــني للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخــل الســجون كإجــراء 
وقائــي واحتــرازي، واتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن أجــل اإلفــراج عن الســجينات والســجناء 
الذيــن ســتنقضي مددهــم خــال آذار/ مــارس 2020، وإطــاق ســراح الســجناء األحــداث 
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الذيــن ينتظــرون محاكمتهــم، والســجناء املســنني مــا فــوق 65 ســنة، والنســاء الســجينات 
التدابيــر  إعمــال  مــع  إعاقــة،  وضعيــة  يف  والســجينات  والســجناء  بأطفالهــن،  املرفقــات 

اخلاصــة باإلفــراج املقيــد بشــروط.

احملاكــم،  إلــى  احملاكمــة  طــور  املعتقلــني يف  املتهمــني  إحضــار  تأجيــل  إلــى  املرصــد  ودعــا 
وتنقليهــم مــن وإلــى املؤسســات الســجنية، وتأخيــر محاكمتهــم إلــى أجــل الحــق، كإجــراء 
املؤسســات  داخــل  وتفشــيها  العــدوى  انتقــال  عــدم  ضمــان  شــأنه  مــن  ووقائــي  احتــرازي 

الســجنية.
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فــي ظــل ارتفــاع عــدد المصابيــن بـ”كورونــا”.. دعــوات دوليــة ووطنيــة 
السجناء-عن-الســجناء-780 ســراح  إلطــاق 

كمال لحبيب: هذا سيساهم في التقليل من االكتظاظ وخطر انتشار كورونا

ــا  ــا يف عــدد املصابــن بفيــروس كورون يف الوقــت الــذي يعــرف فيــه املغــرب ارتفاعــا ملفت
املســتجد، رغــم تطبيــق قــرار حظــر التجــول، تتجــدد دعــوات وطنيــة وأمميــة إلطالق ســراح 
ــر هشاشــة يف  ــة األكث ــى املجتمــع، باعتبارهــم الفئ ــن ال يشــكلون خطــرا عل الســجناء الذي
ظــل معطــى االكتظــاظ الــذي تعيشــه املؤسســات الســجنية، إذ يصنــف املغــرب أول بلــد مــن 

حيــث نســبة الســجناء يف شــمال إفريقيــا.
ــم  ــة العامــة إلدارة الســجون، بتنظي ــا املندوبي ــي اتخذته ــة الت ورغــم اإلجــراءات االحترازي
الزيــارات كل شــهر ومنــع التجمعــات واملراقبــة الطبيــة، واحلجــر الصحــي علــى املوظفــن، 
إال أن املرصــد املغربــي للســجون حــذر مــن تفاقــم األوضــاع يف املؤسســات الســجنية بســبب 
ــة أمــام االكتظــاظ  ــا، معتبــرا أن هــذه اإلجــراءات تبقــى غيــر كافي انتشــار فيــروس كورون

الكبيــر الــذي تعرفــه الســجون.
ويف هــذا الشــأن، قــال كمــال حلبيــب، عضــو املكتــب التنفيــذي للمرصــد، إن دعــوة املرصــد 
إلطــالق ســراح املعتقلــن السياســين والســجناء، جــاءت بنــاء علــى تخفيــف االزدحــام يف 
ــا علــى أســس قانونيــة أو  ــم يكــن اعتقالهــم مبني ــة األولــى ل الســجون، خصوصــا وأن الفئ
حتــى سياســية، وزاد: “هــذه فرصــة للمصاحلــة ومنــح هــؤالء املعتقلــن فرصــة مشــاركة 

جميــع أفــراد املجتمــع يف هــذه احملنــة.“
حلبيــب يف تصريحــه لـ”أخبــار اليــوم”، اعتبــر أن إطــالق ســراح الســجناء الذين ال يشــكلون 
خطــرا علــى املجتمــع أو اقتربــت أن تنتهــي عقوبتهــم الســجنية، سيســاهم يف التقليــل مــن 
االكتظــاظ وخطــر انتشــار فيــروس كورونــا، مشــيرا إلــى أن هــذا القــرار هــو يف يــد الدولــة 
وليــس مندوبيــة الســجون، إذ أن هــذه األخيــرة تطبــق القــرارات القضائيــة أو السياســية، 
وال ميكــن أن تقــرر يف إطــالق ســراح الســجناء، متمنيــا أن تتــم االســتجابة لهــذه الدعــوات 

مثــل عــدد مــن الــدول التــي أطلقــت ســراح اآلالف مــن الســجناء.
وطالــب املرصــد بإطــالق ســراح ســجناء الــرأي والتظاهر الســلمي، وتقليص عدد الســجناء 
ــرازي، كمــا  االحتياطيــن للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخــل الســجون كإجــراء وقائــي واحت
طالــب باتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن أجــل اإلفــراج عــن الســجينات والســجناء الذيــن 
ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 2020، وإطــالق ســراح الســجناء األحــداث الذيــن 
ينتظــرون محاكمتهــم، والســجناء املســنن مــا فــوق 65 ســنة، والنســاء الســجينات املرفقــات 
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بأطفالهــن، والســجناء والســجينات يف وضعيــة إعاقــة، مــع إعمــال التدابيــر اخلاصــة 
باإلفــراج املقيــد بشــروط.

ومــن بــن اإلجــراءات االحترازيــة التــي دعــا إليهــا املرصــد، هنــاك تأجيــل إحضــار املتهمــن 
املعتقلــن يف طــور احملاكمــة إلــى احملاكــم، وتنقليهــم مــن وإلــى املؤسســات الســجنية، 
وتأخيــر محاكمتهــم إلــى أجــل الحــق، كإجــراء احتــرازي ووقائــي مــن شــأنه ضمــان عــدم 

انتقــال العــدوى وتفشــيها داخــل املؤسســات الســجنية.
يف الســياق ذاتــه، اعتبــرت مفوضــة األمم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان، ميشــيل 
باشــيليت، أن التلويــح بحبــس مــن يخالــف القوانــن يفاقــم األوضــاع يف الســجون ولــن 
يســاهم يف احلــد مــن االنتشــار، مشــيرة إلــى أن االحتجــاز يجــب أن يكــون آخــر إجــراء تلجأ 

