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دراسة املنظومة القانونية للسجون باملغرب

تصدير للدراسة 

يقدم هذه الدراسة التي	 استمرارا لدور املرصد املغربي للسجون في االهتمام بأوضاع وتشريعات وقوانين السجون،	
تبحث أوجه التعارض والنقص التي تعتري القوانين املنظمة للسجون املغربية في عالقة بالقواعد املعيارية،	وبخاصة	
قواعد الحد األدنى ملعاملة السجناء	التي أقرها املؤتمر األول لألمم املتحدة حول الوقاية من الجريمة ومعاملة املجرمين	

»	جنيف	1955«،	وأقرت من قبل املجلس االقتصادي واالجتماعي عام	1977 .

وفي ضوء	االهتمام والتأكيد من خالل املرصد على أهمية الدراسات القانونية واألكاديمية خاصة في عالقتها بتطبيق	
اإلعالنات واالتفاقيات واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي التحقت بها وصادقت عليها اململكة املغربية؛	تبرز هذه	
الدراسة اإلشكاليات القانونية الناتجة عن عدم مالئمة التشريعات الوطنية لهذه اإلعالنات واالتفاقيات واملواثيق	
الدولية وتحاول وضع حلول لهذه املشكلة		.	و يأمل املرصد أن تسد هذه الدراسة التي تمثل جهدا بينا في تناول قوانين	
السجون،	نقصا في حقل الدراسات القانونية املقارنة ذات االهتمام بقوانين السجون	.	ومن خالل نشاط املرصد في	

التركيز على املعوقات القانونية التي تحول دون االعتراف بحقوق السجناء	وأن يظلوا جزءا من املجتمع	.

	تؤكد الدراسة أن املشكلة ليست مرتبطة فقط بالنصوص،	بقدر عالقتها بالتطبيق و بنظرة مؤسسات الدولة للسجين	
والهدف املتوخى من عقوبة السجن	،	هل يراد بها اإليالم في حد ذاته	؟	أم تستهدف إصالح السجين وتأهيله ليصبح فردا	

صالحا في املجتمع	؟	

و لم تكتف الدراسة فقط		على االهتمام		بالسياق القانوني		الوطني املؤطر للسجون،	بل		تعتمد املقارنة في التناول،	كما	
تشمل الدراسة بعض اإلضاءات على الواقع العملي في السجون.	

العامة للسجون،		ومجلس النواب وواملؤسسات املشتغلة في	 	 بذلك يدعو املرصد من خالل هذه الدراسة املندوبية	
لتبنى إطار تشريعي وطني	 اإلذماج ومنظمات حقوق اإلنسان على املستوى الوطني و الدولي بالتجاوب مع مخرجاتها،	

حديث متالئم مع القواعد املعيارية الدو لية،	ومنسجم مع توجهات الوثيقة الدستورية	2011.

الحقوققين واملهتميين املمارسن	 	 الفاعلين	 يضع الدراسة رهن إشارة  	 وأخيرا يسعد املرصد املغربي للسجون أن	
واملسؤولين املباشرين. 

رئيس املرصد املغربي للسجون
النقيب عبد الرحيم الجامعي
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تـقـديـم 

شهد الفكر اإلنساني إبان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تطورات هائلة شملت شتى املعارف والعلوم اإلنسانية،	
ونتيجة هذه التطورات ارتقت اإلنسانية في أفكارها ومعيشتها،	واكتشف الفرد آفاق جديدة في حياته املادية وعالقاته	
االجتماعية،	وقد انعكس كل ذلك على النظام القانوني بصفة عامة،	وعلى فكرة العقوبة بوجه خاص،	مما انعكس	

إيجابا على بعض من مظاهر تطور األنظمة العقابية في العصر الحديث،	وعلى أسس املعاملة العقابية.

فبناء	على اجتهادات فلسفية بحثة في أساس العقاب وغاياته،	انتقلت فلسفة العقوبة من طور التراكم الكمي إلى طور	
التميز الكيفي،	فظهرت املدارس العقابية التي استقلت كل منها أو كادت أن تستقل بنسق فكري خاص1.	فهي من ناحية	
تشمل الكشف عن أساس العقوبة من زاوية شرعية القاعدة العقابية وطبيعة املسؤولية الجنائية التي يمكن نسبتها	
الجنائي الهادفة  إلى مرتكب الجريمة،	وموقف الفرد من سلوكه اإلنساني؛	ومن ناحية ثانية تشمل فلسفة الجزاء 

الستظهار الغايات واألهداف التي يرجى تحقيقها من وراء توقيع العقوبة أو الجزاء	الجنائي بصفة عامة.	

بذلك فموضوع العقوبة الجنائية من أبرز موضوعات القسم العام،	باعتبار أن العقوبة مرت بتاريخ حافل باألفكار	
املتباينة من لدن املهتمين بالقانون الجنائي انتهت يبعضهم ملالحظة هامة وأساسية مؤداها أن العقوبة قد تضخمت	
وأنها تمر بأزمة من األزمات2،	نظرا من جهة لتنامي اإلجرام وغياب أي وقع للعقوبة على األفراد واملجتمع على السواء؛	
ومن جهة أخرى بحكم األنواع الجديدة من الجرائم واتساع الهوة بين القواعد الجنائية والتصور املجتمعي للقيم	

األساسية للعدل3. 

ورغم التعديالت املختلفة التي طرأت على القانون الجنائي املغربي الذي صدر منذ زمن طويل في ظل ظروف	وأوضاع	
بعيدة كل البعد عن واقع اليوم،	فإنها لم تبلغ األهداف الكبرى املنتظرة،	وال التغيرات العميقة املتطلبة؛	فظلت بذلك	
بدا واضحا أن املقاربة الرسمية	 تلك التعديالت املجزأة متباعدة املحطات واألسباب4.	وأمام تف�ضي األزمة وتعقدها،	
تقوم غالبا على تفضيل االرتجال والبحث عن النجاعة والفعالية اآلنية بعيدا عن الخوض والتصدي للنقاشات	

1 -	إذا كان مطلوبا تصنيف فلسفة الجزاء	الجنائي فإن ذلك يقت�ضي التوقف عند فلسفات ثالث رئيسية مع مالحظة أن كال منها يضم بين دفتيه مزيج من	
مذاهب وحركات واجتهادات قد تتمايز في بعض الفروع والتفصيالت،	إال أنها ال تخرج فيما بينها عن قاسم مشترك يميزها عن غيرها.	وهذه الفلسفات الثالث	

هي:	الفلسفة التقليدية،	والفلسفة الوضعية،	وما يمكن تسميته أخيرا بالفلسفة البرجماتية	)النفعية أو العملية(.

التحليل الوصفي لظاهرة الجريمة-التحليل التفسيري	 انظر في تفصيل ذلك:	سليمان عبد املنعم:	علم اإلجرام والجزاء	–إشكاليات تأصيل علم اإلجرام	–	
لعوامل اإلجرام	–	نظرية الجزاء	الجنائي	-فلسفة الجزاء	الجنائي-	الطبعة األولى	2005	منشورات الحلبي الحقوقية بيروت	-	لبنان	-	ص	567	وما بعدها.

2 - La machine pénale tourne aujourd’hui encore à l’aveugle: elle ne définit ni crime, ni la sanction, ni la victime. Une 
telle liberté avec l’objet même de sa raison d’être n’est pas spécifique à la France mais frappe la plupart des pays au 
monde … » 
R. Cario : Justice Restaurative Principes et promesses Ed L’Harmattan, Coll. Traité de sciences criminelles – Paris 2005 
p11 et s.
V. en ce sens R. Cario : Introduction aux sciences criminelles. Pour une approche globale et intégrée du phénomène 
criminel, Ed. L’Harmattan, Coll. Traité de sciences criminelles, Vol.4,4è éd.2002,p.177et s.
V. en ce sens Ph. Robert : Réflexions sur la crise du système pénal, in Punir mon beau souci, Lès actes du colloque 
organisé par le centre de recherches de politique Criminelle sur la crise de la politique criminelle, A.P.C ; Edition 
Pédone,Paris n°4,1979,. 

3		-	محي الدين أمزازي:	العقوبة؟	منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية1993-	الرباط ص20-21.

4	-	منها ما يعود اللتزامات املغرب الدولية،	وأخرى للتطورات في ميدان أدوات ارتكاب الجريمة.
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النظرية والفكرية	5 

ومن خالل االطالع على بعض النصوص القانونية وعلى جوانب من املمارسة القضائية باملغرب،	نجد بأن الترسانة	
القانونية الزجرية عرفت في نهاية العقد األخير من القرن املا�ضي تحسنا ملموسا ومسارا إيجابيا،	حيث تم تحيين العديد	
من النصوص القانونية وانتاج قوانين جديدة،	شكلت في مجموعها منعطفا تاريخيا وطفرة نوعية في املشهد القانوني	

والحقوقي باملغرب.

ومن بين أهم النصوص القانونية التي تمت مراجعتها أو وضعها ألول مرة،	يأتي في املقام األول التشريع الجنائي الذي	
عرف تعديالت هامة سواء	في جانبه الشكلي أو املوضوعي.	فبالنسبة لقانون الشكل،	تم إصدار قانون جديد للمسطرة	
الجنائية؛6	قانون يعتبر من أهم الركائز القانونية التي تقوم عليها السياسة الجنائية باملغرب،	الرتباطه بحقوق وحريات	
األفراد7	وباعتباره األداة اإلجرائية لتفعيل نصوص القانون الجنائي.	وبالنسبة لقانون املوضوع،	فقد تم إدخال تعديالت	

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

وتكملة لنصوص التشريع الجنائي باعتبارها املرتكزات القانونية األساسية للسياسة العقابية تم إصدار قانون جديد 
يتعلق باملؤسسات السجنية،	الذي يشكل أهم حلقة ضمن سلسلة النصوص القانونية،	املؤسسة للسياسة العقابية	
باملغرب.	قانون يتضمن مقتضيات تؤسس لتصور جديد في النظر للمؤسسة السجنية من جهة،	وللسجناء	من جهة	
أخرى8؛	وقد جاء	هذا القانون إللغاء	جميع القوانين املنظمة للسجون التي وضعها املستعمر إبان فترة الحماية وأهمها	
املتعلق بتنظيم السجون والنصوص	 	)1915 أبريل	 	13(  1333 من جمادى األول	 	25 الظهير الشريف الصادر بتاريخ	
املغيرة له	،	والظهير الشريف الصادر بتاريخ	28	من محرم	1349 )26	يونيو	1930(	الحامل لتنظيم مصلحة السجون	
املعدة لالعتقال الجماعي،	والظهير الشريف الصادر بتاريخ	23	من شعبان1961 )10شتنبر1962(	املصادق على نظام	

املصالح السجنية باملنطقة الشمالية سابقا والنصوص املغيرة له.

وقد ظلت هذه القوانين سارية املفعول في املغرب إلى أن تم إلغاؤها بموجب القانون الجديد املنظم للسجون الصادر	
1999(	ومرسومه التطبيقي	 1420 )25	غشت	 13	من جمادى األولى	 بتاريخ	 	1.99.200 بتنفيذه الظهير الشريف رقم	

الصادر بتاريخ	3	نونبر	2000	والذي حدد كيفية تطبيقه.

وإذا كان قد قيل عن مقتضيات هذا القانون بأنها أخدت من النظريات الحديثة وتوصيات املؤتمرات واالتفاقيات	
أو القواعد النموذجية	 	،1948 الدولية التي صادقت عليها اململكة املغربية،9	سواء	اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان	
الدنيا ملعاملة السجناء	التي اعتمدها مؤتمر األمم املتحدة األول ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين املنعقد في جنيف عام	

5	-	محي الدين أمزازي:	العقوبة	،		م س	،	ص	21.

6ـ	خرج هذا القانون إلى حيز الوجود،	بعد أن عبر املشرع املغربي عن رغبته في تعديل قانون املسطرة الجنائية الصادر في	10	فبراير	1959،	منذ صدور ظهير اإلجراءات االنتقالية	
الجنائية الصادر في	28	شتنبر	1974،	وذلك بعد مرور قرابة ثالثين سنة،	حيث استطاع املشرع املغربي إصدار القانون الجديد للمسطرة الجنائية بتاريخ	30	يناير	2003.

7		ـ	مادام يحدد املقتضيات املتعلقة بكيفية بحث الجريمة،	ومتابعة املجرمين،	واملقتضيات املتعلقة بكيفية تطبيق العقوبات والتدابير.

8	ـ	شكل صدور القانون املنظم للسجون منعطفا وتحوال أساسيا في مجال التأطير القانوني للمؤسسات السجنية والسجناء	بتوجه وغايات تطمح لتكريس حقوق السجناء،	األمر	
الذي سيكون محط مساءلة من خالل محطات الدراسة.

»قانون تنظيم وتسيير املؤسسات السجنية:	 في افتتاح مناظرة وطنية حول	 	ذكر املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج محمد صالح التامك،	 	- 	9
الحصيلة وآفاق اإلصالح«،	املنظمة من طرف املرصد املغربي للسجون واملنظمة الدولية لإلصالح الجنائي واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،	
6-5	يونيو	2015	بالدار البيضاء		أن الصيغة الحالية للقانون املنظم للسجون قد مكنت من إحداث قطيعة مع املمارسات التقليدية في تدبير ظروف اعتقال	
السجناء،	في توافق تام مع املرجعية القانونية والحقوقية القائمة عند الشروع في العمل به منذ ما يناهز أربع عشرة سنة.	كما أكد على أن اعتماد دستور	

2011،	وبحكم املستجدات النوعية التي جاء	بها في مجال حماية حقوق اإلنسان على وجه الخصوص،	يفرض مالءمة مقتضياته مع هذه املستجدات.
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1966،	والعهد الدولي الخاص بالحقوق	 1955،	والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية	
املدنية والسياسية	1966،	وإعالن الجمعية العامة لألمم املتحدة الصادر عام	1975	الخاص بحماية األشخاص من	
التعرض للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة		أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية		أو املهينة	،	وقواعد األمم املتحدة بشأن	
حماية األحداث املجردين من حريتهم الصادر سنة	1990،	ومجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين	
يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن لسنة	1988.		فإلى أي مدى تمكن املشرع املغربي التقيد من خالل	

القانون املنظم للسجون،	واملرسوم التطبيقي10	بمعظم مبادئ هذه االتفاقيات الدولية؟11

لقد أكدت العديد من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء	على تقسيم السجون إلى فئات متعددة،	مع إخضاع	
أماكن التوقيف واملؤسسات السجنية ألنظمة خاصة،	مع إتباع سياسة إصالح وتأهيل السجناء	واملحافظة على صحتهم	

ومعاملتهم معاملة إنسانية.	ولبلوغ هذه الغايات فقد قسم هذا القانون املؤسسات السجنية إلى أربع مجموعات:

السجون املركزية: وهي مخصصة العتقال املدانين بعقوبات طويلة األمد.	 

السجون الفالحية:	وهي مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات،	تحدث على مستوى كل جهة		 
وتختص بالتكوين املنهي في امليدان الفالحي وبتهيء	بعض املدانين الذين اقترب اإلفراج عنهم للعودة للحياة	

العادية.

األمد		  قصيرة  بعقوبات  عليهم  واملحكوم  االحتياطيين  املعتقلين  إليواء	 مخصصة  وهي  املحلية:	 السجون 
واملكرهين بدنيا،	وتختص بتلقين املدانين تكوينا مهنيا يالئم مؤهالتهم قصد االندماج في الحياة العملية بعد	

اإلفراج عنهم.

وهي وحدات متخصصة للتكفل باألحداث واألشخاص املدانين الذين ال يتعدى		  مراكز اإلصالح والتهذيب: 
سنهم	20سنة قصد إعادة إدماجهم في الوسط االجتماعي.

ومحاولة إصالحهم ال يقتصر فقط على إعداد املؤسسات السجنية وتنوعها بل إن األمر  غير أن تأهيل السجناء	
يقت�ضي وباألساس أنسنة املعاملة العقابية،	هذه األخيرة يمكن اعتبارها هي مجموعة من القواعد العلمية والفنية	،	
يتم إتباعها في تنفيذ العقوبة والتدابير	،	بما يكفل تحقيق الغرض منها في تأهيل املحكوم عليه وإعادة تكييفه ووفاقه	
مع املجتمع)12(	وهو ما يفرض إتباع قواعد علمية وفنية إلجراء	دراسة عن شخصية املحكوم عليه بغية اختيار األسلوب	
األمثل	،	الذي يتالءم وكل محكوم عليه،	ويحقق الغرض من الجزاء	الجنائي		في التأهيل وإعادة اإلدماج	،	وكذا اختيار	

املؤسسة العقابية التي تتالءم وتتناسب وشخصية املحكوم عليه.

10	-	لقد اعتبر هذا القانون السجون مؤسسات إصالحية تهذيبية تقوم بتأدية وظائفها ومهامها االجتماعية عن طريق وضع برامج إصالحية متكاملة،	الهدف	
منها هو تعديل سلوكيات النزالء	وتهذيبهم وإصالحهم وإرجاعهم للمجتمع مواطنين صالحين،	مساهمين،	منتجين ومنسجمين اجتماعيا وسلوكيا وأخالقيا.

11	-		علما أن هذا القانون عرف لدى إحالته على البرملان نقاشا دام	65	ساعة من العمل،	وما يزيد عن عشرين اجتماعا،	وقدمت بشأنه	104	من التعديالت	
من طرف مختلف الفرق البرملانية،	حيث قدمت فرق األغلبية	41	تعديال،	وفرق املعارضة22	تعديال،	وهو ما يدل على النقاش الجاد بشأن مضامينه.	وقد تم	
التصويت عليه باإلجماع،	بعد أن قبلت الحكومة جل التعديالت وأعيدت صياغته بطريقة مالئمة،	تندرج ضمن املنهجية التي تأخذ بعين االعتبار عدد من	
الحساسيات واإلكراهات والوسائل،	وبذلك يعتبر قانون23/98	ثمرة إرادة كل مكونات املجتمع املدني والسيا�ضي،	واستطاع أن يوازن بين ما تفرضه اإلكراهات	

الخارجية،	وما تمليه الظروف الداخلية	،	وكذا ما يستوجبه اعتبار الكرامة اإلنسانية.

سعيدة منصر،«	املؤسسات السجنية في املغرب في ظل ثقافة حقوق اإلنسان«،	رسالة لنيل دبلوم الدراسات املعمقة في القانون العام،	جامعة الحسن الثاني	
الدار البيضاء،	السنة الجامعية	2003/	2004،	ص:25

12	--	جالل ثروت،	علم اإلجرام والعقاب،	مطبعة		الدار الجامعية،	طبعة	1983	،ص:	315 
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لذلك أصبحت قواعد املعاملة العقابية ثمرة للقواعد العلمية واألصول الفنية التي كشفت البحوث عن جدواها في	
تأهيل املحكوم عليه وعالجه بطريقة مباشرة كأساليب أصلية،	أو بطريقة غير مباشرة تقتصر على تيهئ الوسط املالئم	

لتطبيق تلك األساليب،	كأساليب معاملة عقابية تكميلية.
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السياق العام للدراسة

دراسة املنظومة القانونية للسجون باملغرب،	تستجيب لعدة انشغاالت،	نذكر منها على الخصوص:

	 التزامات املغرب الدولية في مجال حقوق اإلنسان؛	

	 الرغبة بالنهوض بوضعية السجون باملغرب؛	

	 متابعة تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة؛	

	 الخطب امللكية في موضوع أنسنة السجون؛13 	

	 حول		 	2004 في تقرير	 إليها املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان  التي توصل  النتائج  أخذا بعين االعتبار 
السجون؛

	 كما تأتي هذه الدراسة تفاعال مع هاجس حرص املجتمع املدني على ضرورة تفعيل بنود دستور	2011	الذي		
يشكل منعطفا في تاريخ املغرب،	وتحوال حقيقيا في املسار في مجال الحقوق والحريات من خالل النص في	
الفصل	22	على	:	»ال يجوز املس بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي 

جهة كانت، خاصة أو عامة.

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

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

والنص في الفقرة الخامسة من الفصل	23	من الدستور على وجوب أن:	» يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية 
مع اعتبار نظــام السجــون	 ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة اإلدماج...«	 وبظروف اعتقال إنسانية. 