إليــه احلكومــات، خاصــة يف خضــم هــذه األزمــة.
وتــرى املفوضــة أنــه عــادة مــا يقبــع األشــخاص يف ظــروف تنعــدم فيهــا النظافــة كمــا أن 
خدمــات الصحــة غيــر جيــدة أو معدومــة يف بعــض احلــاالت، فضــال عــن أن تنفيــذ إجــراء 

التباعــد االجتماعــي والعــزل الشــخصي يف هــذه الظــروف غيــر ممكــن أو مســتحيل.
وقالــت باشــيليت: “لقــد بــدأ “كوفيــد-19” باجتيــاح الســجون ومراكــز توقيــف املهاجريــن 
ودور الرعايــة الســكنية ومستشــفيات الصحــة النفســية، ويهــدد باالنتشــار بــن ســكان 
ــان  ــف القضب ــة الســلطات أال تنســى القابعــن خل ــر ضعفــا”، داعي هــذه املؤسســات األكث
ــام، ألن نتائــج  ــة املســنن ودور األيت أو املوجوديــن يف مرافــق الصحــة النفســية ودور رعاي

جتاهلهــم ســتكون كارثيــة.
وتطرقــت املفوضــة الســامية حلقــوق اإلنســان إلــى أوضــاع املعتقلــن السياســين وســجناء 
الــرأي، وقالــت إن علــى احلكومــات إطــالق ســراح كل شــخص ليــس موقوفــا علــى أســس 
قانونيــة، مبــن فيهــم الســجناء السياســيون ومعتقلــو الــرأي. وبعــد إطــالق ســراحهم، ينبغــي 
أن يخضعــوا للفحوصــات واإلجــراءات الطبيــة الالزمــة، للتحقــق مــن خلوهــم مــن األمراض 

وتقــدمي الرعايــة الالزمــة للمحتاجــن إليهــا ومتابعــة أوضاعهــم الصحيــة.
واستشــهدت باشــيليت بقانــون حقــوق اإلنســان الدولــي بهــذا الصــدد، ودعــت الــدول إلــى 
االلتــزام بواجباتهــا إزاء الســجناء، إذ “بحســب قانــون حقــوق اإلنســان الدولــي، فــإن 
الــدول ملزمــة باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ملنــع أي خطــر محــدق بالصحــة العامــة، وضمــان 

تقــدمي الرعايــة الطبيــة لــكل مــن يحتــاج إليهــا“.
ــر احلجــر  ــة لتدابي ــة قــد أخضعــت املوظفــن املشــتغلن بالســجون املغربي ــت املندوبي وكان
الصحــي بأماكــن عملهــم ملــدة ال تقــل عــن خمســة عشــر يومــا، وذلــك يف إطــار التدابيــر 
التــي اتخذتهــا املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج مــن أجــل محاربــة وبــاء 

كورونــا داخــل مرافقهــا.
ــرارا يقضــي بالســماح  ــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج ق كمــا اتخــذت املندوبي
بالزيــارة لفــرد واحــد مــن أفــراد أســرة النزيــل)ة( كل شــهر، عــوض مــرة واحــدة كل 15 يومــا 
التــي مت اإلعــالن عنهــا ســابقا، مــع التقيــد بكافــة اإلجــراءات الوقائيــة املعمــول بهــا علــى 

مســتوى كافــة املؤسســات الســجنية.
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مرصــد: إجــراءات منــع انتشــار كورونــا بيــن الســجناء غيــر كافيــة ويجــب 
إطــاق معتقلــي الــرأي والتظاهــر الســلمي.

ــم األوضــاع يف املؤسســات الســجنية بســبب  ــي للســجون، مــن تفاق  حــذر املرصــد املغرب
ــي تعيشــها املؤسســات الســجنية. ــة االكتظــاظ الت ــا، يف ظــل حال ــروس كورون انتشــار في

وقــال املرصــد، يف بــالغ لــه أصــدره اليــوم اجلمعــة، إن إجــراءات عــدم انتشــار الفيــروس يف 
أوســاط الســجناء والســجينات وأطــر وموظفــي املندوبيــة العامــة، والتــي مت اتخاذهــا حلــد 

اآلن، تبقــى غيــر كافيــة أمــام االكتظــاظ الكبيــر الــذي تعرفــه الســجون.

وطالب املرصد، بإطالق ســراح ســجناء الرأي والتظاهر الســلمي، وتقليص عدد الســجناء 
ــرازي، كمــا  االحتياطيــن للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخــل الســجون كإجــراء وقائــي واحت
ــن  طالب باتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن أجــل اإلفــراج عــن الســجينات والســجناء الذي
ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 2020، وإطــالق ســراح الســجناء األحــداث الذيــن 
ينتظــرون محاكمتهــم، والســجناء املســنن مــا فــوق 65 ســنة، والنســاء الســجينات املرفقــات 
بأطفالهــن، والســجناء والســجينات يف وضعيــة إعاقــة، مــع إعمــال التدابيــر اخلاصــة 

باإلفــراج املقيــد بشــروط.

ودعــا املرصــد كذلــك إلــى تأجيــل إحضــار املتهمن املعتقلن يف طــور احملاكمة إلى احملاكم، 
وتنقليهــم مــن وإلــى املؤسســات الســجنية، وتأخيــر محاكمتهــم إلــى أجــل الحــق، كإجــراء 
احتــرازي ووقائــي مــن شــأنه ضمــان عــدم انتقــال العــدوى وتفشــيها داخــل املؤسســات 

الســجنية.