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

في	 االجتماعي  للبعد  شاملة  رعاية  من  نوليه  ما  وإن  	« باكادير:	 	2003 يناير	 	29 في	 القضائية  لسنة  افتتاح  بمناسبة  امللكي  -»الخطاب  	13
للحرية. السالبة  القضائية  األحكام  منها  تجردهم  ال  التي  السجناء	 للمواطنين  اإلنسانية  الكرامة  من  نوفره  بما  إال  يستكمل  ال  العدالة   مجال 
السجون،	 قانون  شمل  الذي  املتقدم  اإلصالح  مع  وبموازاة  لذلك  موءملة.	 حوادث  من  السجون  بعض  في  وقع  ملا  التأثر  بالغ  تأثرنا  ولقد 
فقد	 السجنية  املوءسسات  نزالء	 إدماج  إلعادة  السادس  محمد  موءسسة  به  تنهض  أن  على  نسهر  الذي  الطموح  العمل  وبرنامج 
للسجناء. واملعنوية  املادية  بالظروف  واالعتناء	 وفالحية  مدنية  عصرية  سجنية  مركبات  ببناء	 اإلسراع  قصد  تعليماتنا   أصدرنا 
العدل	 في  لوزيرنا  السامية  توجيهاتنا  أصدرنا  فقد  إنسانية  العتبارات  بعطفنا  يحظون  الذين  السجناء	 من  الفئات  بعض  معاناة  من  وللتخفيف 
الحوامل	 النساء	 أو  املعاقين  أو  العاجزين  أو  عضال  بمرض  املصابين  السجناء	 من  مجموعة  على  امللكي  بالعفو  اقتراحات  السديد  لنظرنا  ليرفع 
املناسب. الوقت  في  بشأنها  قرارنا  عن  سنعلن  مدققة  إسمية  ولوائح  معايير  بحسب  والفنية  التربوية  املهارات  ذوي  األطفال  أو   واملرضعات 
كما أننا ندعو الحكومة إلى اغتنام املهلة املحددة لتفعيل القانون الجديد للمسطرة الجنائية من أجل تكوين وتأهيل قضاة تنفيذ العقوبات ملتابعة سلوك	

السجناء	التائبين واإلسهام في توسيع فرص اإلفراج...”

و الخطاب امللكي الذي وجهه امللك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة امللك والشعب في يوم الخميس	20	غشت	2009	والذي جاء	
...بناء	دولة املؤسسات القوية بسيادة القانون وعدالة القضاء...يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة ومالئمة القانون الجنائي	 فيه أن:«	

واملسطرة الجنائية،	ومواكبتها للتطورات بإحداث مرصد وطني لإلجرام،	وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل املؤسسات اإلصالحية والسجنية...«

www.maroc.ma	منشور على املوقع االلكتروني
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	 أخذا بعين االعتبار الخالصات والتوصيات التي خرجت بها التقارير وبعض الدراسات واألبحاث املنجزة		
والتي سجلت عدم كفاية املنظومة القانونية في بلورة وتجسيد حقوق اإلنسان في	 على املستوى الوطني،	

السجون؛

	 أخذا بعين االعتبار التقرير الصادر عن اللجنة املنبثقة عن البرملان املغربي بشأن سجن الدار البيضاء؛	

	 أخذا بعين االعتبار النتائج التي توصل إليها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان في تقرير	2012	حول السجون؛	

	 أخذا بعين االعتبار مخرجات الحوار الوطني حول اإلصالح العميق والشامل للعدالة؛	

	 وباستحضار الضمانات القانونية املدرجة في مقتضيات قانون املسطرة الجنائية في مجال الرقابة القضائية		
على املؤسسات السجنية،	من خالل ما تنص عليه املادة	249	من وجوب زيارة املؤسسات السجنية من طرف	
رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه مرة كل ثالثة أشهر على األقل؛	واعتبار عدم جواز االعتقال،	إال في	
مؤسسات سجنية نظامية وفق مضامين املادة	608؛	وضرورة إعداد ملف خاص بكل معتقل يودع في السجن	
وفق املادة	609.	إضافة للمادة	611	التي تعتبر قبول احتجاز شخص من طرف مأمور إدارة السجن دون أي	
من املسطرة الجنائية اقترافا لجريمة االعتقال	 	608 سند من سندات االعتقال املنصوص عليها في املادة	

التحكمي من طرف هذا األخيرة.		

كما تؤكد مقتضيات املادة	612	على ضرورة توفر كل مؤسسة سجنية على سجل االعتقال يوضع رهن إشارة السلطات	
القضائية قصد املراقبة والتأشير والسلطات اإلدارية املكلفة بالتفتيش العام للمؤسسة.

وقد أكدت املادة	616	على ضرورة قيام قا�ضي تطبيق العقوبات ووكيل امللك أو أحد نوابه بتفقد السجناء	مرة في الشهر	
على األقل من أجل التأكد من صحة االعتقال؛	وضرورة مسك ممثل النيابة العامة املكلف بتنفيذ األحكام القاضية	

بعقوبات سالبة للحرية لسجل خاص بتنفيذ تلك العقوبات	)املادة	617(.

على ضرورة إحداث لجنة للمراقبة والسهر على توفير وسائل الصحة واألمن والوقاية من	 	620 هذا وأكدت املادة	
األمراض وعلى نظام تغذية املعتقلين وظروف حياتهم العادية واملساعدة على إعادة تربيتهم وإدماجهم،	على مستوى	
كل والية أو عمالة أو إقليم	،	يترأسها الوالي أو العامل ويساعده رئيس املحكمة االبتدائية ووكيل		امللك وقا�ضي تنفيذ	
العقوبة وممثل السلطة العمومية املكلف بالصحة ورئيسا مجل�ضي الجهة والجماعة اللتين توجد بهما املؤسسة	
السجنية وممثلو قطاعات التربية الوطنية والشؤون االجتماعية والشبيبة والرياضة والتكوين املنهي،	وتضم أعضاء	

متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الفاعلين الجمعويين أو املهتمين بمصير السجناء.14

	 استحضارا أيضا ملضامين القانون رقم	23. 98	واملرسوم رقم	2.00.485	الذي حددت بموجبه	كيفية تطبيق		
القانون املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية؛	

	 بنهج		 	،2012 وفي سياق تصريح اململكة املغربية بمناسبة تقديم التقرير الدوري الشامل الثاني في مارس	
إصالحات في قطاع السجون	»...وفيما يتعلق بقطاع السجون، فإن اإلصالحات شملت رفع مستوى مرافق 

14	-		وفق املادة	621	فاللجنة املذكورة مؤهلة لزيارة السجون املوجودة في تراب الوالية أو العمالة أو اإلقليم،	ورفع تقرير إلى وزير العدل يتضمن مالحظاتها أو	
انتقاداتها والتجاوزات املطلوب إنهاؤها والتحسينات الواجب إدخالها،	وتقديم توصيات إلى لجنة العفو بشأن املعتقلين.
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السجون وتحسين أوضاع املعتقلين صون كرامتهم وتهيئة برامج تعليمية وبرامج للتدريب املنهي لتسهيل 
إعادة إدماجهم في املجتمع...«

	 وتفاعال مع املالحظات والتوصيات الصادرة عن الهيآت الوطنية والدولية بخصوص املغرب؛	

	 وفي سياق االنتظارات املرتبطة بإحداث اآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب؛		

	 و أخذا بعين االعتبار توصيات املناظرة الدولية املنظمة من لدن املرصد املغربي للسجون		بتاريخ		6-5	يونيو		
2015	بالدار البيضاء 	حول قانون تنظيم وتسيير املؤسسات السجنية”.

وأخيرا،	تندرج هذه الدراسة في إطار مهام واهتمامات املرصد املغربي للسجون املتعلقة بالقيام بدراسات واستشارات 
ترمي إلى ضمان أفضل إعمال لحقوق اإلنسان في الفضاء السجني.





25

دراسة املنظومة القانونية للسجون باملغرب

أهداف الدراسة

	الدفاع عن حقوق االنسان والسعي إلقامة العدل واإلنصاف من أنبل الغايات اإلنسانية،	بل من بين أهم املوضوعات	
-بحسبانها العلم الذي يهدف إلى	 وبما أن السياسة الجنائية	 على كافة املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية .	
استقصاء	حقائق الظاهرة اإلجرامية للوصول إلى أفضل السبل إلى مكافحتها	-مراتب تبدأ باملستوى القاعدي املتعلق	
بشق التجريم من القاعدة الجنائية،	فتبحث في مدى تالؤم التجريم املقرر من قبل املشرع الداخلي مع قيم وعادات	
املجتمع،	ومدى الحاجة إلى هذا التجريم في الفترة املقرر فيها،	حيث تتباين املجتمعات في هذا بحسب مستواها من	
التطور االجتماعي والخلقي والروحي.	وكذلك تبحث في طبيعة الوقائع املجرمة لتحديد أي الوقائع يجب أن تظل مجرمة،	

وأيها يجب إباحته،	وأيها يجب أن يصبغ عليها وصف التجريم.

كي تقيم العقوبات املقررة وظروف التخفيف	 وتنتقل السياسة الجنائية إلى الشق الجزائي من القاعدة الجنائية،	
والتشديد واإلعفاء	وسبل التفريد التشريعي املقررة في املدونة الجنائية.	ثم تنتهي السياسة الجنائية إلى مرتبتها الثالثة 
املتعلقة بتحديد أساليب املعاملة العقابية حال التنفيذ الفعلي للجزاء	الجنائي داخل املؤسسات السجنية،	خاصة	
ما يتعلق بالتفريد التنفيذي للعقوبة والتدابير الجنائية،	وكفالة إتباع أسلوب علمي في تنفيذ الجزاء	على املجرم بما	
ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا أن نجاح سياسة	 يضمن تأهيله وإصالحه وتهذيبه وإعادة اندماجه في املجتمع مرة أخرى.15	
املكافحة للظاهرة اإلجرامية على مستوى التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية األمر على أساليب وطرق املعاملة العقابية 
املتبعة داخل وخارج املؤسسة العقابية،	وقدرتها على إعادة تأهيل املجرم وتحقيق كاًل	من الردع العام والخاص والحد	

من معدالت الجريمة في املجتمع.

اهتمام تجلى في	 لذلك فموضوع املعاملة العقابية من املواضيع التي حظيت باهتمام كبير من لدن املنتظم الدولي،	
تكاثف مختلف مكونات املجتمع الدولي من أجل وضع آليات وميكانيزمات لضمان حماية فعالة وفعلية لفئة السجناء	،	
األمر الذي تمت بلورته من خالل عقد جملة من االتفاقيات و الصكوك والعهود واملواثيق واإلعالنات والقواعد الدولية	
واإلقليمية العامة لحماية حقوق السجين	،	ولم يقتصر األمر عند هذا الحد بل توحدت الجهود الدولية وقامت بعقد	
	هدفها	 مجموعة من االتفاقيات الخاصة لحماية حقوق السجين،	وكل هذه الجهود انصهرت في بوثقة واحدة كان	

باألساس هو إقرار نوع من الحماية لفئة السجناء.

بناء	عليه اتفقت جل مكونات املنتظم الدولي في عالقة بموضوع املعاملة العقابية،	على ضرورة فتح باب النقاش حول	
تجليات األسس الكونية للمعاملة العقابية على التشريعات الوطنية،	ومن ثم أصبح النقاش ال يقتصر فقط على مدى	
بذلك يطرح التساؤل	 مالئمة التشريعات للقواعد املعيارية الدولية بل مدى حسن التطبيق على مستوى املمارسة؛	
ومدى	 ومرسومه التطبيقي ملختلف املواثيق الدولية،	 	98  .23 بخصوص انسجام القانون املغربي املنظم للسجون	

القيمة الحقيقية لخيارات مشرع األمس في ظل التحوالت التي فرضتها املرحلة؟

تهدف الدراسة بذلك إلى تهيئة أرضية للترافع من أجل دعم مسار التفكير الرامي إلى تمكين املغرب من التوفر على	
منظومة قانونية متطورة في مجال السجون،	في انسجام مع توصيات الهيآت واملؤسسات الوطنية والدولية في مجال	
حقوق اإلنسان الخاصة باملعاملة العقابية.	من أجل ذلك ستسعى الدراسة،	في مرحلة أولى،	إلى تقديم اإلطار املعياري	

15	-	ماجد أحمد الزاملي،	اإلجراءات الجنائية والدفاع عن حقوق اإلنسان،	الحوار املتمدن،	دراسات وأبحاث قانونية العدد	3386.
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الدولي املعتمد في املجال،	مع دراسة تأصيلية تحليلية للقانون املنظم للسجون مقارنا ببعض التجارب،	من أجل اقتراح	
أفضل النماذج التي يمكن اعتمادها في املغرب،	وذلك عقب تشخيص حول واقع الحال فيما يتعلق بوضعية السجون	

عموما،	وفيما يتعلق بمكانة الفئات الهشة على وجه الخصوص.	

إلى تقديم تشخيص	 »املنظومة القانونية املنظمة للسجون«	 اعتبارا للسياقات أعاله تهدف هذه الدراسة حول	
دقيق للخصائص األساسية للنظام القانوني املغربي،	مع تبيان املشاكل األساسية التي تطال إعمال الحقوق واحترام	
خاصة على الصعيد	 تتعلق بالتعديالت الضرورية،	 وتنتهي الدراسة بسلسلة من االقتراحات املفّصلة،	 الضوابط.	
اقتراحات موجهة	 لبلوغ مستوى من إعمال حقوق اإلنسان بالسجون وفق املعايير الدولية. 	 التشريعي واملؤسساتي،	
بالدرجة األولى للسلطات املغربية،	التي يطلب منها أن تبدي رغبة سياسية حقيقية بأن تم�ضي قدمًا	في قضية السجون	

والسجناء	بشكل أسا�ضي.

وبناء	على ما ذكر فإن هذه الدراسة تسعى لتحقيق األهداف األساسية التالية:

استثمار		التراكمات في عالقة بموضوع السجون من أجل بلورة تصور جديد يرقى ملستوى االنتظارات في عالقة	 	-1
بدستور	2011؛

املعايير	 بإعمال  إال  تتحقق  لن  فعالية  السجنية؛	 املؤسسات  ونجاعة  فعالية  تكريس  مداخل  في  البحث  	-2
الدولية؛	

تقييم السياسة الجنائية الوطنية وبخاصة في عالقة بالسياسة العقابية؛  -3

اإلسهام في بلورة تصور واضح بشأن إعادة صياغة القانون املنظم للسجون،	بشكل يسمح بتمتيع السجناء في   -4
إطار املساواة التامة بكل الضمانات الالزمة؛

البحث في طبيعة العالقة بين األطراف املتدخلة في السجون بمقت�ضى قوانين متعددة؛   -5

الوقوف على مدى جودة وشفافية التدبير اإلداري؛  -6

التوعية بكون تحسين وتطوير فضاءات السجون ينبغي أن يعتبر هدفا مشتركا لكل مكونات املجتمع بناء   -7
التي أبانت على قدرة الثقافة املشِاِرَكة على جعل مؤسسات الدولة راعيًة	 على التجارب الدولية الناجحة،	

للحقوق؛

التحفيز  على املراجعة الشمولية واملتناسقة للمنظومة القانونية.  -8
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الفرضيات املرتبطة مبوضوع الدراسة

تلو األخرى فيه،	وهذه الخطوات تأتي	 التي يتم إنجاز واحدٍة	 يقوم البحث العلمي بطبيعته على عدد من الخطوات،	
سم بوضع عنوان للبحث العلمّي،	الذي اخترنا له كعنوان	» دراسة للمنظومة القانونية  بالتدريج من أول خطوة،	وتتَّ
والتي عبرنا عنها في التقديم من خالل	 ملشكلة البحث العلمّي،	 انية فهي تحديٌد	 أّما الخطوة الثَّ للسجون باملغرب«؛	
التساؤل حول مدى تمكن املشرع املغربي التقيد من خالل القانون املنظم للسجون، واملرسوم التطبيقي بمعظم 

مبادئ االتفاقيات الدولية، ومختلف الضوابط اإلنسانية في التعامل مع السجناء؟

لتأتي الفرضية أو الفرضيات في الترتيب الثالث من الخطوات املعدة إلنشاء	دراسة علمية،	وبما أن وضع الفرضيات	
قائم على مشكلة البحث املراد إجراؤه،16	وإيجاد الحلول له،	فإنها تعطينا بصيرة بمستقبل البحث،	كما تمكننا من أن	

ن مقدًما التوقعات التي يحتمل أن نصل إليها في نهاية الدراسة،	مع أننا لم نبدأ بعد بتجميع وتحليل البيانات.17 نتبيَّ

	ويطلق على هذه املرحلة مرحلة التفكير العميق،	وتصور النتائج،	وتخمين ما يسفر عنه الجهد املبذول،	وال شك أن هذا	
ر لنا اختيار منهج وادوات	 التفكير العميق سيساعدنا على تصور التنظيم الكلي للدراسة في صورتها اإلجمالية؛	مما ييّسِ
ق ما سنتصوره من احتماالت،	ومن ثم تصور الشكل النهائي للمذكرة التي ستترتب	 الدراسة،	واألساليب املثلى التي تحّقِ

عن الدراسة.

وإذا كانت الفرضيات تستمد من النظريات والدراسات السابقة،	وآراء	الخبراء	في مجال البحث وخبرة الباحث،	وال ُتبنى	
ق في دراسة املوضوع. على التخمين أو على أسس وهمية	18؛	فإنها تعتبر من أهم مقاييس املقدرة على التعمُّ

بناء	على ذلك فأولى فرضيات الدراسة تدعونا للتأمل في الحاجة امللحة على املستوى الوطني لرسم سياسة عقابية	
جديدة واضحة املعالم للتكفل األمثل بالسجناء،	متبنية في ذلك مبدأ اإلصالح واإلدماج االجتماعي على أسس علمية	
حديثة وفق ما تصبوا أن ترتقي إليه البشرية.	وبما أنه لم تعد مهمة إعادة التأهيل االجتماعي للسجين هو هدف 
الذي احتل حيزا كبيرا في برنامج إصالح  على التوجهات الجديدة لبرامج إصالح السجون،  بناء  املشرع الوحيد، 

16	-	الفرضية تعبر عن صياغة حدسية بين متغيرين أو أكثر،	أو كما يحبذ بعض العلماء	تسمتيها بـ:«اإلجابات املؤّقتة للمشكلة«،	وجدير بالذكر أن نؤكد أن	
الفرضيات جزء	مستقل عن اإلشكالية لكنها تعبر عن محتواها في صورة تقريرية.	الفرضية هي عبارة عن تصريح عن العالقة بين متغيرين،	وهذا التصريح	
يتضمن وجود أمر قد يكون صحيحا إذا كان الحل املقترح من طرف الباحث صحيحا.	بصورة أدق الفرضية هي اختيار جواب خاص ملشكلة بحث مطروحة،	أين	

يمكن للباحث مالحظة اإلجراء	امبريقيا	)تجريبيا(	وقد تكون الظواهر املالحظة تناسب اقتراح الباحث،	أو ال تناسب الظواهر املالحظة ما اقترحه الباحث.

  http://www.veecos		فرضيات البحث العلمي	مزوز بركو،	

17-		تختلف أهمية هذه املرحلة باختالف أنواع البحوث،	ففي البحوث الوصفية والبحوث التاريخية،	ال يحتاج الباحث كثيًرا إلى وضع فروض؛	ألنه يبحث	
عات واحتماالت	 عن حقائق موضوعية،	دون أن يصدر عليها أحكاًما خاصة،	أما في البحوث املقارنة والتجريبية،	فمن الضروري أن يوضح الباحث مسبًقا توقُّ

البحث على أساس فروض معينة.

18-	يجب أن تصاغ الفرضيات بلغة واضحة ومحددة؛	بحيث ال تكون كلماتها غامضة،	أو تحتمل معاني متعددة،	أو تحتمل تأويالت مختلفة،	وهذا يتطلب	
استخدام الباحث مصطلحات علمية محددة املعنى،	وال بد أن تكون الفرضيات قابلة لالختبار،	ويمكن التحقق منها واإلجابة عليها،	فال معنى لوضع فرضيات	
يكون من الصعب قياس مدى صحتها؛	سواء	كان ذلك بسبب موضوعها،	أو بسبب عدم توافر أدوات قياسها،	وأخيًرا من املهم أن تكون الفرضيات في نطاق	

إمكانية الباحث من حيث الزمن والجهد الذي يلزم الختبارها.

 www.khass.com	ورقة بحثية عن أهمية الفرضيات في البحث العلمي	نوف فهد الفهد؛	انظر تفصياًل:
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العدالة،	فمن الضروري أن تعرف		التشريعات تطورا ملحوظا في األسس الجديدة إلعادة التربية واإلدماج االجتماعي19 
والتي تتجلى أساسا في:

	 ضرورة إعادة تكييف املنظومة التشريعية والتنظيمية من خالل دعم التدابير املنظمة ألنسنة شروط السجن		
ومعاملة السجناء،	مع تحديد صالحيات إدارة السجون لتفادي التحكم مع الحفاظ على التدابير الكفيلة	

بالحفاظ على أمن املؤسسات وعصرنة تسييرها؛

	 وذلك		 تكت�ضي السياسة العقابية املنتهجة في ظل قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج أهمية قصوى،	
بالنظر إليها من عدة زوايا فبالنسبة للهيكلة البشرية للمؤسسة العقابية فإنه يجدر بالقائمين عليها القيام	

بمهامهم على أكمل وجه من أجل تحقيق إعادة اإلدماج؛

	 العمل على إعادة توزيع األدوار بين األطراف املتدخلة بما يكفل الحماية ويكرس الضمانات؛	

	 اعتماد أحكام جديدة تهدف إلى إعادة إدماج السجناء	في املجتمع،	ولعل أهم هذه األنظمة هي نظام اإلفراج		
املقيد بشروط...؛

	 الرعاية الصحية،		 الحوامل واملرضعات من حيث التغذية،	 تخصيص ظروف اعتقال أكثر مالئمة للنساء	
باإلضافة إلى إعادة تكييف األحكام املتعلقة بمعاملة األحداث املجردين من حريتهم؛

	 ترسيخ البعد الحقوقي لدى الفاعلين واملستفيدين؛	

	 التأكيد على ضرورة وقيمة انفتاح املؤسسات العقابية على املجتمع املدني والجمعيات وهيئات البحث		
العلمي.