يشــار إلــى أن ســاكنة املؤسســات الســجنية، قــدر عددها إلــى نهايــة شــهر دجنبــر 2019 مــا 
مجموعه 86 384 ســجينة وســجن.
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مرصد السجون يطالب باإلفراج عن معتقلي الرأي والمسنين

ــة مــن طــرف  ــرأي، والســجناء املســنن متواصل ــى ســجناء ال ــراج عل ــب اإلف ــت مطال الزال
اجلمعيــات واملنظمــات احلقوقيــة. ويف هــذا اإلطــار، دعــا املرصــد املغربــي للســجون 

الســلطات القضائيــة، إلــى اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن [ ] 

قراءة يف املوقع األصلي

   

https://al3omk.com/515793.html?__cf_chl_jschl_tk__=ffb4614
9e6c2ea1354389e6df673c4daba8547c7-1585913159-0-ATosz6l
uy4rALcTfnEbcjAkIbg2sDiQiPGIUaNyHDTEafvL5M9uptJ-8Ns9TJ_
Dk5A9dDjXM9GatdjPhHGe2e-f7kaScmWQKsIlUw7T7GBHxYdv4
dpThea5yH7L7prrWTk6GJvC4kvBsJgqoZ4j-omi

مرصد السجون يطالب باإلفراج عن معتقلي الرأي واملسنن: 

ــة مــن طــرف  ــرأي، والســجناء املســنن متواصل ــى ســجناء ال ــراج عل ــب اإلف ــت مطال الزال
اجلمعيــات واملنظمــات احلقوقيــة. ويف هــذا اإلطــار، دعــا املرصــد املغربــي للســجون 
الســلطات القضائيــة، إلــى اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن أجــل اإلفــراج عــن الســجينات، 
والســجناء الذيــن ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 2020، وإطــالق ســراح الســجناء 
األحــداث الذيــن ينتظــرون محاكمتهــم، والســجناء املســنن مــا فــوق 65 ســنة، والنســاء 
الســجينات املرفقــات بأطفالهــن، والســجناء والســجينات يف وضعيــة إعاقــة، مــع إعمــال 
التدابيــر اخلاصــة باإلفــراج املقيــد بشــروط. ويف الســياق ذاتــه، طالــب املرصــد يف بــالغ لــه 
توصــل »العمــق« بنســخة منــه بإطــالق ســراح ســجناء الــرأي والتظاهــر الســلمي، وتقليــص 
عــدد الســجناء االحتياطيــن للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخــل الســجون كإجــراء وقائــي 
واحتــرازي. مــن جهــة أخــرى، أكــد املصــدر ذاتــه علــى ضــرورة تأجيــل إحضــار املتهمــن 
املعتقلــن يف طــور احملاكمــة إلــى احملاكــم، وتنقليهــم مــن وإلــى املؤسســات الســجنية، 
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وتأخيــر محاكمتهــم إلــى أجــل الحــق، كإجــراء احتــرازي ووقائــي مــن شــأنه ضمــان عــدم 
انتقــال العــدوى وتفشــيها داخــل املؤسســات الســجنية. وعبــر املرصــد عــن قلقــه بخصــوص 
اســتمرار انتشــار فيــروس كورونــا، وتداعياتــه علــى مختلــف شــرائح املجتمــع املغربــي. 
وفيمــا ثمــن مبــادرات مندوبيــة الســجون بهــذا اخلصــوص، اعتبــر مرصــد الســجون أن قلــق 
أســر الســجناء، والســجينات علــى ذويهــم وراء األســوار، قلــق مشــروع. ودعــا اجلميــع إلــى 
ــرأي العــام وأســر النــزالء والنزيــالت حــول الوضــع الصحــي  ــر ال حتمــل مســؤوليته وتنوي

داخــل املؤسســات الســجنية. 
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مرصــد: إجــراءات منــع انتشــار كورونــا بيــن الســجناء غيــر كافيــة ويجــب 
إطــاق معتقلــي الــرأي والتظاهــر الســلمي.

حــذر املرصــد املغربــي للســجون، مــن تفاقــم األوضــاع يف املؤسســات الســجنية بســبب 
انتشــار فيــروس كورونــا، يف ظــل حالــة االكتظــاظ التــي تعيشــها املؤسســات الســجنية.

وقــال املرصــد، يف بــالغ لــه أصــدره اليــوم اجلمعــة، إن إجــراءات عــدم انتشــار الفيــروس 
مت  والتــي  العامــة،  املندوبيــة  وموظفــي  وأطــر  والســجينات  الســجناء  أوســاط  يف 
ــه الســجون. ــذي تعرف ــر ال ــام االكتظــاظ الكبي ــة أم ــر كافي  اتخاذهــا حلــد اآلن، تبقــى غي
وطالب املرصد، بإطالق ســراح ســجناء الرأي والتظاهر الســلمي، وتقليص عدد الســجناء 
ــرازي، كمــا  االحتياطيــن للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخــل الســجون كإجــراء وقائــي واحت
طالــب باتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن أجــل اإلفــراج عــن الســجينات والســجناء الذيــن 
ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 2020، وإطــالق ســراح الســجناء األحــداث الذيــن 
ينتظــرون محاكمتهــم، والســجناء املســنن مــا فــوق 65 ســنة، والنســاء الســجينات املرفقــات 
بأطفالهــن، والســجناء والســجينات يف وضعيــة إعاقــة، مــع إعمــال التدابيــر اخلاصــة 

باإلفــراج املقيــد بشــروط.

ودعــا املرصــد كذلــك إلــى تأجيــل إحضــار املتهمن املعتقلن يف طــور احملاكمة إلى احملاكم، 
وتنقليهــم مــن وإلــى املؤسســات الســجنية، وتأخيــر محاكمتهــم إلــى أجــل الحــق، كإجــراء 
احتــرازي ووقائــي مــن شــأنه ضمــان عــدم انتقــال العــدوى وتفشــيها داخــل املؤسســات 

الســجنية.

يشــار إلــى أن ســاكنة املؤسســات الســجنية، قــدر عددهــا إلــى نهايــة شــهر دجنبــر 2019 مــا 
مجموعه  384 86 ســجينة وســجن.
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فــي ظــل ارتفــاع عــدد المصابيــن ب”كورونــا”... دعــوات دوليــة ووطنيــة 
إلطــاق ســراح الســجناء

نشر يف اليوم  24يوم 01 - 04 - 2020

ــا  ــا يف عــدد املصابــن بفيــروس كورون يف الوقــت الــذي يعــرف فيــه املغــرب ارتفاعــا ملفت
املســتجد، رغــم تطبيــق قــرار حظــر التجــول، تتجــدد دعــوات وطنيــة وأمميــة إلطالق ســراح 
ــر هشاشــة يف  ــة األكث ــى املجتمــع، باعتبارهــم الفئ ــن ال يشــكلون خطــرا عل الســجناء الذي
ظــل معطــى االكتظــاظ الــذي تعيشــه املؤسســات الســجنية، إذ يصنــف املغــرب أول بلــد مــن 

حيــث نســبة الســجناء يف شــمال إفريقيــا.