إجماال فالسجون املغربية بحالتها الراهنة	،	تنظيمًا	وواقعًا	،	بحاجة إلعادة نظر شاملة وجذرية	،	نظرًا	لحالة التردي	
التي تعانيها في مختلف املجاالت	.	هذا ما الحظته ولحظته كل من املجلس الوطني لحقوق اإلنسان في نسخته القديمة	
واكدته التقارير الوطنية والدولية من بينها املنظمة الدولية	 والجمعيات الحقوقية،	 واللجنة البرملانية،	 والجديدة،	

لإلصالح الجنائي.20

19	-	أكدت مخرجات الحوار الوطني لإلصالح الشامل والعميق للعدالة من خالل امليثاق الوطني		في الهدف الفرعي الثالث تحت عنوان إرساء	سياسة عقابية	
ناجعة،	في النقطة	77	على تحسين ظروف إقامة نزالء	املؤسسات السجنية بما يحفظ كرامتهم ويسهم في إعادة إدماجهم	...

20	-	تقرير املنظمة العربية لإلصالح الجنائى	2006	حول أوضاع السجون والسجناء	فى بعض الدول العربية،	األردن	-	البحرين	–	تونس	-	الجزائر	-	السودان		-	
سوريا	-	العراق	–	فلسطين	-	الكويت	-	لبنان	-	ليبيا	-	مصر	-	املغرب	–	اليمن.
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املنهجية واملناهج العلمية املعتمدة في الدراسة 

تكت�ضي املنهجية املعتمدة في إطار هذه الدراسة طابعا نوعيا،	يقوم بالدرجة األولى على دراسة فحوى الوثائق املتعلقة	
باملوضوع:

	 القواعد املعيارية الدولية؛	

	 النصوص القانونية الوطنية واملقارنة؛	

	 التوصيات العامة والخاصة؛	

	 التقارير والدراسات؛	

	 املمارسات الفضلى.	

مع اعتماد مناهج البحث العلمي في التناول والتحليل من خالل تجميع املعطيات وتوظيف الرصيد التجريبي،	وإخضاع	
الفرضيات للفحص،	وتقصيها ضمن مجال واسع وعدد كبير من التجارب.	

وبحكم أن الهدف الرئي�ضي ألي بحث أو دراسة علمية ال يتوقف على وصف املشكلة أو الظاهرة موضوع الدراسة	
والبحث،	بل املطلوب فهمها وتفسيرها،	وذلك بالتعرف على مكانها من اإلطار الكلي للعالقات التي تنتمي إليها،	وصياغة	
وهو ما يتطلب املوضوعية في التحليل من خالل التجرد والحياد في الرأي	 التعميمات التي تفسر الظواهر املختلفة.	
واملواقف21،	مع اعتماد معالجة مبنية على أسس علمية في التناول بعيدة عن الذاتية،	واعتبار مناصرة الفكر الهادف	

لتعزيز الحقوق والحريات وضمان الغاية املشتركة للمجتمع،	مسألة تقتضيها االختيارات املجتمعية في بعدها الكوني.

 / االستداللي  املنهج  على  باألساس  يعتمد  أسلوب  الدراسة،	 في  العلمي  األسلوب  سنوظف  ذلك  كل  أجل  من 
االستنباطي وفيه يربط العقل بين املقدمات والنتائج،	وبين األشياء	وعللها على أساس املنطق والتأمل الذهني،	فهو	
يبدأ بالكليات ليصل منها إلى الجزئيات. وفي محطات أخرى من الدراسة سنستعين باملنهج االستقرائي باعتباره عكس	
سابقه يبدأ بالجزئيات ليصل منها إلى قوانين عامة،	وهو يعتمد على التحقق باملالحظة املنظمة الخاضعة للتجريب	

والتحكم في املتغيرات املختلفة. 

بناء	على ذلك ستعتمد الدراسة على املنهجية التالية في املعالجة:

املحور األول خصصناه للتطرق للقواعد املنظمة للسجون من خالل املعالجة من جانب أول		لقواعد الشرعة		 
الدولية،	ومن جانب آخر لإلطار القانوني الوطني الناظم للسجون باملغرب؛	لنخلص في نقطة ثالثة ملظاهر تأثر	

التشريع		املغربي		بالقواعد املعيارية الدولية.

املحور الثاني الذي سنوضح من خالله العالقة الجدلية بين املنظومات القانونية من خالل بلورة كون		 
أزمة السجون من أزمة السياسة الجنائية،	من خالل التطرق في األول لتأثير خيارات السياسة الجنائية على	
املعاملة العقابية؛	والتعرض في املحطة الثانية للمعيقات املرتبطة بقواعد الشكل؛	ومن خالل النقطة الثالثة	

تم التطرق للضوابط التوجيهية من خالل قانون العدل العسكري.

21	-		لقد دعا إميل دوركايم إلى ضرورة التعامل مع الظاهرة اإلنسانية وكأنها كيان مادي خارج عن وعينا وفكرنا،	بمعنى تشبيه الظاهرة اإلنسانية بالظاهرة	
                                                        Emile	Durkheim			Les	règles	de	la	méthode	sociologique,	Paris,	Alcan	1895					.دراستها كي يمكننا دراستها بموضوعية	الطبيعية أثناء



30

املــرصـد املـغـربي للـسجــون

املحور الثالث خصص ملعالجة حدود املعاملة العقابية في القانون املغربي من خالل تسليط الضوء	في محطة		 
أولى على األسباب املوضوعية؛	وفي محطة ثانية على األسباب البنيوية املؤثرة.

القوانين		  بالسجون على ضوء	 الهادفة لالرتقاء	 الرهانات  	 املحور الرابع حاولنا من خالله الوقوف على	
ومن جهة أخرى للتدبير التشاركي في	 من خالل نمط التدبير الغير املباشر للمؤسسات العقابيىة،	 املقارنة،	
القطاع السجني؛	بغية الوقوف في محطة ثالثة على مداخل التصحيح التشريعي للمنظومة القانونية على	

املستوى الوطني.

ومرورا		  واملسنون،	 بدءا باألحداث والنساء	 املحور الخامس خصص للفئات الخاصة بالوسط السجني،	
باملحكوم عليهم باإلعدام،	وانتهاء	باملحوم عليهم بالسجن املؤبد.

للرفع من جودة		  الدراسة واالقتراحات الضرورية املتطلبة  نتائج  املحور السادس سيطرح بشكل دقيق 
بالساكنة	 املهتمة  الهيآت األخرى  باقي  التشريعي واملؤسساتي وأدوار  بالجانب  في عالقة  العقابية  املعاملة 

السجنية وبالسجون.	
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كثر الحديث في العشارية األخيرة عن حقوق االنسان في املحيط الدولي والوطن العربي،	وقد غدا هذا االهتمام واضحا	
من خالل عقد املؤتمرات والندوات وابرام املواثيق واالتفاقيات على املستويين االقليمي والدولي،	وذلك من أجل معالجة	
جميع الجوانب والظروف التي تساهم في تعزيز حقوق االنسان وتيهئ السبل الكفيلة بحمايتها.22	غير أ نه وبالرغم من كل	
ذلك اليزال الوضع الحالي لحقوق االنسان بعيدا عن الوضع النموذجي الذي نص عليه االعالن العالمي للحقوق.	فال	

تزال العديد من التجاوزات قائمة على استبطان مظاهر التمييز واالضطهاد وسوء	املعاملة.

	في ظل هذا الوضع الصريح،	ال يمكن التغا�ضي عن حقيقة أن نسبة كبيرة من الساكنة السجنية في العالم محكوم عليهم	
العيش في ظروف ال تحقق كرامة االنسان،	بالرغم من أن موضوع املعاملة العقابية من املواضيع التي حظيت باهتمام	
كبير من لدن املنتظم الدولي من خالل وضع آليات وميكانيزمات لضمان حماية فعالة وفعلية لفئة السجناء،	تجلت في	
عقد جملة من االتفاقيات والصكوك والعهود واملواثيق واإلعالنات والقواعد الدولية واإلقليمية العامة لحماية حقوق	
السجين،	ولم يقتصر األمر عند هذا الحد بل توحدت الجهود الدولية وقامت بعقد مجموعة من االتفاقيات الخاصة	
لحماية حقوق السجين.	جهود انصهرت في بوثقة واحدة كان هدفها باألساس هو إقرار نوع من الحماية لفئة السجناء.

بالرغم من ذلك فإن التحديات والعوائق التي تقف في وجه تنفيذ حقوق االنسان ليست تحديات إقرار إعالنات	
كما تتوجب زيادة الوعي لدى جميع األطراف إليجاد حلول	 بل تتطلب تحليال مستفيضا،	 واملصادقة على اتفاقات،	

جذرية للمشاكل املوجودة حاليا وتلك اآلخذة في الظهور.23

وعليه فموضوع املعاملة العقابية يتطلب فتح نقاش جاد حول تجليات األسس الكونية للمعاملة العقابية على التشريع	
23. 98	ومرسومه	 املغربي،	ليس فقط من زاوية مدى مالئمة التشريع املغربي وبالخصوص القانون املنظم للسجون	
التطبيقي ملختلف املواثيق الدولية،	بل إلى ما مدى حسن تطبيقها على املستوى العملي.	وعلى اعتبار أن الدراسة تنطلق	
كان لزاما في بادئ األمر	 أساسا من فكرة مقاربة األسس الكونية للمعاملة العقابية وتجلياتها على القانون الوطني،	
التأسيس للموضوع من خالل االستحضار الدقيق للمرجعيات الدولية،	قبل االنتقال للحديث عن تجليات وإسقاطات	
تلك املقتضيات على املنظومة القانونية املغربية؛	كل ذلك من أجل بلورة قانون جديد للسجون منسجمًا	مع املعايير	
الدولية	،	ومتفاعال مع املفهوم الحديث للفعل الجرمي الذي يرى في العقوبة طابعها الشخصاني وقابلية مرتكبها لإلصالح	

برعايته وتأهيله في سجون عصرية تتوفر فيها املتطلبات واالحتياجات األساسية التي تقتضيها الكرامة اإلنسانية.

22	-	من املعروف أن االهتمام قد تضاعف في السنوات االخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الحالي،	اال أن مسألة االهتمام هذه لم تكن جديدة،	فقد	
ساهمت األديان والفلسفات والحركات االجتماعية والسياسية في بلورة حقوق االنسان.

23	-		يعتبر التعليم في مجال حقوق االنسان من الوسائل املهمة التي تعمل على زيادة حساسية املجتمعات بشكل عام اتجاه القضايا املتعلقة بهذه الحقوق،	
كما يلعب التعليم دورا مهما في خلق بيئة تساعد على تطبيق حقوق االنسان ومنع انتهاكاتها.	حيث ال يستطيع البشر التمتع بحقوق االنسان واملحاربة من	
أجل تطبيقها اال إذا كان لديهم املعرفة الكافية بمضمونها واالجراءات املتخذة لحمايتها.	ويفترض أن يكون للتعليم في مجال حقوق اإلنسان دور في نشر املبادئ	
األساسية مثل األهمية املتساوية لكافة حقوق االنسان سواء	كانت املدنية أو الثقافية أو االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية،	وضرورتها للحفاظ على كرامة	
وتحقيق الرفاهية للجميع.	وال يقتصر التعليم في مجال حقوق االنسان على التدريب ونشر املعلومات،	حيث يمتد الهدف منه لبناء	ثقافة عاملية تشمل املعرفة	

واملهارات،	باإلضافة الى األنماط السلوكية املبنية على مبادئ العدل العاملية وحكم القانون وعدم التميز.
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أوال: السجون وشروط االعتقال في املرجعيات الدولية

إن الصفة اإلنسانية في بني البشر تقت�ضي وجوب احترام الكرامة من أي شكل من أشكال اإلهانة واإلذالل والتحقير	
وتعزيزها كيفما كان جنس األفراد أو انتماءاتهم الدينية أو العرقية،	فهي تشكل أحد الضمانات للوصول إلى حالة راقية	
من التسامح والعدالة والسلم الضروري الستقرار املجتمع،	وتبرز أهـمية احترام حقوق اإلنسان ليس فقط في كونها	
تشكل الضمانة املثلى في شيوع قيم التسامح والعدالة واحترام الذات البشرية بل إنها تشكل شرطًا	رئيسيًا	لخلق حالة	
من السالم الداخلي في املجتمعات.	لذا فقد اتفقت جل الدول على منح حماية فعلية لحقوق األفراد،	حماية الهدف	
منها باألساس حفظ الكرامة البشرية وصونها وذلك عن طريق سن جملة من الصكوك والعهود واالتفاقيات واملواثيق	
واإلعالنات والقواعد الدولية واإلقليمية،	كما أقرت حماية خاصة لفئة السجناء	وحاولت قدر اإلمكان إحاطتها بسياج	
من الحماية،	جزء	منها عام باعتبارهم أفراد من املجتمع،	وجزء	خاص باعتبارهم فئة سلبت منهم حريتهم لسبب من	

األسباب،	لكن هذا ال يعني البتة الدوس على كرامتهم أو اإلذالل بهم.

وألجل اإلحاطة واإلملام بهاته الحقوق سواء	تلك التي يمكن وصفها بالعامة أو تلك الحقوق التي يمكن أن نطلق عليها	
صفة الحقوق الخاصة،	سوف نقف في البداية على االتفاقيات واملواثيق الدولية العامة لحقوق السجين،	قبل االنتقال	

للحديث عن االتفاقيات واملواثيق الدولية الخاصة لحقوق السجين.

1 -حقوق السجناء في املواثيق الدولية العامة 

إن أي فهم ألسس املعاملة العقابية في أبعادها الدولية يمر حتما عبر الوقوف على مضامين وتوجهات الوثائق العاملية	
واإلقليمية لحقوق اإلنسان.	فقد تطرقت مجموعة من االتفاقيات التي أبرمت على الصعيد الدولي والتي أشرفت عليها	
األمم املتحدة إلى مسألة حماية حقوق السجين كجزء	ال يتجزأ من الحماية املقررة لجميع األفراد بدون استثناء؛	ولم	
بل ضاعفت االتفاقات اإلقليمية التي سعت بدورها إلى	 تكن األمم املتحدة وحدها الطرف الفاعل في هذا املجال،	

تكثيف الجهود من أجل تكريس فلسفة الحاجة للحماية،	بغية تقرير حماية فعالة لحقوق السجين.

1-1 الصكوك الدولية ذات الطابع العام

من املعلوم بأن املواثيق العاملية تتسع دائرة خطابها لتشمل األسرة اإلنسانية الدولية بأسرها دون أن تتقيد بإقليم	
محدد أو بجماعة بعينها، واألمثلة الظاهرة على هذه املواثيق ما صدر عن منظمة األمم املتحدة من إعالنات واتفاقات	
وعهود لحماية وتطوير حقوق اإلنسان بدءا من ميثاق األمم املتحدة،	فاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،	والعهدين	
بالبروتكوالت االختيارية	 وانتهاء	 الدوليين للحقوق املدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،	
فما هي منطلقات تلك  امللحقة بالعهدين الدوليين.	وقد جاءت هده املواثيق أيضا لتشمل حماية لحقوق السجين،	

الحماية املقررة وطبيعتها في مجمل تلك الوثائق على املستوى الدولي؟

1-1-1 ميثاق األمم املتحدة 

لقد جاء	ميثاق األمم املتحدة عقب انتهاء	الحرب العاملية الثانية لسنة	1945،	كرد فعل من املجتمع الدولي عن الفظائع	
واملآ�ضي التي خلفتها الحرب.	ولقد عني عناية خاصة بحقوق اإلنسان تمثلت في ثالثة مواقع على وجه التحديد،	وهي	
ديباجة امليثاق،	والفقرة الثالثة من املادة األولى،	والفقرة الثالثة من املادة الخامسة والخمسون.	ونكتفي باإلشارة ملا	
ورد في ديباجته والذي جاء	فيها	)...وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما	

للرجال والنساء	واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية...(.
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وما يمكن أن نسجله بشأن ميثاق األمم املتحدة أنه تم االقتصار في مقتضياته على الحديث عن حقوق اإلنسان	
والحريات األساسية بصفة عامة،	مع الحرص على تذكير شعوب العالم على وجوب العمل على إشاعتها بين األفراد	
ليفصل في جوانب تعتبر من قبيل الخطوط العريضة في	 وفي حقيقة األمر فهذا امليثاق جاء	 دون تمييز وال تفريق،	
القانون الدولي،	ولم يكن ينتظر منه إعطاء	أهمية خاصة لحقوق السجين.	لكن ومع ذلك يمكن القول أن حقوق	
السجين مكفولة ضمنيا في هذا امليثاق على اعتبار أن هذا األخير حرص على وجوب احترام حقوق اإلنسان والحريات	

األساسية	)24(.

1-1-2  اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

بعد صدور ميثاق هيئة األمم املتحدة تولدت قناعة لدى كثير من الدول األعضاء	بأن ما ورد في هذا اإلعالن ليس كافيا	
لتحقيق أهدافها في تعزيز احترام حقوق اإلنسان	،	لذا كان البد لألمم املتحدة		من وضع وثيقة خاصة تصاغ فيها حقوق	
وفعال قامت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة بوضع هذه الوثيقة التي	 اإلنسان بشكل واضح ومبسط،	
أطلق عليها اسم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان)25(	وذلك في العاشر من دجنبر	1948،		والذي أصبح مرجعا أساسيا	
لعدد من االتفاقيات املتعلقة بحقوق اإلنسان،	وكان له أثر واضح في معظم دساتير الدول التي صدرت بعد عام	1948.
ويعتبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بذلك، من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان والتي تم تبينها من	
قبل األمم املتحدة،	ونالت تلك الوثيقة موقعًا	هامًا	في القانون الدولي،	مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية	
والسياسية،	والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة	1966،	وتشكل الوثائق الثالثة	
معًا	ما يسمى	»الئحة الحقوق الدولية،	)26(		وفي سنة	1976	و بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف	
من األمم،	أخذت الئحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي،	وقد اعتبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وبحق أهم	
إعالنات األمم املتحدة وأبعدها أثرا إذ يشكل هذا اإلعالن مصدرا أساسيا يلهم الجهود الوطنية والدولية في مجال	
تعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.	وقد حدد اإلعالن االتجاه لكل األعمال الالحقة في ميدان حقوق اإلنسان	
ووفر الفلسفة األساسية لكثير من الصكوك الدولية امللزمة قانونا والتي جاءت لتفصل جزءا من الحقوق التي وردت	
)27(.	بحيث يعترف اإلعالن بحق اإلنسان في السالمة البدنية ويحظر األعمال التي تحط من الكرامة	 في هذا اإلعالن	
كاإلتجار بالرقيق وأعمال التعذيب...ويمكن القول أنه وباإلضافة إلى املبادئ العامة التي أتى بها اإلعالن العالمي لحقوق	
اإلنسان،	فقد نص على مقتضيات تتعلق باملعاملة العقابية حيث وباإلضافة لتنصيصه على مبدأ الشرعية،	فقد أكد	
على مجموعة من املقتضيات كعدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا	)املادة	9(.	وبالرغم من االختالفات	
الحضارية اإليديولوجية والدينية والعرقية املوجودة في العالم،	استطاع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن يشكل	

مرجعا يستطيع الرأي العام أن يحتكم إليه انطالقا من مدى احترام حقوق اإلنسان األساسية	)28(.

 24-يعتبر ميثاق األمم املتحدة بمثابة معاهدة جماعية توافقت فيها إرادة الدول األعضاء	في املجتمع الدولي،	على تحديد قواعد القانون الدولي التي تحكم	
العالقات بينها في مواضيع مختلفة من بينها موضوع حقوق اإلنسان،	وهو من قبل املعاهدات الشارعة التي تفرض على األطراف املتعاقدين االلتزام بنصوصها	
وتحتم تفوقها على قواعد القانون الوطني ألية دولة متعاقدة بما في ذلك القواعد الدستورية.	إال أن خارج هذا املوقع القانوني لم يصغ امليثاق تصورا بالوسائل	

الكفيلة بالحماية الفعلية لحقوق اإلنسان عن طريق توفير األدوات والوسائل اإلجرائية والقضائية.

	محمد سعيد مجدوب	،«حقوق اإلنسان وحرياته األساسية«	،		مطبعة دار الشرق	)مع عدم وجود سنة الطبع(،	ص: 90.

25 -10	هاني سليمان الطعيمات	،«	حقوق اإلنسان وحرياته األساسية	»،دار الشروق للنشر والتوزيع	،	)عدم وجود سنة الطبع	(،ص	:68. 

   www.wikipedia.org		»الوثائق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان	ويكبيديا،«	-	26

27	-	املادة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم املتحدة سنة	1948.