الســجون،  إلدارة  العامــة  املندوبيــة  اتخذتهــا  التــي  االحترازيــة  اإلجــراءات  ورغــم 
الصحــي  واحلجــر  الطبيــة،  واملراقبــة  التجمعــات  ومنــع  شــهر  كل  الزيــارات  بتنظيــم 
األوضــاع  تفاقــم  مــن  حــذر  للســجون  املغربــي  املرصــد  أن  إال  املوظفــن،  علــى 
هــذه  أن  معتبــرا  كورونــا،  فيــروس  انتشــار  بســبب  الســجنية  املؤسســات  يف 
الســجون. تعرفــه  الــذي  الكبيــر  االكتظــاظ  أمــام  كافيــة  غيــر  تبقــى   اإلجــراءات 
إن  للمرصــد،  التنفيــذي  املكتــب  عضــو  حلبيــب،  كمــال  قــال  الشــأن،  هــذا  ويف 
علــى  بنــاء  جــاءت  والســجناء،  السياســين  املعتقلــن  ســراح  إلطــالق  املرصــد  دعــوة 
اعتقالهــم  يكــن  لــم  األولــى  الفئــة  وأن  خصوصــا  الســجون،  يف  االزدحــام  تخفيــف 
للمصاحلــة  فرصــة  “هــذه  وزاد:  سياســية،  حتــى  أو  قانونيــة  أســس  علــى  مبنيــا 
احملنــة.“ هــذه  يف  املجتمــع  أفــراد  جميــع  مشــاركة  فرصــة  املعتقلــن  هــؤالء   ومنــح 
حلبيــب يف تصريحــه ل”أخبــار اليــوم”، اعتبــر أن إطالق ســراح الســجناء الذين ال يشــكلون 
خطــرا علــى املجتمــع أو اقتربــت أن تنتهــي عقوبتهــم الســجنية، سيســاهم يف التقليــل مــن 
االكتظــاظ وخطــر انتشــار فيــروس كورونــا، مشــيرا إلــى أن هــذا القــرار هــو يف يــد الدولــة 
وليــس مندوبيــة الســجون، إذ أن هــذه األخيــرة تطبــق القــرارات القضائيــة أو السياســية، 
وال ميكــن أن تقــرر يف إطــالق ســراح الســجناء، متمنيــا أن تتــم االســتجابة لهــذه الدعــوات 

مثــل عــدد مــن الــدول التــي أطلقــت ســراح اآلالف مــن الســجناء.

وتقليــص  الســلمي،  والتظاهــر  الــرأي  ســجناء  ســراح  بإطــالق  املرصــد  وطالــب 
كإجــراء  الســجون  داخــل  االكتظــاظ  مــن  للتخفيــف  االحتياطيــن  الســجناء  عــدد 
عــن  اإلفــراج  أجــل  مــن  إجــراءات مســتعجلة  باتخــاذ  كمــا طالــب  واحتــرازي،  وقائــي 
الســجينات والســجناء الذيــن ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 2020، وإطــالق 
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مــا  املســنن  والســجناء  محاكمتهــم،  ينتظــرون  الذيــن  األحــداث  الســجناء  ســراح 
والســجينات  والســجناء  بأطفالهــن،  املرفقــات  الســجينات  والنســاء  ســنة،   65 فــوق 
بشــروط. املقيــد  باإلفــراج  اخلاصــة  التدابيــر  إعمــال  مــع  إعاقــة،  وضعيــة   يف 
ومــن بــن اإلجــراءات االحترازيــة التــي دعــا إليهــا املرصــد، هنــاك تأجيــل إحضــار املتهمــن 
املعتقلــن يف طــور احملاكمــة إلــى احملاكــم، وتنقليهــم مــن وإلــى املؤسســات الســجنية، 
وتأخيــر محاكمتهــم إلــى أجــل الحــق، كإجــراء احتــرازي ووقائــي مــن شــأنه ضمــان عــدم 

انتقــال العــدوى وتفشــيها داخــل املؤسســات الســجنية.

ميشــيل  اإلنســان،  اعتبــرت مفوضة األمم املتحدة الســامية حلقــوق  ذاتــه،  الســياق  يف 
باشــيليت، أن التلويــح بحبــس مــن يخالــف القوانــن يفاقــم األوضــاع يف الســجون ولــن 
يســاهم يف احلــد مــن االنتشــار، مشــيرة إلــى أن االحتجــاز يجــب أن يكــون آخــر إجــراء تلجأ 

إليــه احلكومــات، خاصــة يف خضــم هــذه األزمــة.

وتــرى املفوضــة أنــه عــادة مــا يقبــع األشــخاص يف ظــروف تنعــدم فيهــا النظافــة كمــا أن 
خدمــات الصحــة غيــر جيــدة أو معدومــة يف بعــض احلــاالت، فضــال عــن أن تنفيــذ إجــراء 
 التباعــد االجتماعــي والعــزل الشــخصي يف هــذه الظــروف غيــر ممكــن أو مســتحيل.
وقالــت باشــيليت: “لقــد بــدأ “كوفيــد-19” باجتيــاح الســجون ومراكــز توقيــف املهاجريــن 
ودور الرعايــة الســكنية ومستشــفيات الصحــة النفســية، ويهــدد باالنتشــار بــن ســكان 
ــان  ــف القضب ــة الســلطات أال تنســى القابعــن خل ــر ضعفــا”، داعي هــذه املؤسســات األكث
ــام، ألن نتائــج  ــة املســنن ودور األيت أو املوجوديــن يف مرافــق الصحــة النفســية ودور رعاي

جتاهلهــم ســتكون كارثيــة.

وتطرقــت املفوضــة الســامية حلقــوق اإلنســان إلــى أوضــاع املعتقلــن السياســين وســجناء 
الــرأي، وقالــت إن علــى احلكومــات إطــالق ســراح كل شــخص ليــس موقوفــا علــى أســس 
قانونيــة، مبــن فيهــم الســجناء السياســيون ومعتقلــو الــرأي. وبعــد إطــالق ســراحهم، ينبغــي 
أن يخضعــوا للفحوصــات واإلجــراءات الطبيــة الالزمــة، للتحقــق مــن خلوهــم مــن األمراض 

وتقــدمي الرعايــة الالزمــة للمحتاجــن إليهــا ومتابعــة أوضاعهــم الصحيــة.