28	محمد سعيد املجدوب،	»حقوق اإلنسان وحرياته األساسية«	،	مرجع سابق،	ص:94 36  
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1-1-3 إعالن طهران 

يعد إعالن طهران حلقة من حلقات اإلعالنات التي سهرت األمم املتحدة على عقدها وذلك بغية السهر على تعزيز	
حقوق اإلنسان.29	وفيما يخص موضوع املعاملة العقابية فإن اإلعالن لم ينص صراحة على مواد من شأنها إقرار حماية	
لفئة السجناء،	لكنه باملقابل أحال عليها ضمنيا من خالل تأكيده على تشبته وإيمانه بمبادئ اإلعالن العالمي لحقوق	
اإلنسان وغيره من الصكوك الدولية في هذا امليدان.	وقد أكدت املادة الخامسة من هذا اإلعالن على أن الهدف الرئي�ضي	
لألمم املتحدة في مجال حقوق اإلنسان هو أن يتمتع كل إنسان بأق�ضى الحرية والكرامة،	ومن أجل تحقيق هذا الهدف	

ينبغي لقوانين كل بلد أن تمنح كل فرد ضمانات تفعل الحماية)(.30

1-1-4  العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

تكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية بتدقيق وتفصيل مقتضيات ومضمون مبادئ اإلعالنات	 	
املتعلقة بحقوق اإلنسان ومن بينها تلك املتعلقة بالسياسة العقابية،	فتطرق إلى مسألة املعاملة العقابية وذلك في نص	
املادة العاشرة،	حيث أكد على ضرورة معاملة جميع املحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة األصيلة في	
الشخص اإلنساني،	مع وجوب فصل األشخاص املتهمون عن األشخاص املدانين وفصل األحداث عن البالغين،	مع	
تأكيده في الفقرة الثالثة من املادة العاشرة على ضرورة أن يراعي نظام السجون معاملة املسجونين معاملة يكون هدفها	

األسا�ضي إصالحهم وإعادة تأهيلهم االجتماعي.

وإلى جانب العهد الدولي هناك أيضا البروتوكول الثاني املرتبط به والذي يهدف إلى إلغاء	عقوبة املوت،	بحيث ال يسمح	
للدول بتطبيقها إال في حالة الحرب،	وذلك في حالة إبداء	أي تحفظ وقت االنضمام أو التصديق.)31(	واملالحظ أن عقوبة	
اإلعدام تكاد ال تتواجد في دول أوربا الغربية	،	وكذا بعض دول أمريكا الالتينية	،	بينما تبقى حاضرة في بعض الدول	

اإلفريقية واآلسيوية)32(.

والسياسية	 املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  بالعهد  امللحق  األول  االختياري  للبروتكول  بالنسبة   أما 
بشأن تقديم شكاوى من قبل األفراد،	املصادق عليه من طرف املجلس الوزاري بتاريخ	12	نونبر	2012	،	تمت املصادقة	
عليه أخيرا من قبل مجلس النواب بتاريخ	7	يوليوز	2015؛	وهو ما سيجعل من املغرب الدولة	116	الطرف في البروتوكول	
الشكايات  في استالم ودراسة  املعنية بحقوق اإلنسان  اللجنة  إقرار باختصاص  املغرب  بانضمام  وأنه  االختياري،	
والتي يدعون فيها أنهم  والبالغات املقدمة من طرف األفراد أو مجموعات األفراد بموجب الوالية القضائية للدولة،	

ضحايا النتهاك أي من الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

1-1-5 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

إذا كان العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،	يشكل إطارا تفصيليا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،	
بالحقوق	 الدولي الخاص  العهد  فإن  باملعامالت املدنية والسياسية؛	 في مجال تطبيق الحقوق والحريات املرتبطة 

29		وقد أصدره املؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان في طهران رسميا في	13	ماي	1968	وذلك في الفترة املمتدة من	22	أبريل إلى	13	مايو	1968	الستعراض التقدم الذي	
تم تحقيقه خالل األعوام العشرين التي انقضت منذ اعتماد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ولصياغة برنامج للمستقبل،	وقد نظر في املشكالت املتصلة باألنشطة	

التي تضطلع بها األمم املتحدة من أجل تكريس حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وتشجيع احترامها،	ويتكون هذا اإلعالن من ديباجة وتسعة عشر مادة.

30			-«	حقوق اإلنسان«:	مجموعة صكوك دولية،	املجلد األول،	األمم املتحدة،	نيويورك طبعة	1993	،	ص	69.
31  -William A. schabas, (L’abolition de la peine de mort en droit internationale des droits de L’homme)
: développement récents, thèmes actuelles 26،2001 p : 60.
32 - Amnesty international, « Rapport sur de mort », édition Magazine 1979, p : 98.
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االقتصادية واالجتماعية والثقافية جاء	ليوطد أجياال أخرى من الحقوق املالزمة للحقوق املدنية والسياسية.33	وتعتبر	
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الزمة لكل فئات املجتمعات،	وممارسة هذه الحقوق بريئة من أي تمييز	
بسبب العرق أو اللون أو الجنس،	أو اللغة أو الدين،	أو الراي السيا�ضي أو غير السيا�ضي،	أو األصل الفردي أو االجتماعي،	
أو الثروة،	أو النسب،	أو غير ذلك من األسباب.34	وما يمكن تسجيله هو أن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية	
واالجتماعية والثقافية،	لم يتطرق إلى فئة السجناء	واملجردين من حريتهم بشكل مباشر،	إال أن إقراره مبدأ عدم التمييز،	
وما يرتبط بالحفاظ على كرامة اإلنسان األصيلة فيه،	مدخل لالستفادة من الحقوق وتأكيد على أحقية السجناء	في	

االستفادة كغيرهم بتلك الحقوق وفق الضوابط والقوانين الوطنية للدول األطراف في هذا العهد.35

1-1-6 اتفاقيات توفر حماية خاصة

من البديهي أن املشكالت الخاصة أصبحت من أكثر القضايا إلحاحا التي تواجه املجتمع الدولي،	فئات من بين أكثر	
مجموعات الناس تعرضا للمعاناة،	سواء	كان ذلك نتيجة تمييز أو صراع،	أو اضطهاد،	أو غير ذلك من أنواع انتهاكات	

حقوق اإلنسان.

o   االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )36(

أكد إعالن األمم املتحدة للقضاء	على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في نوفمبر	1963	)قرار الجمعية العامة	
1904	)د-18((	رسميا ضرورة القضاء	السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء	العالم،	بكافة أشكاله ومظاهره،	
وضرورة تأمين كرامة الشخص اإلنساني واحترامها.	ورغبة من الدول األطراف في تنفيذ املبادئ الواردة في اإلعالن،	وفي	
تأمين اتخاذ التدابير العملية الالزمة في أقرب وقت ممكن اتفقت في املادة الثانية على شجب التمييز العنصري وتعد	
بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد األشخاص أو جماعات األشخاص أو	
املؤسسات،	وبضمان تصرف جميع السلطات العامة واملؤسسات العامة،	القومية واملحلية،	طبقا لهذا االلتزام.	كما	
تتعهد الدول األطراف بمقت�ضى املادة الخامسة بحظر التمييز العنصري والقضاء	عليه بكافة أشكاله،	وبضمان حق كل	
إنسان،	دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو االثني،	في املساواة أمام القانون،	ال سيما بصدد التمتع	
بالحقوق؛	وبخاصة الحق في املعاملة على قدم املساواة أمام املحاكم وجميع الهيئات األخرى التي تتولى إقامة العدل	
)أ(؛	والحق في األمن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني،	يصدر سواء	عن موظفين رسميين أو	

عن أية جماعة أو مؤسسة	)ب(.

بذلك وإن كانت االتفاقية الدولية للقضاء	على جميع أشكال التمييز العنصري لم تتطرق بشكل مباشر ملناهضة التمييز	
من أي نوع من أنواع	 فإنها مع ذلك تف�ضي في أسسها وتوجهاتها للحماية الالزمة والضرورية للسجناء	 في السجون،	

التمييز داخل املؤسسة السجنية.

2014-2013	كلية الحقوق	 23. 98	»	أطروحة لنيل الدكتوراه	 املعاملة العقابية باملغرب	»دراسة تحليلية نقدية مقارنة للقانون	 	عبد القادر الكيحل،	 	33
فاس،	ص	15.

34		الفقرة الثانية من املادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

2014-2013	كلية الحقوق	 23. 98	»	أطروحة لنيل الدكتوراه	 املعاملة العقابية باملغرب	»دراسة تحليلية نقدية مقارنة للقانون	 	عبد القادر الكيحل،	 	35
فاس،	ص	16.

36		اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة	2106	ألف	)د20-(	املؤرخ في	21	كانون األول/ديسمبر	1965 
تاريخ بدء	النفاذ:	4	كانون الثاني/يناير	1969،	وفقا للمادة	19
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o   اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

يقوم جوهر االتفاقية على املبدأ العام املتعلق باملرأة وتطويرها بما يحقق املساواة بين الجنسين،	إال أن السمة الهامة	
والتي تميز هذه االتفاقية عن غيرها تتمثل في اعترافها الصريح باملساواة	»الفعلية«	باإلضافة إلى املساواة	»القانونية«،	
وفي ضرورة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق ذلك الهدف،	لذلك تم في سنة	1981	بعد بدأ نفاذ االتفاقية إنشاء	لجنة	
القضاء	على التمييز ضد املرأة والتي تهدف إلى مراقبة تنفيذ الدول األطراف لالتفاقية.37	وبالنظر إلى مضمون االتفاقية،	
فإن ديباجتها قد أشارت إلى الحاجة إلى إصدار هذا اإلعالن،	إذ أعربت عن القلق إزاء	استمرار وجود قدر كبير من التمييز	

ضد املرأة.38

أما بالنسبة للموضوع األسا�ضي لالتفاقية فينصب حول إلزام الدول األطراف بتغيير استراتيجياتها على املستوى	
االجتماعي واالقتصادي والثقافي مع ضرورة إدماج مبدأ املساواة في دساتيرها الوطنية وتشريعاتها إذا لم يكن هذا	
باإلضافة إلى فرض الحماية القانونية للمرأة على قدم املساواة مع الرجل وإبطال القائم	 املبدأ قد تم إدماجه بعد،	
والبد من اإلشارة إال أن البروتوكول	 فرصا للتظلم من التمييز والحماية منه.	 النساء	 من القوانين التمييزية وإعطاء	
يهم التنصيص على ميكانيزمات البت في الشكاوى	 	،2000 دجنبر	 	22 االختياري لهذه االتفاقية دخل حيز النفاذ في	
املسطرة املعتمدة في حال	 والتظلمات املرفوعة ضد الخروقات التي تمس االتفاقية من خالل اعتماد آليتين وهما:	

التوصل بالشكوى ومسطرة التحقيق.

وفي سياق الوثيقة الدستورية لسنة	2011	املؤكدة على أولوية االتفاقيات الدولية عن القوانين الوطنية،	وفي سياق	
تكريس مبدأ املساواة؛	تم استكمال املنظومة الحقوقية لبالدنا ملسار التالؤم،	والتكيف مع املنظومة الحقوقية الكونية،	
حيث صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عمومية يوم الثالثاء	7	يوليوز	2015،	باإلجماع على مشروع قانون رقم	
125.12	يوافق بموجبه على البروتوكول االختياري التفاقية القضاء	على جميع أشكال التمييز ضد املرأة املوافق عليه	

بنيويورك في	6	أكتوبر	1999	من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة.39 

وهو ما سيمكن من االعتراف باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء	على التمييز ضد املرأة في تلقي التبليغات املقدمة لها	
وفقا للمادة الثانية،	والنظر فيها،	بغية الحرص على تمتع املرأة،	بشكل تام وعلى قدم املساواة،	بجميع حقوق اإلنسان	

والحريات األساسية،	وعلى اتخاذ إجراءات فعالة ملنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات.

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

يعتبر التعذيب أحد أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان خطورة،	التي حركت املجتمع الدولي أكثر من أي اعتداء	آخر على كرامة	
اإلنسان ولذلك فقد تم تقنين العديد من االتفاقيات الدولية التي رسخت القيم الجوهرية الضرورية الستمرار الجنس	

البشري وكانت أهم هذه القيم منع اللجوء	إلى التعذيب.	

1981	أصبحت االتفاقية سارية املفعول بعد توقيع خمسين دولة عليها،	طبًقا ألحكام املادة	)27(	التي تنص على مبدأ إنفاذ	 	فى الثالث من دجنبر سنة	 	37
َعت على االتفاقية قبل دخولها حيز	 االتفاقية بعد شهر من تصديق أو انضمام الدولة رقم عشرين عليها؛	وكانت تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي وقَّ

التنفيذ.

38			عبد الكريم علوان:	الوسيط في القانون الدولي العام،	-الكتاب الثالث:	حقوق اإلنسان	–الطبعة األولى اإلصدار الثاني	2004	مكتبة دار الثقافة للنشر	
والتوزيع األردن ص:	201.

2011.	و هو االلتزام الذي تم تأكيده في املذكرة الشفوية  9	شتنبر	 39		االنضمام إلى البرتوكول االختياري يشكل إعماال اللتزام متخذ في املجلس الوزاري ل	
)A/68/83(املؤرخة بتاريخ	6	مايو	2013	واملوجهة إلى األمين العام لألمم املتحدة من طرف البعثة الدائمة للمملكة	املغربية لدى األمم املتحدة.	وبعد استكمال	

مسلسل االنضمام فإن	املغرب	سيكون الدولة	107	الطرف في البروتوكول االختياري التفاقية القضاء	على جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
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وفي خضم املحاوالت واملجهودات التي بذلت من أجل حظر التعذيب،	اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ	09 
دجنبر	1975	في قرارها	3452	)د	–	30(،	إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة	
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،	حيث ورد في املادة الثانية من هذا اإلعالن بأن التعذيب أو غيره من ضروب املعاملة أو	
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة امتهان للكرامة اإلنسانية،	وهو بذلك مدان بوصفه إنكار ملقاصد ميثاق األمم	

املتحدة وانتهاكا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية املنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان«.

ويشكل هذا اإلعالن أقدم وثيقة دولية نصت على تجريم التعذيب بصفة خاصة،	وقد وصفته بأنه	»امتهان للكرامة	
اإلنسانية«،	وفي سياق املعاملة العقابية نصت املادة الخامسة من اإلعالن على ضرورة أن يراعي،	في تدريب املوظفين	
املكلفين بإنفاذ القوانين،	وغيرهم من املوظفين العموميين الذين قد تناط بهم املسؤولية عن أشخاص محرومين من	
السهر على جعلهم يكفلون املراعاة التامة لحظر التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية	 حرياتهم،	
أو الالإنسانية أو املهينة.	كما يدرج هذا الحظر،	على النحو املناسب،	فيما يصدر من قواعد أو تعليمات عامة بشأن	
واجبات ووظائف أي فرد يناط به دور في حراسة األشخاص املعنيين أو عالجه.	مع التأكيد على الدول لكي تجعل طرق	
االستجواب وممارساته،	وكذلك الترتيبات املعمول بها في حجز ومعاملة األشخاص املحرومين من حريتهم في إقليمها،	
محل مراجعة مستمرة ومنهجية بهدف تفادي جميع حاالت التعذيب أو غيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو	

الالإنسانية أو املهينة	)املادة السادسة(.

بذلك يعد مثل هذا اإلعالن خطوة هامة في الطريق إلعداد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة	
والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التي استوحت معظم قواعدها من هذا اإلعالن40.	لتعتبر هذه االتفاقية من	
أهم املواثيق الدولية التي تتعلق مباشرة بالتعذيب،	وتضع قواعد متخصصة وتفصيلية ملنعه وقد اعتمدتها الجمعية	
بعد	 	1987 يونيو	 	26 1984،	ودخلت حيز النفاذ في	 10	دجنبر	 في	 العامة لألمم املتحدة بموجب قراراها رقم	39/46	
فاتفاقية	 دولة41.	 	130 بلغ عدد الدول األطراف في االتفاقية	 	2002 يونيو	 	30 واعتبارا من	 دولة عليها،	 	20 مصادقة	
مناهضة التعذيب تعد أهم وثيقة لحظر التعذيب على املستوى العالمي.	بذلك ال يجوز ألي سبب كان االحتجاج بأي	
ظرف وذلك إلخضاع أي شخص يتعرض ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب املعاملة	

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

33	على حق الشخص املحتجز أو املسجون	 وملزيد من الحرص على منح ضمانات أكبر للشخص املحتجز أكد املبدأ	
أو ملحاميه تقديم طلب أو شكوى بشأن معاملته،	وال سيما في حالة التعذيب أو غيره من ضروب املعاملة القاسية	
إلى	 أو الالإنسانية أو املهينة إلى السلطات املسؤولة عن إدارة مكان االحتجاز وإلى السلطات األعلى،	وعند االقتضاء	
وعندما ال يكون الشخص املحتجز أو املسجون أو	 السلطات املناسبة املنوطة بها صالحيات املراجعة أو اإلنصاف،	
محاميه قادرا على ممارسة حقوقه	،	يجوز ألحد أفراد أسرة الشخص املحتجز أو املسجون أو ألي شخص آخر على	
معرفة بالقضية أن يمارس هذه الحقوق مع ضرورة أن يبث كل طلب أو شكوى		على وجه السرعة و أن يرد عليها دون	

تأخير ال مبرر له.

40		منظمة العفو الدولية	–	مكافحة التعذيب:	دليل التحركات مطبوعات منظمة العفو الدولية	2001	م	–	ص	96.

41		منظمة العفو الدولية	–	مكافحة التعذيب مرجع سابق ص	95.
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وبموافقة الحكومة املغربية بتاريخ	1	نونبر	2012	على مشروع قانون رقم	124-12	باملوافقة على البروتوكول االختياري	
التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.42	تم تسجيل خطوة	
إيجابية نحو محاصرة التعذيب؛	تالها وإن بشكل متأخر اإلعالن عن إيداع املغرب لوثائق التصديق على البروتوكول	
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة متم	
سنة	2014،	على هامش املنتدى العالمي لحقوق اإلنسان املنعقد بمراكش،	وهو ما يشكل منعطفا تاريخيا في مسلسل	
اإلصالحات التي انخرطت فيها اململكة		املغربية في مجال حقوق اإلنسان،	وهو ما سيسمح بإحداث آلية وطنية مستقلة	
للوقاية من التعذيب قبل متم سنة	2015،	تسهر على زيارة أماكن االحتجاز وتعزيز حماية األشخاص من التعذيب وغيره	

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

o   اتفاقية حقوق الطفل 

تتميز حقوق الطفل بكونها حقوقا تنشأ مع الطفل منذ بداية تكوينه،	وال يمكن التنازل عنها وأنها حقوق ممنوحة له	
بدون أن تقابلها واجبات عليه،	وأنها تدخل ضمن الحقوق التي تتكفل الدولة كطرف في حمايتها وضمانها إلى جانب	
األسرة وكافة مؤسسات املجتمع،	ومن ثم بدأت اللجنة االجتماعية املنبثقة عن املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع	
1954.	وتعد املبادئ املعلن عنها في إعالن	 لهيئة األمم املتحدة بإعداد مسودة اإلعالن العالمي لحقوق الطفل في عام	
جنيف لحقوق الطفل سنة	1924،	الذي صدر في خمسة مبادئ عن االتحاد الدولي لحماية حقوق األطفال،	أول إعالن	
دولي خاص للتأكيد على حقوق الطفولة في تاريخ القانون الدولي املعاصر والذي تبنته الجمعية العامة لعصبة األمم في	
26	شتنبر	1924،	حيث جاء	في ديباجته أن البشرية مدينة بأفضل ما عندها وما يمكن أن تقدمه للطفولة وإلى األطفال	
دون تمييز.	ويالحظ على اإلعالن أنه جاء	بعدة ضوابط للحماية الخاصة التي قررها،	بجعل املصلحة العليا للطفل هي	
املعيار في تحديد مفهوم حماية الطفل وتطبيقاتها.43	غير أنه وبالرغم من أن اإلعالن كان طموحا لكنه جاء	بأسلوب ولغة	
باإلضافة إلى أنه لم يتطرق إلى حقوق األحداث أو الضمانات املفروض	 ال تفرض إلزامية على الدول لتنفيذ مبادئه.	

االلتزام بها أثناء	تقديمهم أمام القضاء،	وإنما ركز على مبادئ كبرى.	

من أجل ذلك جاءت اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل سنة	198944.	والتي تعتبر أول وثيقة في تاريخ العالقات الدولية	
املعاصرة،	تفرض حقوق الطفل على الدول بقوة االلتزام القانوني،	حيث توجب مراعاة هذه الحقوق والتقيد بها أثناء	
وضع التشريعات الداخلية من أجل ضمان املصلحة العليا للطفل،	وهذه االتفاقية لها أهمية خاصة ومتميزة،	باعتبار	
أنها توضح حقوق األطفال بنوع من التفصيل وبواسطة معايير قانونية وإنسانية،	انتقلت بحقوق الطفل من االختيار	
إلى اإللزام،	وأنها اتفاقية عاملية تهتم بجميع أطفال العالم دون تمييز أو اعتبارات،	وهي ألول مرة تحدد السن األق�ضى	
للطفل هو دون الثامنة عشرة ما لم يحدد التشريع الوطني سنا أقل منه45.	وتعتبر هذه االتفاقية أول وثيقة في تاريخ	

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

عليه البرملان.