واستشــهدت باشــيليت بقانــون حقــوق اإلنســان الدولــي بهــذا الصــدد، ودعــت الــدول إلــى 
االلتــزام بواجباتهــا إزاء الســجناء، إذ “بحســب قانــون حقــوق اإلنســان الدولــي، فــإن 
الــدول ملزمــة باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ملنــع أي خطــر محــدق بالصحــة العامــة، وضمــان 

تقــدمي الرعايــة الطبيــة لــكل مــن يحتــاج إليهــا“.

وكانت املندوبية قد أخضعت املوظفن املشتغلن بالسجون املغربية لتدابير احلجر الصحي 
بأماكــن عملهــم ملــدة ال تقــل عــن خمســة عشــر يومــا، وذلــك يف إطــار التدابير التــي اتخذتها 
 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج من أجل محاربة وباء كورونا داخل مرافقها.
ــرارا يقضــي بالســماح  ــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج ق كمــا اتخــذت املندوبي
بالزيــارة لفــرد واحــد مــن أفــراد أســرة النزيــل)ة( كل شــهر، عــوض مــرة واحــدة كل 15 يومــا 
التــي مت اإلعــالن عنهــا ســابقا، مــع التقيــد بكافــة اإلجــراءات الوقائيــة املعمــول بهــا علــى 

مســتوى كافــة املؤسســات الســجنية.
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المرصــد المغربــي يثمــن قــرار العفــو الملكــي علــى عــدد مــن الســجناء 
ــا لتفــادي انتشــار فيــروس كورون

وجــه املرصــد املغربــي للســجون أمــس اخلميــس، بالغــا إلــى الــرأي العــام يثمــن مــن خاللــه 
قــرار العفــو امللكــي القاضــي بالعفــو علــى عــدد مــن الســجناء والســجينا، بهــدف التخفيــف 
نــزالء املؤسســات  مــن االكتظــاظ واحلــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا املســتجد بــن 

الســجنية.
ويف هــذا الصــدد، أكــد عبــد اهلل مســداد الكاتــب العــام للمرصــد املغربــي للســجون لـــ 
»الصحــراء املغربيــة«، أن املرصــد يثمــن  قــرار العفــو امللكــي القاضــي بإطــالق ســراح5648 
ــادرة هامــة ستســاهم يف التخفيــف مــن ظاهــرة االكتظــاظ  ــره مب ســجينة وســجن، ويعتب
ــة العامــة إلدارة الســجون، التــي تتصــدى  ــى عاتــق املندوبي ومــن العــبء الثقيــل امللقــى عل

النتشــار الوبــاء وســط الســاكنة الســجنية واملوظفــن داخــل هــذه املؤسســات.
ــب  ــاح قــرار العفــو، كمــا طال ــي للســجون تلقــى بارتي وأضــاف مســداد، أن املرصــد املغرب
مبواصلــة العمــل بنــاء علــى املعاييــر احملــددة، التــي تضمنتهــا بالغاتــه الســابقة مــن أجــل 
ــن االكتظــاظ داخــل املؤسســات  ــف م ــات للتخفي ــاد كل اآللي اتخــاذ كل اإلجــراءات واعتم
الســجنية ويف مقدمتهــا مواصلــة العمــل مــن أجــل الرفع من عدد املســتفيدين واملســتفيدات 

مــن قــرارات العفــو -إطــالق ســراح كافــة املعتقلــن السياســين ســجناء الــرأي.
ومــن جانــب آخــر، قــال  الكاتــب العــام إلدارة الســجون ، أن املرصــد يناشــد املندوبيــة 
العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدماج،والتــي اتخــذت عــدة تدابيــر احتزازيــه حملاصــرة 
جائحــة كورونــا داخــل الســجون، أن تضاعــف حصــة االتصــال الهاتفــي بــن الســجن 
ــة  ــر شــروط رحب ــر األمــن النفســي واإلنســاني لديهــم وتوفي ــك مــن توفي ــا يف ذل ــه مل وأهل

الســتقرارهم واطمئنانهــم اجتــاه أبنائهــم وآبائهــم.
وقــال مســداد، »نأمــل أن يتواصــل مسلســل قــرارات العفــو مــن أجــل احلــد مــن انتشــار 
عــدوى الوبــاء، خاصــة يف حــق املعتقلــن األحــداث و املســنن، واملرضــى املصابــن بأمــراض 

مزمنــة وحرجــة.
ــى -إعمــال املقتضيــات القانونيــة اخلاصــة باإلفــراج املقيــد بشــروط  وشــدد مســداد، عل

وغيرهــا مــن التدابيــر.
ومــن جانــب آخــر، أكــد البــالغ الــذي توصلــت »الصحــراء املغربيــة«، بنســخة منــه أنــه 
ســيعتمد مبــادرة جديــدة تتمثــل يف املســاهمة يف تعزيــز جهــود املندوبيــة العامــة إلدارة 
لبعــض  األساســية،  الوقائيــة  األوليــة  االحتياجــات  بعــض  بتقدميــه  وذلــك  للســجون، 
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املؤسســات الســجنية، مــع األمــل أن تتــاح لــه إمكانيــة مواصلــة هــذه العمليــة لفائــدة 
مؤسســات أخــرى، مســتحضرا تفهــم املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون للمنطلقــات املواطنة 

واحلقوقيــة للمرصــد املغربــي للســجون وتثمينهــا خلطواتــه ومبادراتــه.

https://www.souss24.com/405242.html

المرصــد المغربــي للســجون يثمــن قــرار العفــو الملكــي القاضــي بالعفــو 
علــى عــدد مــن الســجينات.

تلقــى املرصــد املغربــي للســجون بارتيــاح قــرار العفــو امللكــي القاضــي بإطــالق ســراح 5648 
ــادرة هامــة ستســاهم يف التخفيــف مــن ظاهــرة االكتظــاظ  ــره مب ســجينة وســجن، ويعتب
ــة العامــة إلدارة الســجون، التــي تتصــدى  ــى عاتــق املندوبي ومــن العــبء الثقيــل امللقــى عل

النتشــار الوبــاء وســط الســاكنة الســجنية واملوظفــن واملوظفــات باملؤسســات الســجنية.

وأمــام املخاطــر التــي تهــدد الوطــن واملواطنــن جــراء انتشــار الفيــروس القاتــل منــذ أســابيع 
والتضامــن والتعبئــة الــذي تتســع رقعتهــا يف صفــوف كل الفئــات، واجلهــود التــي تبذلهــا 
الســلطات واملؤسســات الصحيــة لتعزيــز تدابيــر احلمايــة والوقايــة للتصــدي للوبــاء والتــي 
ــة التــي دعــا لهــا املرصــد املغربــي  اســتجاب لهــا املواطنــون، وتبعــا لإلجــراءات االحترازي
للســجون وألــح علــى جهــات رســمية متعــددة علــى اتخاذهــا حتــى ال يتســرب الوبــاء إلــى 

الســجون املغربيــة فإنــه يعلــن للــرأي العــام مــا يلــي:

يثمــن قــرار العفــو امللكــي يف هــذا الظــرف احلــرج الــذي يرمــي إلــى جتنيــب   y
الفيــروس؛ انتشــار  تداعيــات  الســجنية  الســاكنة 

يجــدد مطالبــه التــي تضمنتهــا بالغاتــه الســابقة مــن أجــل اتخــاذ كل اإلجــراءات   y
ــن االكتظــاظ داخــل املؤسســات الســجنية ويف  ــف م ــات للتخفي ــاد كل اآللي واعتم
ــة العمــل مــن أجــل الرفــع مــن عــدد املســتفيدين واملســتفيدات  مقدمتهــا: مواصل
مــن قــرارات العفــو -إطــالق ســراح كافــة املعتقلــن السياســين ســجناء الــرأي 
واالحتجاجــات الســلمية -إعمــال املقتضيــات القانونيــة اخلاصــة باإلفــراج املقيــد 

ــر؛ بشــروط وغيرهــا مــن التدابي

يناشــد املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج والتــي اتخــذت عــدة   y
تدابيــر احتزازيــه حملاصــرة جائحــة كورونــا داخــل الســجون، أن تضاعــف حصــة 
ــن النفســي  ــر األم ــن توفي ــك م ــا يف ذل ــه مل ــن الســجن وأهل ــي ب االتصــال الهاتف
واإلنســاني لديهــم وتوفيــر شــروط رحبــة الســتقرارهم واطمئنانهــم اجتــاه أبنائهــم 

وآبائهــم؛
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يعلــن أنــه ســيقوم مببــادرة جديــدة تتمثــل يف املســاهمة يف تعزيــز جهــود املندوبيــة   y
العامــة إلدارة للســجون، وذلــك بتقدميــه بعــض االحتياجــات األوليــة الوقائيــة 
األساســية، لبعــض املؤسســات الســجنية، مــع األمــل أن تتــاح لــه إمكانيــة مواصلــة 
هــذه العمليــة لفائــدة مؤسســات أخــرى، مســتحضرا تفهــم املندوبيــة العامــة إلدارة 
ــة واحلقوقيــة للمرصــد املغربــي للســجون وتثمينهــا  الســجون للمنطلقــات املواطن

خلطواتــه ومبادراتــه.

https://morocco.shafaqna.com/AR/AL/1967553

المرصــد المغربــي يثمــن قــرار العفــو الملكــي علــى عــدد مــن الســجناء 
ــا لتفــادي انتشــار فيــروس كورون

وجــه املرصــد املغربــي للســجون أمــس اخلميــس، بالغــا إلــى الــرأي العــام يثمــن مــن 
خاللــه قــرار العفــو امللكــي القاضــي بالعفــو علــى عــدد مــن الســجناء والســجينا، بهــدف 
نــزالء  بــن  املســتجد  كورونــا  فيــروس  انتشــار  مــن  واحلــد  االكتظــاظ  مــن  التخفيــف 
املؤسســات الســجنية. ويف هــذا الصــدد، أكــد عبــد اهلل مســداد الكاتــب العــام للمرصــد 

املغربــي للســجون ل)...( 

قراءة يف املوقع األصلي
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https://www.maghress.com/almaghribia/20148110

المرصــد المغربــي يثمــن قــرار العفــو الملكــي علــى عــدد مــن الســجناء 
ــا لتفــادي انتشــار فيــروس كورون

فاطمة ياسني نشر يف الصحراء املغربية يوم 10 - 04 - 2020

أمــس  للســجون  املغربــي  املرصــد  وجــه 
ــام يثمــن  ــرأي الع ــى ال ــس، بالغــا إل اخلمي
مــن خاللــه قــرار العفــو امللكــي القاضــي 
بالعفــو علــى عــدد مــن الســجناء والســجينا، 
بهــدف التخفيــف مــن االكتظــاظ واحلــد 
مــن انتشــار فيــروس كورونــا املســتجد بــن 

نــزالء املؤسســات الســجنية.

ــد اهلل مســداد  ــد عب ويف هــذا الصــدد، أك
ــي للســجون  ــام للمرصــد املغرب ــب الع الكات
ل »الصحــراء املغربيــة«، أن املرصــد يثمــن 
بإطــالق  القاضــي  امللكــي  العفــو  قــرار 
ويعتبــره  وســجن،  ســجينة  ســراح5648 
مبــادرة هامــة ستســاهم يف التخفيــف مــن 
الثقيــل  العــبء  ومــن  االكتظــاظ  ظاهــرة 
امللقــى علــى عاتــق املندوبيــة العامــة إلدارة 
الســجون، التــي تتصــدى النتشــار الوبــاء 
وســط الســاكنة الســجنية واملوظفــن داخــل 

هــذه املؤسســات.