43	-	محمد الغياط،-	مرجع سابق-	ص	61.

44	-	صادق عليها املغرب بظهير رقم	-4 93 - 4	بتاريخ	1993/6/14مع التحفظ على املادة	14.
45-  http://www.unicef.org/arabic/CRC/34726-34730.html-20:09-9/11/2014
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العالقات الدولية املعاصرة،	تفرض حقوق الطفل على الدولة بقوة اإللزام القانوني حيث توجب مراعاة هذه الحقوق	
والتقيد بها أثناء	وضع التشريعات الداخلية من أجل ضمان املصلحة العليا للطفل،	وبذلك تعد اتفاقية حقوق الطفل،	

صكوك حماية حقوق اإلنسان الوحيدة واألكثر شموال لألطفال.

وبخصوص األحداث الذين انتهكوا قانون العقوبات وتطبيق قضاء	األحداث فقد نصت االتفاقية على أن تعترف الدول	
األطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع	
رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره،	وتعزيز احترام الطفل ملا لآلخرين من حقوق اإلنسان والحريات األساسية،	

وتراعي سن الطفل وتشجيع إعادة اندماجه وقيامه بدور بناء	في املجتمع.46

o   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

تدعو اّتفاقّية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إلى	»تعزيز وحماية وكفالة تمتع املعاقين تمتعا كاماًل	على قدم املساواة	
مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية،	وتعزيز احترام كرامتهم املتأصلة«.47	واقتناعًا	مّنا بأن اتفاقية	
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تشّكل مساهمة جوهرية لتدارك الحرمان الّشامل الذي عانى وما زال يعاني منه	
األشخاص ذوي اإلعاقة في مختلف املجاالت والّدول؛	كان من الضروري بل من الواجب طرح التساؤل بشأن املعاملة	

العقابية في ظل وضعية اإلعاقة على أساس مبدأ الخصوصية؟

وعلى األخص اإلعالن العالمي والعهدين الدوليين الخاصين	 وإذ نذّكر بمضامين القانون الّدولي لحقوق اإلنسان،	
بحقوق اإلنسان،	واالّتفاقية الّدولية ملنع كل أشكال الّتمييز،	التي تؤّكد على أن لكل فرد الحق في التمتع بجميع الحقوق	
مع ضرورة توفير سبل الحماية من	 بما فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة،	 والحريات املنصوص عليها في تلك الصكوك،	
األمر الذي يتطلب اتخاد إجراءات خاصة داخل املؤسسات السجنية تمكن من	 والعمل على تأهيلهم.	 االستهداف،	
االعتراف بهم كأشخاص أمام القانون،	وفق ما أكدت عليه املادة	12	من االتفاقية.	وتمكنهم وفق ما تنص عليه املادة	
17	من االتفاقية من حماية سالمتهم الشخصية،	من خالل احترام سالمتهم البدنية والعقلية على قدم املساواة مع	

اآلخرين.

o   االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري

أكدت االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء	القسري في ديباجتها على التزام الدول األطراف بتعزيز	
احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية احتراما عامليا وفعليا،	من خالل االستناد إلى الصكوك الدولية ذات الصلة	
بمجاالت حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني والقانون الجنائي الدولي؛	وإذ تشير أيضا إلى اإلعالن املتعلق بحماية جميع	
األشخاص من االختفاء	القسري،	الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة في قرارها	47/133	املؤرخ في	18	دجنبر	
1992،	وإذ تدرك شدة خطورة االختفاء	القسري الذي يشكل جريمة ويشكل،	في ظروف معينة يحددها القانون الدولي،	

جريمة ضد اإلنسانية.

وارتباطا باملعاملة العقابية داخل املؤسسات السجنية أكدت االتفاقية من خالل املادة السابعة عشرة على مجموعة	

46	-	املادة	40	هن االتفاقية العاملية لحقوق الطفل،	نونبر	1989 .

47-		اعتمد النص من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة في	13	دجنبر	2006	وفتح باب التوقيع عليها في	30	مارس	2007.	بعد التصديق عليها من قبل	20	دولة	
فقد دخلت حيز التنفيذ في	3	مايو	2008.	اعتبارا من مارس	2015	صدق	153	طرف ووقع	159	طرف على املعاهدة بما في ذلك االتحاد األوروبي	)الذي صادق	
عليها في	23	دجنبر	2010	للحد من مسئوليات الدول األعضاء	في النقل إلى االتحاد األوروبي(.	في دجنبر	2012	صوت مجلس الشيوخ األمريكي للتصديق عليها.	

يتم رصد االتفاقية من قبل اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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من الضمانات لفائدة األشخاص املحرومين من حريتهم،	من قبيل عدم جواز حبس أحد في مكان مجهول،	وااللتزام	
بالشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛	وتحديد السلطات املؤهلة إلصدار أوامر الحرمان من الحرية؛	و	
ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إال في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة؛	مع ضمان حصول	
كل شخص يحرم من حريته على إذن لالتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره،	وتلقي زيارتهم وفق الشروط	
املنصوص عليها في القانون،	وضمان حصول األجنبي على إذن لالتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون	
الدولي الواجب التطبيق؛	مع ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى أماكن	

االحتجاز،	وذلك،	عند الضرورة،	بإذن مسبق من سلطة قضائية.

	وفي حالة االشتباه في وقوع اختفاء	قسري،	حيث يصبح الشخص املحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق	
بنفسه،	يحق لكل شخص لـه مصلحة مشروعة،	كأقارب الشخص املحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم،	في جميع	
الظروف،	في الطعن أمام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإطالق سراحه إذا تبين أن	

حرمانه من حريته غير مشروع.

األشخاص املحرومين من حريتهم	 تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجالت و/أو امللفات الرسمية بأسماء	
وتستوفيها بأحدث املعلومات،	وتضعها فورا،	بناء	على الطلب،	تحت تصرف أية سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى	
أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرف املعنية أو بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون	
الدولة املعنية طرفا فيه.	وتتضمن هذه املعلومات هوية الشخص املحروم من حريته وتاريخ وساعة ومكان حرمان	
الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته؛	والسلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان	
من الحرية؛	والسلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛	و مكان الحرمان من الحرية،	وتاريخ وساعة الدخول في مكان	
الحرمان من الحرية،	والسلطة املسؤولة عن الحرمان من الحرية؛	والعناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص	
املحروم من الحرية؛	وفي حالة الوفاة أثناء	الحرمان من الحرية،	ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات	
املتوفى؛	وتاريخ وساعة إخالء	سبيله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر،	واملكان الذي نقل إليه والسلطة املسؤولة عن نقله.

بذلك نكون قد تطرقنا ولو باقتضاب لآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان ذات الطابع العام أو تلك التي اعتنت	
بفئات خاصة،	لننتقل للتعرض لآلليات اإلقليمية متمثلة في العديد من اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية التي تحاول قدر	

اإلمكان تعزيز حقوق اإلنسان وحماية الحريات األساسية.

1-2 االتفاقيات اإلقليمية لحقوق اإلنسان

تخاطب االتفاقيات واملواثيق اإلقليمية نطاقا إقليميا محددا،	أو مجموعة جغرافية يجمعها معطى ثقافي شبه موحد؛	
وهي تصدر لرغبة املجموعات اإلقليمية في تأكيد املواثيق العاملية وإكسابها طابعا إلزاميا إقليميا	،	أو لتتضمن حقوق	
جديدة لم تتضمنها املواثيق العاملية؛	باإلضافة إلي رغبة املجموعة اإلقليمية في إنشاء	آليات للرصد والرقابة من خالل	
إنشاء	لجان لحقوق اإلنسان ومحاكم إقليمية تفصل في أي انتهاك لتلك الحقوق بقضاء	تلتزم من خالله الدول األعضاء	
بتصحيح تشريعاتها الوطنية املخالفة وتعوض الضحايا،	ومن جملة هذه الجهود اإلقليمية هناك املواثيق األمريكية،	

واملواثيق األوربية،	وامليثاق العربي لحقوق اإلنسان،	و امليثاق اإلفريقي.	
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1-2-1   املواثيق األمريكية )48(

تعرف املواثيق األمريكية بتعددها وتنوع غايتها ومحطاتها بعدا إقليميا متميزا في التعاطي مع موضوع حقوق اإلنسان	
اإلنسان،	 لحقوق  األمريكية  باالتفاقية  وارتباطا  	،1948 لسنة	 اإلنسان  وواجبات  لحقوق  األمريكي  باإلعالن  بدءا 
وبالبروتكول اإلضافي لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
بروتوكول »سان سلفادور« ؛ والبروتوكول الخاص باالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان إللغاء عقوبة اإلعدام؛ 
اإلنسان؛  لحقوق  األمريكية  للمحكمة  األسا�ضي  والنظام  عليه؛  والعقاب  التعذيب  ملنع  األمريكية  واالتفاقية 
اتفاقيات وبروتكوالت وإعالنات وقواعد تهدف إلقرار   ... واالتفاقية األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص  

مبادئ حقوق اإلنسان وتثير أكثر من تساؤل بشأن تصور املعاملة العقابية،	اخترنا التطرق لبعضها.

o    اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان

أكد اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان املعتمد بالقرار رقم	30	الذي اتخذه املؤتمر الدولي التاسع للدول األمريكية سنة	
1948،	على أن كل البشر يولدون أحرارًا	ومتساوون في الكرامة وفي الحقوق،	وأن الشعوب األمريكية تقر بكرامة الفرد،	
حيث أكدت املادة األولى على الحق في الحياة والحرية والسالمة الشخصية.	قواعد في مجملها تؤكد الحرص إقليميا	
في سياق من التقييد بالضوابط القانونية.	معطى يفيد ضرورة	 على ضرورة الحفاظ على السالمة البدنية لألفراد،	
حماية السجناء	من خالل ضرورة توفير الظروف املناسبة،	وهو ما يؤكد بان اإلعالن يشكل إحدى اآلليات األساسية	

لتفعيل الحماية.		

o   االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان

عقدت االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان سنة	1969	في مؤتمر حقوق اإلنسان في كوستاريكا،	وتتضمن تقنينا شامال	
لحقوق وواجبات الفرد على ضوء	االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان.

وإذا كان هذا امليثاق لم يأتي ببنود تخص موضوع املعاملة العقابية،	فإنه باملقابل جاء	بمواد من شأنها إقرار حماية	
فعلية لحقوق اإلنسان ومن بين أهم ما جاءت به في مجال حماية حقوق اإلنسان،	االعتراف بحقوق اإلنسان األساسية	
وحددت االتفاقية األمريكية وسائل ضمان الحماية الدولية لحقوق اإلنسان	 املوجودة في املواثيق الدولية األخرى.	
106	على	 املتمثلة في اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان،	واملحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان،	حيث نصت في املادة	
ضرورة أن تكون هناك لجنة أمريكية مشتركة لحقوق اإلنسان مهمتها الرئيسية تشجيع مراعاة وحماية حقوق اإلنسان،	
والعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذه املسائل،	كما تحدد االتفاقية األمريكية املشتركة لحقوق اإلنسان هيكل	

واختصاص وإجراءات هذه اللجنة،	وكذلك تلك الخاصة بالهيئات األخرى.	)49( 

1-2-2 املواثيق األوروبية 

تشكل الوثائق األوروبية إحدى الضوابط اإلقليمية الهامة على مستوى تكريس الحقوق والحريات،	من خالل االتفاقية	
األوروبية لحقوق اإلنسان-	اتفاقية حماية حقوق اإلنسان في نطاق مجلس أوروبا؛	والبروتوكول رقم )1( التفاقية حماية 

35	دولة موزعة على القارة األمريكية الشمالية	 النظام األمريكي لحقوق اإلنسان هو النظام املعمول به في رحاب منظمة الدول األمريكية والتي تضم	 	-48
والوسطى والجنوبية.	ويوجد النظام األمريكي في نطاق ما يعرف بالجامعة األمريكية والتي يعود تاريخها إلى استقالل دول أمريكا الالتينية،	وأول مؤتمر عقد	
كان في باناما سنة	1826،	وتوالت بعده املؤتمرات بين أعوام	1889	و1947،	إلى أن تم التوقيع على ميثاق بوغتا نسبة إلى العاصمة الكولومبية التي أبرم فيها	

في سنة	1947	كما تم تعديله سنة	1993.

   www.arabhumanrights.org	مكتبة حقوق اإلنسان	االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان«،	جامعة مينيسوتا:«	-		49
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حقوق اإلنسان والحريات األساسية الصادر في باريس في 20 مارس 1952 ؛ واالتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة 
)املعدل(  1996بدأ  وامليثاق االجتماعي األوروبي  أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة 1989،	والبروتوكوالت امللحقة بها؛ 

العمل به في 7 يناير 1999؛ و ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي بدأ العمل به في دجنبر 2000.

o   االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان 

،	وأول اتفاقية جماعية تم تحضيرها	 من بين الجوانب التي حظيت باهتمام املجتمع األوربي قضية حقوق اإلنسان	
وصياغتها في رحاب منظمة مجلس أوروبا		هي	»اتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية،	حيث تم التوقيع	
	وقد تم أيضا تحضير	 والتي دخلت حيز التنفيذ في	3/9/1953،	 عليها في مدينة روما اإليطالية في تاريخ4/10/1950	
عدة بروتوكوالت أضيفت إلى هذه االتفاقية		بقصد إضافة بعض األحكام عليها أو اإلقرار بمزيد من الحقوق والحريات	
كالبروتوكول األول والبروتوكول رقم	4،	أو تعديل بعض موادها،	كالبروتوكولين رقم	3	ورقم	4	،	أو منح املحكمة األوروبية	
صالحيات إضافية،	كالبروتوكول رقم	2،	أو إلغاء	عقـوبة اإلعدام كالبروتوكول رقم	6،	أو إدخال تعديالت جذرية على آلية	
االتفاقية كالبروتوكول رقم	11،	وتشكل اتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية باإلضافة إلى البروتوكوالت	

املضافة إليها وعددها حتى اآلن	14	بروتوكوال ما ُيسمى باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان)50(.

أما فيما يخص موضوع املعاملة العقابية فقد تطرقت االتفاقية إليها وذلك في املواد	7،6،5،3،2،	وهكذا فقد حرصت	
االتفاقية على التأكيد على الحق في الحياة في املادة	2	،)51	(،	مع التأكيد على عدم جواز التعذيب واملعاملة غير اإلنسانية	
)	املادة	3(		كما		نظمت االتفاقية مسألة العمل العقابي في الفقرة الثالثة من املادة الرابعة حيث أكدت على أنه ال يعد		
»عمل جبري أو قسـري كل عمل قام به سـجين ضـمن الشـروط التي نصـت عليها املـادة الخامسـة من هذه االتفاقيـة	
وأي خرق للمعاهدة يمكن أن يطرح لدى املجلس األوربي لحقوق اإلنسان	 إطالق سـراحه املشـروط«.	 أو في أثناء	
)52(.	واملقصود بطرق الطعن	 املساطر الداخلية	 بستراسبورغ،	كما يمكن ألي مواطن أن يلجأ للمحكمة بعد انتهاء	
الداخلية كل الطرق املعروفة في مختلف األنظمة القانونية.	فاللجوء	إلى هذه املحكمة األوروبية مشروط باستنفاد	
طرق الطعن الداخلية هذه،	مما يعني بأن اللجوء	إلى املحكمة هو تصرف الحق أو متمم لتصرف أصلي وأولي أال وهو	
                                                                                                                                                                                                                                                         .) اللجوء	إلى املحاكم الوطنية	)53

إضافة إلى االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية هناك ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي،	
حيث بدأ العمل به بعدما تم	 تحريره في نيس الفرنسية		في السابع من دجنبر	2000	،	حيث أكد في ديباجته على ضرورة	
االحترام الواجب لسلطات ووظائف املجتمع واالتحاد األوربي	،	ومبدأ املشاركة في القرار و على الحقوق الناشئة على	
وجه الخصوص عن التقاليد الدستورية وااللتزامات الدولية املشتركة بين الدول األعضاء،	واملعاهدة بشأن االتحاد	

50	-	محمد أمين امليداني،	»النظام األوروبي لحماية حقوق اإلنسان«،	منشورات مركز التوثيق واإلعالم والتكوين في مجال حقوق اإلنسان الرباط،	الطبعة	
الثانية	2004،	ص:	43.

51-	تنص املادة	2	في فقرتها األولى:	على حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون،	وال يجوز إعدام أي إنسان عمدا إال تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة	
يق�ضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة.	

حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون،	وال يجوز إعدام أي إنسان عمدا إال تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يق�ضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة.	
52  -Pierrette poncela, (droit de la peine), puf, 1995 p: 44.

53		-	لكن ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية ال يعني من جهة ثانية بأن املحكمة األوروبية ستطبق هذه القاعدة بحذافيرها دون األخذ بعين االعتبار أوضاع	
املشتكي وظروف القضية املعروضة عليها.	فمن خالل العديد من القضايا التي ُعرضت على هذه املحكمة أوضحت بأن هذه األخيرة كانت متفهمة ومقدرة	
ملثل هذه ألوضاع والظروف مما جعلها تتغا�ضى عن تطبيق هذه القاعدة،	أو تعفي املشتكي منها،	أو تطلب من الدولة املشتكى منها أن ُتثبت بأن طرق الطعن	

الداخلية كانت مفتوحة أمام املشتكي وميسرة له.
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األوروبي،	ومعاهدات املجتمع،	واالتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية،	واملواثيق االجتماعية	
وقانون الدعوى ملحكمة العدل للمجتمعات األوروبية واملحكمة األوروبية	 التي يتبناها املجتمع واملجلس األوروبي،	

لحقوق اإلنسان)54(.

على	 فقط  تقتصر  ولم  اإلنسان،	 لحقوق  فعلية  حماية  إلقرار  سعيها  في  نشيطة  كانت  أوربا  دول  فإن  وبالتالي 
آليات كفيلة بالسهر على مراقبة حسن سيرها وضمانها	 التنصيص على جملة من الحقوق بل تعدتها إلى إنشاء	

ومعاقبة منتهكيها)55(.

االتفاقية األوروبية للسجون  o

في سياق تفاعل املنظومة األوروبية مع املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان،	خصوصا القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة	
السجناء،	واعتبارا لخصوصية الدول األوروبية،	عمل مجلس االتحاد األوروبي على تكريس مبادئ وقيم أوروبية لقواعد	
	،2006 إقليمية ملعاملة السجناء،	وتبعا لذلك اعتمدت لجنة وزراء	مجلس أوروبا االتفاقية األوروبية للسجون سنة	
والتي تضمنت املبادئ والقواعد الضرورية ملعاملة األشخاص املحرومين من حريتهم،	التي تتطلب أن يعاملوا باحترام	

لحقوقهم اإلنسانية،	ولألشخاص املحرومين من حريتهم االحتفاظ بجميع الحقوق،	في سياق الضوابط القانونية.56

كما أن القيود املفروضة على األشخاص املحرومين من حريتهم يجب أن تكون في الحد األدنى الضروري،	ومتناسبة مع	
الهدف املشروع الذي يتم فرضها من أجله.	كما ال ينبغي املساس بالحقوق بناء	على مبررات كالنقص في املوارد أو منع	
املجتمع املدني من املشاركة في تقديم الخدمات،	بما يمكن من الحفاظ على املعايير العالية في العناية بالسجناء،	مع ما	

يتطلبه ذلك من ضرورة التفتيش املنتظم للسجون واملراقبة املستقلة.

1-2-3 املواثيق العربية 

رغبة من البلدان العربية في	تطوير املنظومة الحقوقية،	ومواكبة املستجدات الدولية،	تم استحداث وثائق إقليمية،	بما	
يسمح بتعزيز واحترام وحماية حقوق اإلنسان؛	بدءا بمشروع ميثاق حقوق اإلنسان والشعب في الوطن العربي؛	ومرورا	
بامليثاق العربي لحقوق اإلنسان الذي اعتمد ونشر على املأل بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 املؤرخ في 
15 سبتمبر1997 ؛ وانتهاء بامليثاق العربي لحقوق اإلنسان النسخة األحدث تونس 2004؛ كموضوعات  ووثائق مرتبطة 

ومتعلقة بنشر ثقافة حقوق اإلنسان والتربية عليها في البلدان العربية. 

 www.arabhumanrights.org	،مكتبة حقوق اإلنسان	االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان”،	جامعة مينيسوتا:”		-	54

55	-املادة	19	من ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي.

 لضمان احترام االلتزامات التي تعهدت بها األطراف السامية املتعاقدة في هذه املعاهدة تنشأ:	
 أ-	لجنة أوروبية لحقوق اإلنسان،	يشار إليها فيما بعد باسم	»	اللجنة«.	