املغربــي  املرصــد  أن  مســداد،  وأضــاف 
ــو، كمــا  ــاح قــرار العف للســجون تلقــى بارتي
طالــب مبواصلــة العمــل بنــاء علــى املعاييــر 
احملــددة، التــي تضمنتهــا بالغاتــه الســابقة 
مــن أجــل اتخــاذ كل اإلجــراءات واعتمــاد 
االكتظــاظ  مــن  للتخفيــف  اآلليــات  كل 
داخــل املؤسســات الســجنية ويف مقدمتهــا 
مواصلــة العمــل مــن أجــل الرفــع مــن عــدد 

قــرارات  مــن  واملســتفيدات  املســتفيدين 
املعتقلــن  كافــة  ســراح  -إطــالق  العفــو 

الــرأي. السياســين ســجناء 

العــام  الكاتــب  قــال  آخــر،  جانــب  ومــن 
يناشــد  املرصــد  أن  الســجون،  إلدارة 
املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة 
تدابيــر  عــدة  اتخــذت  اإلدماج،والتــي 
احتزازيــه حملاصــرة جائحــة كورونــا داخــل 
االتصــال  حصــة  تضاعــف  أن  الســجون، 
ــك  ــا يف ذل ــه مل ــن الســجن وأهل الهاتفــي ب
واإلنســاني  النفســي  األمــن  توفيــر  مــن 
لديهــم وتوفيــر شــروط رحبــة الســتقرارهم 
وآبائهــم. أبنائهــم  اجتــاه   واطمئنانهــم 
وقــال مســداد، »نأمــل أن يتواصــل مسلســل 
قــرارات العفــو مــن أجــل احلــد مــن انتشــار 
عــدوى الوبــاء، خاصــة يف حــق املعتقلــن 
املصابــن  واملرضــى  واملســنن،  األحــداث 

ــة وحرجــة. بأمــراض مزمن

وشــدد مســداد، علــى -إعمــال املقتضيــات 
املقيــد  باإلفــراج  اخلاصــة  القانونيــة 

التدابيــر. مــن  وغيرهــا  بشــروط 

الــذي  البــالغ  أكــد  آخــر،  جانــب  ومــن 
بنســخة  املغربيــة«،  »الصحــراء  توصلــت 
منــه أنــه ســيعتمد مبــادرة جديــدة تتمثــل 
يف املســاهمة يف تعزيــز جهــود املندوبيــة 
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بتقدميــه  وذلــك  للســجون،  العامــة إلدارة 
الوقائيــة  األوليــة  االحتياجــات  بعــض 
األساســية، لبعــض املؤسســات الســجنية، 
مــع األمــل أن تتــاح لــه إمكانيــة مواصلــة 
هــذه العمليــة لفائــدة مؤسســات أخــرى، 

ــة العامــة إلدارة  ــم املندوبي مســتحضرا تفه
الســجون للمنطلقــات املواطنــة واحلقوقيــة 
وتثمينهــا  للســجون  املغربــي  للمرصــد 

ومبادراتــه. خلطواتــه 
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المرصــد المغربــي للســجون وفيــروس كورونــا مــن أجــل ضمــان الحــق فــي 
الصحــة والحيــاة للســجناء والســجينات.

 يتابــع املرصــد املغربــي للســجون بقلــق كبيــر اســتمرار انتشــار فيــروس كورونــا وتداعياتــه 
علــى مختلــف شــرائح املجتمــع املغربــي. وانطالقــا مــن رســالته احلقوقيــة واإلنســانية اجتاه 
الســجناء والســجينات مبخلــف فئاتهــم، أصــدر املرصد بالغــا إلــى الــرأي العــام يــوم 17 
مــارس 2020 ضمنــه عــدد مــن االقتراحاتــه االحترازيــة لضمــان عــدم تفشــي الفيــروس 
وســط الســجناء والســجينات، وراســل بعدهــا الســيد رئيــس النيابــة العامــة التخــاذ عــدد 
مــن اإلجــراءات والتدابيــر للحــد مــن ظاهــرة االكتظــاظ داخــل الســجون والتــي جتــاوزت 
األولــى  وســجن:  مجموعــه 86  384 ســجينة  دجنبر 2019 مــا  شــهر  نهايــة  ســاكنها 
بتاريــخ    16 مــارس 2020 والثانيــة بتاريــخ 18 مــارس 2020. كمــا راســل املرصــد الســيد 
للــرأي  املعطيــات  بتقــدمي  مارس 2020 يطالبــه  بتاريــخ 26  املغربيــة  رئيــس احلكومــة 
العــام، وتوضيــح الصــورة حــول الوضعيــة داخــل الســجون واإلجــراءات والتدابيــر الصحيــة 
وغيرهــا التــي شــملت نــزالء املؤسســات الســجنية، لتفــادي تفشــي هــذا الفيــروس داخلهــا 

،حيــث طالــب املرصــد باتخــاذ عــدة مبــادرات يؤكــد عليهــا مــن جديــد وهــي:

دعوتــه جميــع املتدخلــن يف الشــأن الســجني ببالدنــا إلــى تكثيــف اجلهــود وتقــدمي   y
الســجناء والســجينات واملوظفــن  مختلــف اخلدمــات املطلوبــة لضمــان ســالمة 

واملوظفــات وعــدم تفشــي الفيروس داخــل املؤسســات الســجنية؛

دعــوة الســلطات القضائيــة، إلــى اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة مــن أجــل اإلفــراج   y
ــن ســتنقضي مددهــم خــالل شــهر مــارس 2020،  عــن الســجينات والســجناء الذي
وإطــالق ســراح الســجناء األحــداث الذيــن ينتظــرون محاكمتهــم، والســجناء املســنن 
مــا فوق 65 ســنة، والنســاء الســجينات املرفقــات بأطفالهــن، والســجناء والســجينات 

ــد بشــروط؛ ــر اخلاصــة باإلفراج املقي ــة، مــع إعمــال التدابي ــة إعاق يف وضعي

املطالبــة بإطــالق ســراح ســجناء الــرأي والتظاهــر الســلمي، وتقليــص عــدد الســجناء   y
االحتياطيــن للتخفيــف مــن االكتظــاظ داخــل الســجون كإجــراء وقائــي واحتــرازي؛

تأجيــل إحضــار املتهمــن املعتقلــن يف طــور احملاكمــة إلــى احملاكــم وتنقليهــم مــن   y
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وإلــى املؤسســات الســجنية وتأخيــر محاكمتهــم إلــى أجــل الحــق، كإجــراء احتــرازي 
ووقائــي مــن شــأنه ضمــان عــدم انتقــال العــدوى وتفشــيها داخــل املؤسســات 

الســجنية إلــخ.

ــى  ــا عل ــجني ببالدن ــع الس ــوم الوض ــع الي ــو يتاب ــجون وه ــي للس ــد املغرب واملرص
ــي: ــجناء مايل ــر الس ــي وأس ــام الوطن ــرأي الع ــن لل ــا يعل ــة كورون ــوء جائح ض

يعتبــر أن املبــادرات واإلجــراءات االحترازيــة التــي طالــب بهــا املرصــد املغربــي   y
للســجون ســابقا، ســواء عبر بالغــه األول أو عبــر الرســائل املوجهــة إلــى الســيد 
ــا  ــة، تشــكل مدخــال حقيقي ــة املغربي ــس احلكوم ــة والســيد رئي ــة العام ــس النياب رئي

حملاصــرة الفيــروس ومنعــه مــن االنتشــار داخــل املؤسســات الســجنية؛
ــان عــدم  ــن أجــل ضم ــة إلدارة الســجون املتخــذة م ــة العام ــادرات املندوبي ــن مب يثم  y
الفيــروس يف أوســاط الســجناء والســجينات وأطــر وموظفــي املندوبيــة  انتشــار 
العامــة والتــي تبقــى غيــر كافيــة أمــام االكتظــاظ الكبيــر الــذي تعرفــه الســجون؛
يثمــن مجهــودات األطــر الطبيــة العاملــة داخــل الســجون ومجهــودات أطــر وموظفــي   y
املؤسســات الســجنية وتضحياتهــم والتزامهــم خــالل هــذا الظــرف احلــرج ويطالــب 
ــة  ــادرات املندوبي ــودات ومب ــالزم إلجنــاح مجه ــات املســؤولة بتقــدمي الدعــم ال اجله

العامــة إلدارة الســجون؛
يدعو أســر الســجناء والســجينات إلى املســاهمة الفعالة إلجناح التدابير االحترازية   y
التــي أعلنــت عنهــا املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون، ويؤكــد علــى اســتمراره يف 

متابعــة الوضــع داخــل الســجون واتخــاذ مــا يلــزم مــن املبــادرات؛
يعتبــر أن قلــق أســر الســجناء والســجينات علــى ذويهــم وراء األســوار، قلــق مشــروع   y
ويدعــو اجلميــع إلــى حتمــل مســؤوليته وتنويــر الــرأي العــام وأســر النــزالء والنزيــالت 

حــول الوضــع الصحــي داخــل املؤسســات الســجنية،
ينبــه إلــى وضعيــة الســجناء والســجينات خــالل هــذه الفتــرة احلرجــة، ويدعــو   y
اجلهــات املســؤولة إلــى العنايــة مبصيرهــم ووضعهــا ضمــن األولويــات يف مواجهــة 

الفيــروس؛ انتشــار 
ــرأي واالحتجاجــات الســلمية  ــي ال ــع معتقل ــى إطــالق ســراح جمي يدعــو مجــددا إل  y
وتقليــص عــدد الســجناء االحتياطيــن باإلفــراج عــن النســاء الســجينات املرفقــات 
بأطفالهــن والســجناء يف وضعيــة إعاقــة وذوي األمــراض املزمنــة واملســنن للتقليــص 

مــن ظاهــرة االكتظــاظ داخــل املؤسســات الســجنية،
ــى  ــام وعمــوم أســر الســجينات والســجناء أن املرصــد ســيبقى عل ــرأي الع ــر ال يخب  y
تواصــل مســتمر ودائــم مــع املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون ملتابعــة الوضــع الصحــي 

للســجينات والســجناء داخــل عمــوم الســجون املغربيــة؛
يطالــب رئيــس احلكومــة املغربيــة ووزيــر الصحــة بتنويــر الــرأي العــام وأســر الســجناء   y
والســجينات حــول اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة املتخــذة لضمــان ســالمة ذويهــم 
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يتعلــق باألطقــم الطبيــة املؤهلــة  وأقاربهــم علــى املســتوى الصحــي، خاصــة مــا 
واألدويــة ووســائل املراقبــة والتجهيــزات املرصــودة لهــذا الغــرض؛

يدعــو احلكومــة املغربيــة إلــى دعــم مبــادرة املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون ملواجهــة   y
فيــروس كورونــا عبــر رصــد ميزانيــة اســتثنائية عــن طريــق صنــدوق تدبيــر جائحــة 
فيــروس كورونــا-Covid-19   يف هــذا الظــرف احلــرج واالســتجابة للحاجيــات 
ــذي تعرفــه  ــة للســجينات والســجناء أمــام االكتظــاظ املرتفــع ال ــات الصحي واملتطلب

الســجون املغربيــة ؛
يشــيد مبجهــودات األطقــم الطبيــة داخــل املستشــفيات حملاربــة هــذا الفيــروس   y
ويدعــو إلــى متكينهــا مــن كافــة املتطلبــات واملســتلزمات الطبيــة والشــروط الالزمــة 

لتســهيل عملهــا.
اجلمعويــن  والفاعلــن  احلقوقيــة  املنظمــات  ومبــادرات  مواقــف  عاليــا  يثمــن   y
واحلقوقيــن الداعمــة للســجناء والســجينات يف هــذا الظــرف احلــرج واملدافعــة عــن 
حقهــم يف الصحــة واحليــاة، ويؤكــد علــى أهميــة مبــادرة توقيــع العريضــة مــن أجــل 
إطــالق ســراح املعتقلــن التــي تنخــرط فيهــا احلركــة احلقوقيــة ببالدنــا، ويدعــو إلــى 
املزيــد مــن التعبئــة للدفــاع عــن حــق هــذه الفئــة املجتمعيــة يف اخلدمــات الصحيــة 

ــاة. واحلي
البيضاء يف: 27 مارس 2020

https://www.youtube.com/watch?v=WLXPO8RMvMg



ملحق 4

المســاعدة اإلنســانية: توزيــع تجهيزات 
ومــواد النظافة بالمؤسســات الســجنية 
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جانــب مــن مــواد وتجهيــزات النظافة الموزعــة على بعض 
ــجنية المؤسسات الس
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