ب-	محكمة أوروبية لحقوق اإلنسان،	يشار إليها باسم	»	املحكمة«.

	أنه من الضروري إعادة صياغة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء	أخذا بعين االعتبار التوجهات	 	1987 	اعتبر مجلس االتحاد األوروبي سنة	 	56
االجتماعية	،	ليعتمد سنة	2006	مجلس وزراء	أوروبا في توصيتهم السنوية الثانية نسخة جديدة من قواعد السجون األوروبية.
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o     امليثاق العربي لحقوق اإلنسان )57(

اعتمد امليثاق العربي لحقوق اإلنسان ونشر على املأل بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية	58،5427	ويتكون من	
ديباجة مطولة تعكس الخصوصية الدينية للمجتمع العربي اإلسالمي،	وتؤكد على اعتمادها على مبادئ ميثاق األمم	
املتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وأحكام العهدين الدوليين لألمم املتحدة بشأن الحقوق املدنية والسياسية	
في	 اإلنسان  القاهرة حول حقوق  إعالن  االعتبار  بعين  األخذ  مع  والثقافية،	 واالجتماعية  االقتصادية  والحقوق 
اإلسالم.	وقد حرص امليثاق على إقرار جملة من الحقوق التي من شأنها إضفاء	حماية خاصة للفرد في حياته العامة،	
غير أنه وبعد تحديثه في عمومه يمكن اعتباره أفضل كثيرًا	من امليثاق السابق،	سواء	بالنسبة ملضمون الحقوق التي	
تناولها أو بالنسبة آللية مراقبة تنفيذ نصوصه وإن لم يرق بالنظام العربي لحقوق اإلنسان إلى مستوى التنظيم	

الدولي العالمي الذي يعمل بطريقة أكثر كفاءة وفعالية	)59(.

وفي مجال املعاملة العقابية فقد حرص امليثاق على تأكيده على ضرورة أن يعامل املحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية	
معاملة إنسانية	)املاد	15(.	كما أكدت	)املادة	8(	على حظر التعذيب ومعاملة الشخص أيا كان معاملة من شأنها املساس	
بكرامته.	واملالحظ أن امليثاق العربي أسرد جملة من املبادئ املتعارف عليها دوليا والتي من شأن تطبيقها السليم ضمان	

حماية فعلية لحقوق األفراد بصفة عامة والسجناء	بصفة خاصة.

o     القانون النموذجي العربي املوحد لتنظيم السجون

مراعاة لقواعد الحد األدنى ملعاملة السجناء،	وانطالقا من تمسك الدول العربية بالحريات الفردية والجماعية،	ومبدأ	
شرعية العقوبة؛	وتأسيسا على أن العقوبة السالبة للحرية تستهدف أساسا إصالح املسجونين،	وتهذيب وتنمية قدراتهم	

بصفة دائمة بغية حماية املجتمع،	قررت الدول العربية تبني قانون نموذجي موحد لتنظيم السجون.	

وقد أكد القانون النموذجي العربي املوحد لتنظيم السجون على ضرورة تيهئ السجون بما يتناسب وكرامة اإلنسان	
وآدميته.	واعتبر القانون النموذجي بشكل صريح السجون،	وسيلة للدفاع االجتماعي واإلصالح والتأهيل وإعادة التدريب	
وتكوين األشخاص املدانين تربويا وثقافيا ومهنيا.	وال يحرم املسجونون من ممارسة حقوقهم،	إال في نطاق ما هو ضروري،	
وتحقيق األهداف املرجوة وفقا للقانون.	ويعاملون بما يلزم من االحترام لكرامتهم،	انطالقا من التكريم اإللهي لإلنسان،	

وال يجوز التمييز بينهم على أساس العنصر أو اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الراي.

57		-	قبل امليثاق العربي لحقوق اإلنسان عرف العالم العربي إعالن حقوق املواطن وذلك عام	1967،	حيث اعتمد مجلس الجامعة العربية قرارا بإنشاء	لجنة	
إقليمية عربية دائمة لحقوق اإلنسان،	وفي سنة	1970	شكلت لجنة إلعداد مشروع حقوق اإلنسان وقامت بإنجاز إعالن حقوق املواطن العربي.	أكد اإلعالن	
على ضرورة احترام مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مع ضرورة صيانة حقوق وحريات املواطن العربي،	وعدم املساس بها من جانب الدول من كافة	
النواحي السياسية واإلدارية والتشريعية،	كما نص اإلعالن على نبذ أي تفرقة تقوم على العنصر أو اللون أو األصل أو الدين أو اللغة أو امليالد أو الثروة أو الرأي	

السيا�ضي،	وعلى املساواة بين الرجال والنساء	في ممارسة الحقوق والحريات مع حماية جميع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.

58		املؤرخ في	15	سبتمبر	1997،	بينما كان قرار املصادقة على امليثاق العربي لحقوق اإلنسان في الدورة العادية)121(	ملجلس الجامعة على املستوى الوزاري	
رقم	6405	بتاريخ	4/3	/	2004.	وأول مالحظة جوهرية يمكن تسجيلها عند التطرق للميثاق العربي لحقوق اإلنسان هو الفترة الطويلة التي ظل فيها امليثاق	

حبيس األدراج من	1997	إلى غاية	2004	وذلك في انتظار تجاوز البيروقراطية العربية والخالفات الناشئة بين الدول العربية.

http://www.arabhumanrights.org	،مكتبة حقوق اإلنسان	»امليثاق العربي لحقوق اإلنسان«،	:	جامعة مينيسوتا	-	59
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من قبيل اإلشراف القضائي	 وقد استحضر القانون النموذجي العربي جوانب مختلفة في مجال التدبير السجني،	
والتفتيش وإنشاء	مجلس أعلى للسجون غايته البحث في سبل تطوير السجون؛	أما بالنسبة للسجناء	فقد أكد القانون	
النموذجي عل ضرورة اعتماد التصنيف بشكل يتما�ضى ونوع الجرائم،	والخطورة اإلجرامية والسن.60	كما تم التأكيد على	
احترام الحريات والحقوق،	من قبيل حرية ممارسة الشعائر الدينية،	والحق في التأهيل والتعليم والتكوين،	والحق في	
الرعاية الصحية واالجتماعية،	والحق في النظافة والرياضة والفسحة والزيارة،	إضافة للحق في االستفادة من اإلفراج.	
أما في باب التأديب فقد حدد القانون النموذجي الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها،	وقبلها إجراءات التحقيق التي	

يجب إعمالها ضمانا للحقوق وابتعادا عن التعسفات،	مع االحتفاظ للسجناء	بحقهم في رفع التظلمات.

1-2-4  املواثيق اإلفريقية 

يوفر النظام اإلفريقي لحماية حقوق اإلنسان مجموعة كبيرة ومتنوعة من الصكوك القانونية التي تتميز بقيم إفريقية	
إقليمية معينة كامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب و التي		تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء	األفارقة بدورته	
العادية رقم	18	في نيروبي	)كينيا(	يونيو	1981،	وقواعد إجراءات اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وذلك		في	
6	أكتوبر1995،		والبروتوكول الخاص بامليثاق اإلفريقي إلنشاء	املحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب1997،		
وامليثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل	1990		والذي بدأ العمل به في	29	نوفمبر1999،	وبروتوكول حقوق املرأة في	
إفريقيا امللحق بامليثاق األفريقي		لحقوق االنسان والشعوب والذي اعتمدته الجمعية العامة لرؤساء	دول وحكومات	

االتحاد اإلفريقي،	وذلك أثناء	انعقاد قمتها العادية الثانية في العاصمة املوزمبيقية،	مابوتو	-	في	11	يوليوز	2003 .

o   امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب

في سياق التطور الديمقراطي البالغ األهمية الذي تشهده القارة اإلفريقية،	فإن ميثاق االتحاد األفريقي املوقع في	
لومي في	1	يوليوز	2000	يشير إلى تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان والشعوب وترسيخ املؤسسات والثقافة	

الديمقراطية وإيجاد البيئة املواتية للحكم الصالح وسيادة القانون باعتبارها أهدافا أساسية لالتحاد األفريقي.61

وفي مجال املعاملة العقابية فقد تطرق إليها امليثاق وذلك في املواد	3،2	،7،6،5،4.	وهكذا فقد نص على مساواة األفراد	
أمام القانون	)املادة3(	وعلى حق الفرد في الحرية واألمن الشخ�ضي كما تم التنصيص على عدم جواز حرمان أي شخص	
من حريته إال للدوافع وفي حاالت يحددها القانون سلفا)املادة6(،	مع تأكيده على مبدأ قرينة البراءة وذلك في الفقرة	
األولى من املادة السابعة،	مع عدم القبض على أي شخص أو احتجازه تعسفيا،	دون تمتعه بضمانات املحاكمة العادلة	

60	-		قسم القانون العربي النموذجي املوحد لتنظيم السجون السجناء	إلى أربع فئات:
الفئة	–	أ-تشمل املحبوسين احتياطيا واملسجونين في دين مدني أو نفقة شرعية أو سداد لدية،	أو في حاالت اإلكراه البدني.	وقد أحاط القانون هذه الفئة	

بمجموعة من الضمانات املقررة في القواعد الدنيا النموذجية.
الفئة	–ب-وتشمل املودعين على ذمة تنفيذ عقوبات اإلعدام او الحدود أو القصاص.

الفئة	–ج-وتشمل املحكوم عليهم بعقوبة السجن املؤيد أو املؤقت.
الفئة	–د-وتشمل األحداث املحكوم عليهم بعقوبة الحبس	

61	-		يتكون امليثاق اإلفريقي من ديباجة و68	مادة،	حيث تم التأكيد في ديباجة امليثاق على أن تكون املرجعية التاريخية للحضارة اإلفريقية منبع أفكارها حول	
مفهوم حقوق اإلنسان والشعوب.	كما أكدت على تمسكها بحريات وحقوق اإلنسان والشعوب املضمنة في اإلعالنات واالتفاقيات وسائر الوثائق التي تم إقرارها	
في إطار منظمة الوحدة األفريقية وحركة البلدان غير املنحازة ومنظمة األمم املتحدة.	وعلى غرار باقي املواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية فقد أكد امليثاق	
اعترافه بجل الحقوق والحريات األساسية،	على غرار تمتع كل شخص بالحقوق والحريات املعترف بها واملكفولة في هذا امليثاق دون تمييز خاصة إذا كان قائما	
على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيا�ضي أو أي رأي آخر،	أو املن�ضئ الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر.
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كما هو متعارف عليها دوليا...،	وإلى جانب ذلك فقد أنشئت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب عام	
1986.)62(	بذلك ال يستطيع أحد أن ينكر الجهود التي تقوم بها القارة السمراء	من أجل حماية حقوق اإلنسان وصونها،	
لكن وبالرغم من مختلف املحاوالت التي يبدلها املنتظم اإلفريقي فإن واقع الحماية بعيدة كل البعد عن مستوى	

االنتظارات.

o   إعالن أروشا بشأن املمارسات الحسنة في إدارة السجون

اعتبر املشاركون في املؤتمر الدولي الرابع لرؤساء	الدوائر اإلصالحية في إفريقيا املعقود في أروشا في الفترة بين	23	و27 
وقد انطلق	 أن إدارة السجون وشؤون السحناء	خدمة اجتماعية تتطلب تعزيز الشفافية واملساءلة.	 	،1999 فبراير	
املشاركون في مقاربتهم إلعالن أروشا من التراكمات في املوضوع انطالقا من استحضار إعالن كامبال بشأن أحوال	
السجون في إفريقيا الذي ير�ضي لجدول أعمال إلصالح نظام العقوبات في إفريقيا،	ومرورا بإعالن كادوما بشأن الخدمة	
املجتمعية الذي يو�ضي بزيادة استخدام التدابير غير االحترازية فيما يتعلق بالجرائم األدنى مرتبة في امليزان الجنائي.63 
وبما أن أحوال السجون في معظم السجون اإلفريقية ال ترقى إلى مستوى املعايير اإلقليمية والدولية،	تم التأكيد على	
ضرورة استحضار جملة من املبادئ في املقاربة العقابية في مقدمتها مالئمة القوانين الوطنية للمرجعيات الدولية	
مع حماية الحقوق والحفاظ على	 باملمارسات واملهارات والكفاءات داخل السجون،	 واالرتقاء	 واالمتثال ملضامينها،	

الكرامة،	وتوفير برامج للتكوين بمشاركة املجتمع املدني.	

2 - حقوق السجناء في املواثيق الدولية اخلاصة

إلى مبادئ واتفاقيات	 	، عرفت املواثيق الدولية تطورا نوعيا باالنتقال من التصورات العامة ملبادئ حقوق اإلنسان	
تمس فئات أو مجموعات تتطلب توفير حماية أوفر،	في موضوعات اقتنع املنتظم الدولي بأهميتها القصوى	،	فابتداء	من	
سنة	1955	اتجه املنتظم الدولي نحو بلورة إعالنات ومواثيق خاصة بالعدالة		متنوعة في موضوعها	،	وإن كانت تهدف في	
عمومها إلى مكافحة الجريمة ومنعها ومعاملة السجناء	معاملة إنسانية،	فمن قواعد األمم املتحدة النموذجية ملعاملة	
فالقواعد النموذجية الدنيا	 السجناء،	ملجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص من االحتجاز أو السجن،	

إلدارة شؤون األحداث	)قواعد بكين(،	إلى مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح		األحداث،	لقواعد مانديال.

2-1 املبادئ األساسية ملعاملة السجناء

تحظى فئة السجناء	بعناية خاصة انطالقا من مجموعة من االتفاقيات واملواثيق الدولية التي حاولت إقرار جملة من	
الحقوق بغية أنسنة العقوبة،	سواء	من خالل قواعد األمم املتحدة النموذجية ملعاملة السجناء،	أو من خالل مجمل	

املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص من االحتجاز.

62	-	أما طريقة تكوين اللجنة فإن الدول األعضاء	فـي منظمة الوحدة اإلفريقية	)االتحاد األفريقي حاليا(	ترشح أفرادا لعضوية اللجنة سواء	من مواطنيها أو	
من غير مواطنيها شريطة أن يكونوا مواطنين فـي دولة طرف،	ولكل دولـة حق ترشيح شخصين على أن يكون أحدهما من غير مواطنيـها.	بموجب امليثاق األفريقي	
ووقع على عاتق تلك اللجنة منذ إنشائها مسؤولية رصد وتعزيز امتثال	 لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب بدال من القانون التأسي�ضي لالتحاد األفريقي،	
األعضاء	للميثاق األفريقي،	حيث تعتبر الذراع اإلفريقي الرئي�ضي لشؤون حقوق اإلنسان	.	وعماًل	على تدعيم عمل اللجنة أنشأ االتحاد األفريقي سنة	2006 

املحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب بعد أن نص امليثاق األفريقي على إنشائها.

63-	انطلق إعالن أروشا في فلسفته وتوجهاته من مختلف الوثائق اإلقليمية والدولية في عالقة بموضوع تدبير املعاملة العقابية،	من خالل التأكيد على أحكام	
امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والعهدين الدوليين،	والقواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء،	املبادئ األساسية ملعاملة السجناء	وقواعد	
األمم املتحدة الدنيا إلدارة شؤون قضاء	األحداث،	ومجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو	

السجن،	ومونة قواعد سلوك املوظفين املكلفين بإنفاذ القوانين...
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2-1-1  قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

الجريمة	 ملنع  األول  املتحدة  األمم  اعتمدها مؤتمر  التي  السجناء،	 النموذجية ملعاملة  املتحدة  األمم  نصت قواعد 
ومعاملة املجرمين املنعقد بجنيف سنة	1955،	على جملة من الحقوق والضمانات،	الهدف منها توفير الرعاية والتأهيل	
للمسجونين،	سنستعرضها من خالل التطرق من جهة للقواعد العامة في معاملة السجناء،	ومن جهة أخرى للقواعد	

الخاصة.		

o   القواعد العامة

لقد أكدت مواد هذه القواعد على جملة من املبادئ األساسية ملعاملة السجناء،	وهكذا نجدها قد نصت في مادتها	
األولى على مبدأ احترام الكرامة اإلنسانية،	حيث حرصت من خالل القواعد على التنصيص على جملة من املبادئ من	

بينها:

التصنيف والفحص:	 

إن أول إجراء	تقوم به املؤسسة السجنية		هو العمل على تصنيف النزالء	من خالل تقسيمهم إلى مجموعات تجمع بينها	
قواسم مشتركة،	وإيداعهم في مؤسسات عقابية مالئمة،		مع إعداد برامج التأهيل حسب ظروف النزيل والتي تراعي	
وبالضرورة ظروفه الشخصية واالجتماعية	،	مع ضرورة مراعاة أن تكون هاته البرامج مالئمة لكل مرحلة من مراحل	
التنفيذ،	وفي ذلك تشير مجموعة قواعد الحد األدنى ملعاملة السجناء	إلى مسألة التصنيف حيت نصت على تقسيم	
كما ركزت هذه القواعد على	 	،)67 )املادة	 املسجونين إلى فئات تيسر عالجهم الهادف نحو إعادة تأهيلهم االجتماعي	

ضرورة		إجراء	الفحص عند تصنيف النزالء	.

حق الرعاية الصحية والعالج الطبي:	 

نصت املواد	22،	23،	24،	25	و26	على الحق في االستفادة من الخدمات الصحية،	حيث طالبت بأن تنظم الخدمات	
الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة على املستوى املحلي أو الوطني	،	وبناء	على ذلك فإنه يجب السماح	
فالقاعدة	 	 ،	واستفادة املسجونين منها في حدود املعقول،	 إلى السجون	 	 بدخول الخدمات الطبية في املجتمع املدني	
	أن يعالج	 الثانية والعشرون تتطلب توفير االحتياجات الطبية الضرورية والرعاية الصحية الفعالة	،	كما تأكد على	
النزيل في حالة إصابته بأي مرض خالل فترة مكوثه داخل املؤسسة العقابية		مع تحمل الدولة نفقات عالجه بسبب	
عدم تمكنه من اللجوء	إلى طبيب خاص لعالجه،	مما يستوجب على كل مؤسسة عقابية أن تتوفر على طبيب واحد على	
األقل لعالج النزالء	املر�ضى)القاعدة	22(	كما ألزمت القاعدة	26		بالقيام بتفتيش منظم لغرف نوم النزالء		بغية التأكد	

من مدى توافر شروط الصحة والسالمة.

حق التعلم:	 

فإن حق التعليم من بين أهم العناصر	 إذا كان من بين األهداف األساسية للعقوبة إصالح الجاني وإعادة تأهيله،	
لهذا ألزمت القاعدة	 77من مجموعة القواعد النموذجية على أن يكون التعليم	 الجوهرية في العملية اإلصالحية،	
إجباريا بالنسبة لألميين صغار السن.	أما بالنسبة للمراحل التعليمية األعلى	)كالتعليم الثانوي،	والفني،	واملنهي والتعليم	
العالي(	فإن حق املحكوم عليه يقتصر على إلزام اإلدارة بتوفير وسائل تنمية التعليم للقادرين.	هذا باإلضافة إلى مجموعة	
من املبادئ التي تم إدراجها في املادتين	65	و66	الواردتان تحث عنوان املعاملة والعالج واللتان تنصان على أن التعليم	
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واإلرشاد والتوجيه والتدريب تعتبر وسائل مالئمة لعالج املحكوم عليهم وفق الحاجيات الفردية لكل محكوم عليه كما	
أن القاعدة	71	والواردة تحت عنوان العمل تشير إلى وجوب إمداد املحكوم عليهم بالتعليم املنهي،	كما توجب القاعدة	

75/2	تخصيص وقت كافي للتعليم.

حق االتصال بالعالم الخارجي:	 

بل يتم ذلك عن	 	 إن إعادة تأهيل السجين وإعادة إدماجه ال يتأتى فقط عن طريق البرامج التأهيلية وحدها فقط	
طريق توفير كل السبل الكفيلة بتحقيق الغايات املنشودة،	ومنها توفير الراحة النفسية للسجين كي يكون قادرا على	
االنخراط في البرامج التأهيلية املسطرة،	وألجل ذلك يشكل االتصال بالعالم الخارجي بالنسبة للسجين فرصة للتواصل	
61	والتي نصت على أنه ال ينبغي التركيز على	 مع محيطه واالطمئنان على أسرته وأصدقائه	،	وهذا ما أكدته القاعدة	
إقصاء	السجين من املجتمع ولكن الحرص على أن يظل جزء	منه ويتم هذا االتصال من خالل إما ضمان حق املراسلة	
باعتبارها وسيلة من الوسائل التي عن طريقها يبقي النزيل في اتصال مع العالم الخارجي ومع محيطه،	لذا نصت القاعدة	
37	من مجموعة القواعد الدنيا ملعاملة السجناء	على أنه باإلضافة إلى حق السجين في تلقي الزيارات،	يحق له أيضا وفي	
ظل رقابة ضرورية االتصال مع أسرته وذويه وأصدقائه عن طريق املراسلة،	ملا لذلك من تأثير إيجابي على نفسيته؛	أو	
من خالل تمكينه من االتصاالت الهاتفية بشكل يسمح له بأن يظل على صلة وطيدة مع أسرته ومحيطه،	وهكذا تشير	
القاعدة	27	إلى السماح للسجين في ظل الرقابة الضرورية باالتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على	

فترات منتظمة.

o   القواعد الخاصة 

تسري هاته القواعد الخاصة على فئات معينة،	وهي قواعد ال تتعارض مع القواعد العامة وتطبق هذه القواعد على	
األشخاص املوقوفون أو املحتجزون دون محاكمة وعلى فئة السجناء	املدينون،	واملصابين بالجنون أو الشذوذ العقلي.

األشخاص املوقوفون أو املحتجزون دون محاكمة	 

باعتبار أن املتهم بريء	إلى أن تثبت إدانته وجب أن يعامل تأسيسا على ذلك،	ووجب فصله عن السجناء	املدانين ملا	
ولتجاوز مثل هاته التخوفات وجب الفصل	 لذلك من خطورة عليه بحكم االحتكاك وما قد يخلفه من تأثير سلبي،	
إلى	 مع ما يترتب عن ذلك من عدم ارتيادهم للباس السجناء	ألنهم في حكم األبرياء	 املتهمين واملدانين،	 بين السجناء	
أن تتم إما براءتهم،	أو إدانتهم بحكم قضائي.	وألجل ذلك يتعين عدم إجبارهم على العمل،	مع حقهم في الحصول على	
الكتب واملجالت وأدوات الكتابة كما نصت القاعدة	91	على السماح للطبيب الخاص باملسجونين احتياطيا بزيارتهم	

ومعالجتهم.

السجناء املدينون	 

فيما يخص هاته الفئة من السجناء	فقد نصت قواعد الحد األدنى ملعاملة السجناء	على أنه فيما يخص الدول التي	
تجيز سجن املدين املعسر أو السجن بواسطة قرار املحكمة في أي دعوى غير جزائية،	فيشترط عدم معاملتهم نفس	

معاملة السجناء	مع عدم إخضاعهم ألي قيود.

السجناء املصابين بالجنون أو الشذوذ العقلي	 

لكي تؤدي العقوبة الهدف املتوخى منها الكامن في إصالح الجاني وتقويم مساره،	وجب اعتماد برامج تأهيلية وإصالحية	
السجون من تقارير بشأن كل	 وهو ما يتطلب تمكين مدراء	 مبنية على أسس علمية تنهجها املؤسسات السجنية،	
الجوانب املتعلقة بالنزالء	الجدد،	إضافة إلى تقارير خاصة بشأن الحالة النفسية باعتبار أن القاعدتان	82و	83	تنصان	
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على ضرورة نقل املر�ضى واملضطربين عقليا إلى مستشفى األمراض العقلية تحت إشراف طبيب مختص،	مع وجوب	
وضع املصابين بأمراض في املصحات.

مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال   2-1-2
االحتجاز أو السجن

o   السياق العام ملجموعة املبادئ

تشكل املبادئ األساسية ملعاملة السجناء	التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة ألمم املتحدة رقم	45/111	واملؤرخ في	
وفي	 بما يلزم من االحترام لكرامتهم املتأصلة وقيمتهم كبشر.	 في مضمونها إلى معاملة كل السجناء	 دجنبر1990،	 	14
نفس اإلطار جاءت بشكل سابق املبادئ األساسية ملعاملة السجناء	الهادفة لحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون	
ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن والتي اعتمدت ونشرت على املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة	
	43/173املؤرخ في	9	دجنبر	1988،	وقد جاءت مجموعة هذه املبادئ لحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي	
شكل من أشكال االحتجاز أو السجن،	والتي حاولت في ديباجتها إعطاء	تصور واضح للمفاهيم املستعملة في مجموعة	

املبادئ،64	وجاءت بجملة من املبادئ التي تضمنت مجموعة من الضمانات والحقوق نستعرضها في النقطة املوالية.

o   الدالالت الحمائية في مجموعة املبادئ 

تهتم مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن	
بمختلف الحقوق اإلنسانية التي ينبغي أن يمكن منها املحرومون من حريتهم،	مع استحضار مختلف ضمانات املحاكمة	

املنصفة،	وبخاصة قرينة البراءة،65	والحق في اإلشعار بالتهمة،	66	والحق في االستعانة بمحام67.

64	-	قدمت املبادئ في ديباجتها مجموعة من التعاريف لجملة من املصطلحات املستخدمة:	-	القبض:	ويعني اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بإجراء	
أي شخص	 الشخص املسجون:	 	- هو أي شخص محروم من الحرية الشخصية ما لم يكن ذلك إلدانته في جريمة.؛	 الشخص املحتجز:	 	- من سلطة ما؛	
محروم من الحرية الشخصية إلدانته في جريمة؛	-	االحتجاز:	حالة األشخاص املحتجزين حسب تعريفهم الوارد أعاله؛	-	السجن:	حالة األشخاص املسجونين	
حسب تعريفهم الوارد أعاله؛	-سلطة قضائية أو سلطة أخرى:	يقصد بها أي سلطة قضائية أو سلطة أخرى يحددها القانون ويوفر مركزها وفترة واليتها أقوى	

الضمانات املمكنة للكفاءة والنزاهة واالستقالل.

65	-	نصت مجموعة املبادئ على أن الشخص املحتجز املشتبه في ارتكابه جريمة جنائية أو املتهم بذلك،	يعتبر بريئا ويعامل على هذا األساس إلى أن تثبت إدانته	
وفقا للقانون في محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه،		كما ال يجوز القبض على هذا الشخص أو احتجازه على ذمة التحقيق	
واملحاكمة	،	إال ألغراض إقامة العدل وفقا لألسس والشروط واإلجراءات التي ينص عليها القانون،		ويحظر فرض قيود على هذا الشخص ال تفتضيها مطلقا	

أغراض االحتجاز أو دواعي منع عرقلة عملية التحقيق أو إقامة العدل أو حفظ األمن وحسن النظام في مكان االحتجاز.

66	-	نص املبدأ العاشر من مجموعة مبادئ حماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن على ضرورة أن يبلغ أي شخص	
يقبض عليه فورا وفي وقت إلقاء	القبض عليه بسبب ذلك،	ويبلغ على وجه السرعة بأية تهم تكون موجهة إليه،	وفي نفس السياق أكد املبدأ الثالث عشر على	
وجوب أن تقوم السلطة املسئولة عن إلقاء	القبض أو االحتجاز أو السجن على التوالي،	بتزويد الشخص لحظة القبض عليه وعند بدء	االحتجاز أو السجن أو	

بعدهما مباشرة،	بمعلومات عن حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها.

67	-	في إطار الضمانات		والحقوق املخولة للشخص فقد نصت مجموعة املبادئ على أنه		ال يجوز استبقاء		أي شخص محتجز دون أن تتاح له فرصة حقيقية	
لإلدالء	بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى،	ويكون للشخص املحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام	
بالطريقة التي يحددها القانون،	مع منح هذا الشخص ومحاميه على وجه السرعة معلومات كاملة عن أي أمر باالحتجاز وعن أسبابه		)ملبدأ		32(،	مع إبقاء	حق	
الشخص املحتجز أو محامي وذلك حسب املبدأ	32،	في أي وقت أن يقيم وفقا للقانون املحلى دعوى أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى للطعن في قانونية	
احتجازه بغية الحصول على أمر بإطالق سراحه دون تأخير،	إذا كان احتجازه غير قانوني وتكون الدعوى بسيطة وعاجلة ودون تكاليف بالنسبة لألشخاص	
املحتجزين الذين ال يملكون إمكانيات كافية،	وعلى السلطة التي تحتجز الشخص إحضاره دون تأخير ال مبرر له أمام السلطة التي تتولى املراجعة.	مع الحق في	
االتصال والتشاور مع املحامي دون تأخير أو مراقبة وبسرية كاملة،	إال في ظروف استثنائية يحددها القانون أو اللوائح القانونية،	عندما تعتبر سلطة قضائية أو	
سلطة أخرى ذلك أمرا ال مفر منه للمحافظة على األمن وحسن النظام	)املبدأ	18(،	مع إمكانية منح الشخص املحتجز الحق في الحصول على مساعدة محام،	

إن كان ال يملك املوارد الكافية لتنصيب دفاع عنه،	وهذا يدخل في إطار خانة املساعدة القضائية للشخص املحتجز.
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احترام الكرامة اإلنسانية	 

حاولت مجموعة املبادئ التذكير بضرورة معاملة جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو	
السجن معاملة إنسانية وذلك في إطار احترام الكرامة.	وأكدت على أن إلقاء	القبض أو االحتجاز ال يكون إال مع التقيد	
الصارم بأحكام القانون وذلك على يد موظفين مختصين أو أشخاص مرخص لهم بذلك،	دونما انتقاص ألي حق من	
حقوق اإلنسان التي يتمتع بها األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن،	والتي تكون معترفا	
بها أو موجودة في أية دولة بموجب القانون أو االتفاقيات أو اللوائح أو األعراف، بحجة أن مجموعة املبادئ هذه ال تعترف	
بهذه الحقوق أو تعترف بها بدرجة أقل،	كما أن التدابير املاسة بحرية الشخص ال تكون قانونية إال إذا كانت بأمر من	
سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كانت خاضعة لرقابتها الفعلية  ،	والجدير بالذكر أن مجموعة هذه املبادئ ال تطبق	

بمكان معين دونما اآلخر،	بل تطبق على جميع األشخاص داخل أرض أية دولة معينة،	دون تمييز من أي نوع.

عدم جواز التعذيب	 

إن احتجاز الشخص بسبب االشتباه به ال يمكن أن يكون ذريعة لسلطات االحتجاز باستغالل حالته استغالال غير الئق	
بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر،	كما ال يمكن	
أن يعرض أي شخص أثناء	استجوابه للعنف أو التهديد أو ألساليب استجواب تنال من قدراته.	كما ال يجوز ألي سبب	
كان االحتجاج بأي ظرف وذلك		إلخضاع أي شخص يتعرض ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن للتعذيب أو	
غيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.	وملزيد من الضمانات نصت مجموعة املبادئ في	
املبدأ	7		على انه ينبغي للدول أن تحظر قانونا أي فعل يتنافى مع الحقوق والواجبات الواردة في هذه املبادئ،	وأن تخضع	
ارتكاب أي فعل من هذه األفعال لجزاءات مناسبة،	وأن تجرى تحقيقات محايدة عند ورود شكاوى.	كما على املوظفين	
الذين يكون لديهم سبب لالعتقاد بأن انتهاكا لهذه املجموعة من املبادئ قد حدث أو على وشك أن يحدث،	إبالغ األمر إلى	
السلطات العليا التي يتبعونها وإبالغها عند االقتضاء	إلى السلطات أو األجهزة املناسبة األخرى املخولة سلطة املراجعة	
أو اإلنصاف.	أمر التبليغ عن وقوع االنتهاكات ال يقتصر فقط على البلد أو املوظفين فقط	،	بل إنه يمتد ألي شخص	
آخر لديه سبب لالعتقاد بأن انتهاكا ملجموعة املبادئ قد حدث أو على وشك أن يحدث الحق في أن يبلغ األمر إلى رؤساء	
املوظفين املعنيين وإلى السلطات أو األجهزة املناسبة،		وملزيد من الحرص على منح ضمانات أكبر للشخص املحتجز أكد	
املبدأ	33	على حق الشخص املحتجز أو املسجون أو ملحاميه تقديم طلب أو شكوى بشأن معاملته،	وال سيما في حالة	
التعذيب أو غيره من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إلى السلطات املسؤولة عن إدارة مكان االحتجاز	
وعندما	 إلى السلطات املناسبة املنوطة بها صالحيات املراجعة أو اإلنصاف،	 وعند االقتضاء	 وإلى السلطات األعلى،	
ال يكون فيها الشخص املحتجز أو املسجون أو محاميه قادرا على ممارسة حقوقه	،	يجوز ألحد أفراد أسرة الشخص	
املحتجز أو املسجون أو ألي شخص آخر على معرفة بالقضية أن يمارس هذه الحقوق،	مع ضرورة أن يبت في كل طلب	

أو شكوى		على وجه السرعة و أن يرد عليها دون تأخير ال مبرر له.

عدم جواز اإلخضاع للتجارب	 

إن احترام الكرامة اإلنسانية تقت�ضي باألساس احترام حياة الشخص املحتجز أو املسجون وعدم تعريضها ألي خطر	
قد يهددها،	وفي نفس السياق نص املبدأ	22	من مجموعة املبادئ على عدم السماح بأن يكون الشخص املحتجز أو	

املسجون عرضة ألن تجرى عليه أية تجارب طبية أو علمية قد تكون ضارة بصحته حتى ولو برضاه.
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الفحص الطبي	 

	أكد املبدأ	24	على أن لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء	فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة بمجرد	
إدخاله مكان االحتجاز أو السجن.	كما توفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعالج كلما دعت الحاجة،	وتوفر هذه الرعاية	
كما يمكن للشخص املحتجز أو املسجون أو ملحاميه الحق في أن يطلب أو يلتمس من سلطة	 وهذا العالج باملجان،	
قضائية أو سلطة أخرى أن يخضع للفحص الطبي مرة ثانية،	أو أن يحصل على رأى طبي ثان،	وال يمكن ذلك إل في إطار	

شروط معقولة مرتبطة بكفالة األمن وحسن النظام داخل املؤسسات السجنية.

مبدأ التمكين من االتصال بالعالم الخارجي	 

ال ينبغي أن يكون االحتجاز أو السجن سببا ملنع السجناء	من البقاء	في تواصل مع محيطهم األسري والعائلي ومع املقربين	
منهم،	وفق ما أكد عليه املبدأ18 	والذي نص على أنه	“ال يجوز حرمان الشخص املحتجز أو املسجون من االتصال	
بالعالم الخارجي،	وخاصة بأسرته أو محاميه لفترة تزيد عن أيام،	كما يمكن للشخص املحتجز أو املسجون الحق في أن	
يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وفى أن يتراسل معهم،	وتتاح له فرصة كافية لالتصال بالعالم الخارجي،	مع مراعاة	

الشروط والقيود املعقولة التي يحددها القانون أو اللوائح القانونية.

إشعار العائلة أو البعثات الدبلوماسية	 

يكون للشخص املحتجز أو املسجون،	بعد إلقاء	القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز أو من	
سجن إلى آخر الحق في أن يخطر، أو يطلب من السلطة املختصة أن تخطر أفرادا من أسرته أو أشخاصا مناسبين	
آخرين يختارهم،	بالقبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو بنقله وباملكان الذي هو محتجز فيه.	وإذا كان الشخص املحتجز	
يتم أيضـا تعريفه فورا بحقه في أن يتصل بالوسائل املالئمة بأحد املراكز القنصلية أو بالبعثة	 أو املسجون أجنبيـا،	
الدبلوماسية للدولة التي يكون من رعاياها أو التي يحق لها بوجه آخر تلقى هذا االتصال طبقـا للقانون الدولي،	أو بممثل	
املنظمة الدولية املختصة،	إذا كان الجئا أو كان على أي وجه آخر مشموال بحماية منظمة حكومية دولية.                                                  

ذاتها	 تتولى السلطة املختصة من تلقاء	 أما إذا كان الشخص املحتجز أو املسجون حدثـا أو غير قادر على فهم حقه،	
القيام باإلخطار املشار إليه في هذا املبدأ،	ويولى اهتمام خاص إلخطار الوالدين أو األوصياء،	وإذا توفى شخص محتجز أو	
مسجون أو اختفى أثناء	احتجازه أو سجنه تقوم سلطة قضائية أو سلطة أخرى بالتحقيق في سبب الوفاة أو االختفاء،	
سواء	من تلقاء	نفسها أو بناء	على طلب من أحد أفراد أسرة ذلك الشخص أو من أي شخص علي معرفة بالقضية،	
ويجرى هذا التحقيق إذا اقتضت الظروف على نفس األساس اإلجرائي إذا حدثت الوفاة أو حدث االختفاء	عقب انتهاء	

االحتجاز أو السجن بفترة وجيزة،		وتتاح عند الطلب نتائج هذا التحقيق.

الحق في التعليم	 

يحق لإلنسان السجين في إطار الضمانات املخولة للمحتجز وضمن املوارد املتاحة الحصول على كميات معقولة من	
مع مراعاة الشروط املعقولة املتعلقة بكفالة األمن وحسن النظام في مكان	 املوارد التعليمية والثقافية واإلعالمية،	

االحتجاز أو السجن.

الحق في االتصال بسلطات الرقابة	 

باعتبار أن أماكن االحتجاز ينبغي أن تخضع بصفة منتظمة ملراقبة مدى دقة التقيد بالقوانين واألنظمة ذات الصلة،	
من لدن جهات مسؤولة ومستقلة عن السلطة التي تتولى التدبير اإلداري ألماكن االحتجاز أو السجون،	حق للشخص	
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املحتجز أو املسجون االتصال بحرية وفى سرية تامة باألشخاص الذين يتفقدون أماكن االحتجاز أو السجن وفقا للفقرة	
1،	مع مراعاة الشروط املعقولة املتعلقة بكفالة األمن وحسن النظام في تلك األماكن.

2-2   قواعد نيلسون مانديال ملعاملة السجناء 

تبنت لجنة األمم املتحدة ملنع الجريمة والعدالة الجنائية مراجعات اعتبرت حاسمة ملعايير دولية استمر العمل بها ملدة	
60	سنة بشأن معاملة السجناء	في اجتماعها املنعقد في	22	ماي	2015	بفيينا؛	مراجعات تبشر بعهد جديد فيما يخص	

احترام حقوق اإلنسان للسجناء.68

2-2-1  السياق العام لقواعد مانديال 

	تشمل قواعد مانديال مراجعات واسعة وإضافات إلى القواعد املعيارية الدنيا لألمم املتحدة بشأن معاملة السجناء	
1955.	ومن املتوقع أن تتبنى الجمعية العامة لألم املتحدة القواعد الجديدة في وقت الحق من	 والتي تعود إلى عام	

السنة الحالية.69 

وتشمل القواعد الجديدة تعليمات واضحة ومفصلة بشأن قضايا مثل تفتيش الزنازين وتفتيش السجناء،	وإجراءات	
وتوفير	 املعاملة،	 والتحقيق في حاالت الوفاة وشكاوى التعذيب وسوء	 تسجيل بيانات السجين وحفظ السجالت،	
والحق في التمثيل القانوني	 وتفتيش السجون من طرف سلطة مستقلة،	 حاجات مجموعات معينة من السجناء،	
وقضايا أخرى.	وتغطي	“قواعد مانديال”،	تسع مناطق في الخدمات اإلصالحية،	تشمل الرعاية الصحية،	والتحقيقات في	

الوفيات والتدابير التأديبية،	بما في ذلك االستخدام املحدود للحبس االنفرادي،	ومهنية موظفي السجون والتفتيش. 

2-2-2  قواعد مانديال عهد جديد لالحترام الكلي لحقوق السجناء

تقدم قواعد مانديال للمرة األولى مبادئ توجيهية وتفرض قيودا على التفتيش الجسدي،	لذلك تنص القواعد الجديدة	
على عدم تطبيق التفتيش الجسدي على األطفال.	كما تبرز قواعد مانديال أيضا التغييرات الهامة في اإلجراءات في حاالت	
الوفاة أو االختفاء	أو اإلصابات الخطيرة في السجن.		ففي كل من هذه الحاالت،	يتعين أن يقوم مدير السجن بالتبليغ	
دون تأخير عن أي حالة وفاة أو اختفاء	أو إصابة خطيرة للسلطة املختصة املستقلة عن إدارة السجن،	القانونية أو غير	
ذلك،	وتمكنها من إجراء	تحقيق فوري ونزيه وفعال في مالبسات وأسباب هذه الحاالت.	وأضافت هذه القواعد الجديدة	
بما في ذلك في حاالت إخضاع املعتقلين إلجراءات	 على تمثيل قانوني ومساعدة قانونية،	 ما يعزز حصول السجناء	

تأديبية خطيرة. 

68	-		أفاد املستشار القانوني ملنظمة العفو الدولية،	يوفال غينبار،	الذي حضر اجتماع فيينا إن	»قواعد مانديال يمكن أن تبشر بعهد جديد فيما يخص االحترام	
قت هذه القواعد بشكل كامل،	فإنها ستساعد في تحويل فترة السجن من	 الكامل لحقوق السجناء«.	وأضاف املستشار القانوني ملنظمة العفو قائال	»إذا ُطّبِ
وقت ضائع بسبب املعاناة واإلذالل إلى فرصة للتنمية الذاتية تقود إلى اإلفراج عن السجين،	األمر الذي يفيد املجتمع برمته«.	وتشمل قواعد مانديال اآلن جزءا	
موسعا بشأن املبادئ األساسية،	بما في ذلك الحظر املطلق للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة.	وتنص	
القواعد الجديدة ملعاملة السجناء	على ضمان أن يكون موظفو الرعاية الصحية مستقلين عن إدارة السجن،	وفرض قيود واسعة فيما يخص اإلجراءات	

التأديبية بما في ذلك حظر الحبس االنفرادي بعد مرور	15	يوما من االعتقال.

69	-	وقد رحب مساعد األمين العام لشؤون حقوق اإلنسان،	إيفان سيمونوفتش في السابع من أكتوبر	2015،	ببدء	سريان قواعد دولية جديدة بشأن معاملة	
املعتقلين،	مشيرا إلى أنها ليست مثالية،	وسوف تحتاج مرة أخرى إلى تحسين في املستقبل.		وتعد قواعد األمم املتحدة النموذجية ملعاملة السجناء،	واملعروفة	
باسم قواعد	“نيلسون مانديال”	تكريما لزعيم جنوب افريقيا،	نسخة جديدة ومحسنة للقوانين األصلية لألمم املتحدة املتعلقة بمعاملة السجناء	لعام	1995.
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ومع ذلك،	اعتبر األمين العام املساعد إيفان سيمونوفتش،	أنه	»على الرغم من أنها		تمثل تقدما هاما،	إال أنها بحاجة	
للتعزيز من خالل ثالثة مجاالت من منظور حقوق اإلنسان، وأشار إلى حقيقة أن قواعد مانديال ال تأخذ في االعتبار	
منع التمييز بين السجناء	على أساس اإلعاقة،	أو الهوية الجنسية أو التوجه الجن�ضي.كما أعرب عن أسفه لعدم بحث	

القواعد في حق الدول في سجن األشخاص بسبب قضايا الديون.

ومن جانبه ذكر مونز لوكوتفت،	رئيس الجمعية العامة للدورة السبعين في كلمته االفتتاحية،	أن قواعد مانديال تحتوي	
على مراجعات حاسمة للمعايير الدولية بشأن معاملة السجناء.	كما اعتبر أن القواعد النموذجية املنقحة لألمم املتحدة	
املتعلقة بمعاملة السجناء	“قواعد نيلسون مانديال”،	توصل رسالة بسيطة ولكنها عميقة:	السجناء	هم بشر،	ولدوا	
بكرامة ولهم الحق في األمن وحماية حقوق اإلنسان».كما تؤكد القواعد أن جميع السجناء	يجب أن يعاملوا باحترام	

وأن ال يتعرضوا إلى التعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية.

3 - القواعد األممية حلماية الفئات اخلاصة 

بالفئات الهشة داخل املؤسسات	 في سياق التوجهات الحديثة للمنظومات القانونية،	أصبح من الضروري االعتناء	
فئات لها خاصيات يتعين على	 واألحداث واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة...٬	 التي تشمل النساء	 السجنية،	
القائمين على املؤسسات السجنية أخذها بعين االعتبار،	من خالل احترام الضوابط القانونية وحقوق اإلنسان وكرامة	

السجين وعلى األخص طبيعة وضعية األشخاص املحكوم عليهم.

3-1 املعايير الدولية لحماية األحداث

يعتبر موضوع الطفولة من أهم القضايا املتداولة على الصعيدين الدولي والوطني إذ أصبحت حماية حقوق هاته الفئة	
لذلك فقد شرعت األسرة الدولية ممثلة باألمم املتحدة بعقد مجموعة	 تشكل هدفا تسعى كل الدول إلى تحقيقه.	
من القواعد واملبادئ واالتفاقيات التي تعنى بحماية ورعاية فئة األحداث الجانحين أهمها اتفاقية عصبة األمم لسنة	
1924	وكذا اتفاقية جنيف لسنة	1933	ونظرا للوضعية الصعبة التي كانت تعيشها الطفولة في الحرب العاملية األولى	
والثانية	،	حيث خلفت أطفاال مشردين والجئين ومهملين	،بعد ذلك تم التوقيع على		قواعد األمم املتحدة النموذجية	
الدنيا إلدارة شؤون قضاء	األحداث	)قواعد بكين(	لعام	1985	ثم		على اتفاقية حقوق الطفل	1989		والتي تلتها الكثير	
من الوثائق الدولية	،	كالبروتوكولين االختياريين امللحقين باالتفاقية،	واإلعالن العالمي حول التربية للجميع سنة	1990،	
واإلعالن العالمي لبقاء	الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل في نفس السنة،	ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح	
1990 )70(،وقواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث املجردين من حريتهم لسنة	 األحداث	)مبادئ الرياض(	لسنة	
1990	ثم إعالن مكافحة االستغالل القائم على االتجار الجن�ضي وخطة العمل بستوكهلم في	 27أغسطس سنة1996،	
وغيرها من االتفاقيات	 	،1999 عليها	 واتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء	

الدولية.

وقبل التعرض إلى كل من اتفاقيتي األمم املتحدة لألحداث	-	قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء	
األحداث	)قواعد بكين(	لسنة	1985،	ومبادئ األمم املتحدة ملنع جنوح األحداث	)مبادئ الرياض التوجيهية(	لعام	1990- 

70	-	الجنوح أو االنحراف الكلمة تعني مرحلة العمر التي ما بين سن الطفولة،	وسن البلوغ،	وكلمة	)الُجناح(-	بضم الجيم-	تعني	)امليل لإلثم)،	وأصل ذلك من	
الُجناح الذي هو اإلثم نتيجة االنحراف.	ويقصد باالنحراف بأنه السلوك الذي يسلكه الحدث،	والذي ال يتالءم مع املعايير االجتماعية،	سواء	أكان ما يقوم به	

مخالفًا	للقوانين،	أم مخالفًا	للقيم االجتماعية.
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البد لنا من تسليط الضوء	على جملة من االتفاقيات التي أولت الحدث اهتماما كبيرا،	وهي قواعد األمم املتحدة بشأن	
حماية األحداث املجردين من حريتهم ،	هذه القواعد املفصلة ال تشير فقط إلى األطفال في الّسجون،	بل تشير أيًضا إلى	
أّي طفل في تناقض مع القانون أرسل إلى أية مؤسسة كانت.	وقد وضعت قواعد حماية األحداث املجردين من حريتهم	
مبدأ هام جدا يق�ضى بأن حرمان الحدث من حريته يجب أن يستخدم كإجراء	أخير وألقصر وقت ممكن،	وفي حال	

حرمان أي طفل من حريته،	فيجب أن تتحقق مجموعة من الضوابط:

	 يجب أن يكون الحرمان من الحرية بالنسبة للحدث هو املالذ األخير وألقل فترة ممكنة ولفترة محدودة وفي		
الحاالت االستثنائية فقط.

	 في حال اعتقال أي حدث،	فيجب أن يحظى بمحاكمة سريعة وفي إطار ضمانات املحاكمة العادلة.	

	 يمنع اعتقال أي حدث بدون أمر اعتقال قانوني صحيح.	

	 حرمان الحرية يجب أن يكون فقط في املرافق التي تتضمن األنشطة والبرامج الهادفة والتي تأخذ بعين االعتبار		
رفع املستوى الصحي واحترام الذات،	وتوفر الطعام املناسب ومياه الشرب النظيفة وأغطية سريرية نظيفة	

وصحية ومالبس مالئمة ورعاية طبية ووقائية وعالجية كافية.

	 كما يجب السماح		 العائلة،	 يجب أن تكون مرافق االعتقال موزعة جغرافيا لتسهيل االتصال مع أعضاء	
لألحداث بمغادرة املرافق لزيارة بيوت عائالتهم.

	 ينبغي أن يتم التعليم في مرافق املجتمع املخصصة للتعليم وعدم فصل األحداث عن هذه املرافق.	

	 ينبغي أن يتلقى موظفي قضاء	األحداث التدريب املناسب واحترام حق األحداث في خصوصيتهم وحمايتهم من		
أّي	شكل من أشكال االستغالل

	 ينبغي أن يجري مفتشون مستقلون ومؤهلون عمليات تفتيش منتظمة لهذه املرافق.	

3-1-1  قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث

تسمية توحي بأنها تقتصر على األحكام املتعلقة بإدارة قضاء	األحداث،	إال أن الواقع يفيد أن			قواعد بكين تتضمن بعض	
املوجهات العامة التي تتعلق بمعاملة األحداث عموما،	وتعمل هذه القواعد من خالل إطار مبادئ الرياض التوجيهية	
وقواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث املجردين من حريتهم،	وهي تركز باألساس على نظام قضاء	األحداث بشكل	
رئي�ضي.	وقد أوردت هذه القواعد سردا لبعض الحقوق والضمانات اإلجرائية العامة التي تستهدف صيانة حرية الحدث	
الضوء	على هذه القواعد سوف نتطرق في البداية إلى	 أو الحدث املعرض لالنحراف،	وإللقاء	 املتهم بارتكاب جريمة،	
املوجهات العامة لقواعد بكين ونطاق التطبيق،	قبل االنتقال للحديث عن حقوق وضمانات األحداث من خالل قواعد	

بكين.

o   املوجهات العامة لقواعد بكين ونطاق التطبيق

على غرار باقي االتفاقيات والقواعد واملبادئ الدولية نصت قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون	
قضاء	األحداث على جملة من الحقوق والتوصيات واملوجهات تم التطرق إليها في مواثيق دولية		عامة مهتمة بحقوق	
أو في مواثيق	 	، والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية	 	، اإلنسان كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان	
ويمكن القول أن تنفيذ هذه املوجهات من شأنه أن يقلل من الحاجة إلى تدخل	 	، دولية خاصة كإعالن الطفل	
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ومن تم تكون التدابير الرامية إلى رعاية	 مثل هذا التدخل من أضرار،	 	 مع ما يسبب	 في شؤون األحداث،	 القضاء	
صغار السن من املستلزمات األساسية		املتعلقة بالسياسة االجتماعية التي تستهدف تفادى أو تقليل حاالت اللجوء	
الوقائي)71(.  	 فيكون ذلك من قبيل تطبيق املبدأ	 	، وبالتالي تقليص الحاجة إلى تطبيق قواعد بكين	 	، إلى القضاء	
أما عن النطاق املوضوعي لقواعد بكين فإنه يتعلق بكل األفعال التي تستوجب تطبيق الحد األدنى من الضمانات	

املنصوص عليها،	وبعالقتها بغيرها من القواعد املتعلقة بحقوق اإلنسان بصفة عامة.	)72(.

o    حقوق وضمانات األحداث من خالل قواعد بكين

األحداث مجموعة من القواعد التي سطرت لجملة من	 تتضمن قواعد األمم املتحدة الدنيا إلدارة شؤون قضاء	
الضمانات املمنوحة للحدث،	إذ البد أن يكون تطبيق القواعد القانونية على األحداث بصورة حيادية وبدون تمييز من	
أي نوع وألي سبب كان؛	ومن الضروري إبالغ والدي الحدث أو الو�ضي عليه فور إلقاء	القبض عليه،	وإذا تعذر اإلبالغ	
القبض	 الفوري لسبب أو آلخر،	وجب إبالغ الوالدين أو الو�ضي عليه في غضون اقصر فترة زمنية ممكنة بعد إلقاء	
عليه،	وفق ما أكدت عليه قواعد بكين في القاعدة العاشرة فقرة)1(،	وكذلك أكدته القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة	
السجناء	في القاعدة)92(.	هذا باإلضافة إلى حق الحدث في اإلبالغ بالتهم املوجهة إليه،	والحق في التزام الصمت،	والحق	
في الحصول على مساعدة محامي،	والحق في التمثيل القانوني،	والحق في حضور أحد الوالدين أو الو�ضي للمحكمة،	
والحق في مواجهة الشهود واستجوابهم،	والحق في عدم املساءلة عن فعل مر عليه أجل التقادم،	وعدم إكراهه على	
اإلدالء	باملعلومات،	والحق في االستئناف أمام سلطة أعلى وهو األمر الذي أكدت عليه قواعد بكين في القاعدة السابعة،	
كما شددت	 فقرة)2ب(.	 في املادة)40(	 	1989 ونفس األمر شددت عليه اتفاقية حقوق الطفل لسنة	 	40 والقاعدة	
1/	2/3/4/5	على أال يستخدم إجراء	االحتجاز إال كمالذ أخير وألقصر فترة زمنية،	خوفًا	من	 13	في الفقرات	 القاعدة	
التأثير السلبي الذي يخلفه االحتجاز التي قد يتعرض له األحداث،	وقد أكدت قواعد بكين في القاعدة)11(	في فقراتها	
1/2/3/4	على أن يخضع قرار تحويل القضية ملراجعة سلطة مختصة بناء	على تقديم طلب،	والتي خولت للشرطة أو	
النيابة العامة والهيئات األخرى التي تعالج قضايا األحداث.	مع التأكيد على ضرورة إنشاء	إدارة ووحدات متخصصة	
بداخل الشرطة ملعالجة ومتابعة قضايا األحداث والتعامل معهم،	وهذا األمر يتطلب أن يتلقى أفراد الشرطة العاملين	
بهذه اإلدارة،	تعليمًا	وتدريبًا	خاصين،	لكي يتسنى لهم متابعة أداء	مهامهم على أفضل وجه	،	بهدف محاولة منع جرائم	
األحداث والحد منها ومكافحتها ومعاملة املجرمين األحداث بما يتالءم مع إصالحهم وهذا ما تطرقت إليه قواعد بكين	
عن إيداع األحداث في	 التدابير التي يمكن أن تلجأ إليها املحكمة عوضًا	 فقرة)1(	 والتي أكدت أيضا في القاعدة)18(	
املؤسسات اإلصالحية،	األمر بالرعاية والتوجيه واإلشراف،	والوضع تحت املراقبة،	واألمر بالخدمة في املجتمع املحلي،	
وفرض عقوبات مالية والتعويض ورد الحقوق وغيرها من التدابير التي قد تجدها املحكمة مناسبة.	كما أكدت هذه	
القواعد على وجوب أن يكون نظام قضاء	األحداث معتدال وإنسانّيا ويركز على معالجة الحدث وأن يضمن كون رّد	
فعل الّسلطات متناسبا مع ظروف املذنب وطبيعة الفعل.	وتؤّكد القواعد أهّمّية إعادة تأهيل األحداث،	وعلى ذلك	
فإنهم يتطّلبون املساعدة الّضرورّية في توفير التعليم،	العمل والسكن،	كما يجب على املتطّوعين واملنّظمات الّتطّوعّية	

واملؤّسسات املحّلّية ومختلف مكونات املجتمع املدني على املساعدة.

-	فتوح عبد هللا الشاذلي،	»	قواعد األمم املتحدة لتنظيم قضايا األحداث«،	دراسة تأصيلية مقارنة بقوانين األحداث العربية مطبعة مؤسسة الثقافة	 	71
الجامعية،	طبعة	1991،	ص:41.

72		-	فتوح عبد هللا الشاذلي،	»	قواعد األمم املتحدة لتنظيم قضايا األحداث«	،	مرجع سابق ص:	34 .  
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مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث  2-1-3

بتاريخ	 	45/113 مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث اعتمدت بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة	
14دجنبر	1990وهي الوثيقة التي أصبحت تعرف فيما بعد بمبادئ الرياض التوجيهية.	مبادئ توجيهية تنظم تقريًبا كّل	
القانون وإدارة قضاء	األحداث،	وهي	 السياسة االجتماعّية،	 العائلة،	املدرسة واملجتمع اإلعالم،	 املسائل االجتماعّية:	

تفّصل االستراتيجّيات االجتماعّية واالقتصادّية ملنع ّدخول األطفال في تعارض مع القانون.

وقد اقترحت مجموعة من التدابير على مستوى الوقاية العامة وعلى مستوى التزام الدول بتوفر التعليم العام لجميع	
األحداث ودعم املجتمع املحلي لقضايا األحداث وتشجيع وسائط اإلعالم لتتيح لألحداث املعلومات واملوارد من مصادر	
وطنية ودولية متنوعة	)73(.	وتؤّكد مبادئ الرياض التوجيهية على أهمية تحسين الوضع الكلي لألطفال في مجال الوقاية	
ومكافحة الجريمة إذ تتكون الوقاية بشكل عام من خطط وقائية شاملة.	وعلى ذلك يجب تَطوير الخدمات املجتمعّية	

بحيث يتم اللجوء	إلى مؤسسات الّرقابة االجتماعّية الّرسمّية فقط كمالذ أخير.

3-1-3  قواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث املجردين من حريتهم

27	غشت	 قواعد أو�ضى باعتمادها مؤتمر األمم املتحدة الثامن ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين املعقود في هافانا من	
إلى	7	شتنبر	1990.كما اعتمدت ونشرت على املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة	45/113	املؤرخ في	14 
شتنبر	1990.	ولقد كان الهدف من إنشاء	هذه القواعد هو إرساء	معايير دنيا ومقبولة من األمم املتحدة لحماية األحداث	
املجردين من حريتهم بأي شكل من األشكال،	وفقا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية،	توخيا ملجابهة اآلثار الضارة	
لكل أنواع االحتجاز ولتعزيز االندماج في املجتمع.	وقد نصت هذه القواعد في مقدمتها على ضرورة مساندة نظام قضاء	
األحداث لحقوق األحداث و سالمتهم،	و تعزيز خيرهم املادي و استقرارهم العقلي،	و قد وضعت قواعد حماية األحداث	
املجردين من حريتهم مبدأ هام جدا أال و هو أن حرمان الحرية للحدث يجب أن يستخدم كإجراء	أخير و ألقصر وقت	
ممكن،	كما نصت على عدم تجريد األحداث من حريتهم إال وفقا للمبادئ و اإلجراءات الواردة في هذه القواعد و في	
قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء	األحداث،	بحيث ال يجرد الحدث من حريته إال كمالذ أخير	

وألقصر فترة الزمة ويجب أن يقتصر ذلك على الحاالت االستثنائية	.

3-2 قواعد األمم املتحدة ملعاملة النساء السجينات والتدابير الغير االحترازية )قواعد بانكوك(.

تتمحور قواعد بانكوك حول كيفية التعامل مع السجينات اللواتي يخضعن لتدابير امنية غير احتجازية او تدابير	
2010.	معايير دولية تأخذ بعين االعتبار	 دجنبر	 	21 اصالحية بمقت�ضى قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ	
حاجيات وخصوصيات السجينة طفلة كانت او في سن الشباب او الكهولة.	وتبدو أهمية القواعد انطالقا من التأكيد	
على الوضعية الخاصة للسجينات باعتبار أن لهن احتياجات ومتطلبات خاصة،	وان سجنهن قد يجعل إعادة إدماجهن	
في املجتمع أكثر صعوبة،	شأنهن في ذلك شأن املجرمين عموما.	كما تشكل تلك القواعد حافزا على السعي إلى تذليل	
الصعوبات العملية التي تحول دون تطبيقها، انطالقا من كونها تجسد في مجملها تطلعات عاملية من شأنها أن تف�ضي	

إلى تحقيق الهدف املشترك املتمثل في تحسين أحوال السجينات وأطفالهن .

بانكوك على ضرورة إعطاء األولوية للتدابير غير االحتجازية، حيثما أمكن ذلك وحسب	 قواعد  لذلك شددت 
االقتضاء، حين إصدار حكم على امرأة حامل أو امرأة مسؤولة لوحدها أو بصفة رئيسية عن رعاية طفل أو البت	

73	-		محمد الغياط،”	السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في املغرب”،	)بدون مطبعة(،	الطبعة األولى	2006،	ص:	66.
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في التدابير الواجب تطبيقها عليها قبل املحاكمة، على أن ينظر في إصدار أحكام بالسجن عندما يكون الجرم خطيرا	
وإيالء اهتمام	 1(؛	 )القاعدة	 وتؤكد قواعد بانكوك على ضرورة احترام مبدأ عدم التمييز بين السجينات	 أو عنيفا.	
كاف لإلجراءات املتعلقة بدخول النساء واألطفال السجن، ويجب توفير تسهيالت للسجينات اللواتي دخلن السجن	
حديثا تمكنهن من االتصال بأقاربهن، وإتاحة إمكانية الحصول على املشورة القانونية،	وتزويدهن بمعلومات بشأن	
قواعد السجن ولوائحه، والنظام املتبع فيه واألماكن التي يستطعن فيها التماس املساعدة إذا ما احتجن إليها بلغة	
يفهمنها، وإتاحة إمكانية االتصال بممثلي القنصليات بالنسبة للنساء	األجنبيات.	كما يسمح للنساء اللواتي يتولين	
مسؤولية رعاية أطفالهن، قبل أو عند دخولهن السجن،	بوضع ترتيبات فيما يتعلق بأطفالهن، بما في ذلك إمكانية	
تعليق احتجازهن لفترة معقولة،	مراعاة ملصلحة الطفل في املقام األول،	مع ما يتطلبه ذلك من إيداع السجينات	
كلما كان ذلك ممكنا في سجون قريبة من ديارهن أو من مراكز التأهيل االجتماعي، أخذا في االعتبار املسؤولية عن	

رعاية أطفالهن،	وتوفير برامج وخدمات مالئمة لهن. 

عموما يجب أن توفر للسجينات في أماكن إيوائهن املرافق واملواد الضرورية لتلبية احتياجاتهن الخاصة،	على مستوى	
النظافة الشخصية،	وخدمات الرعاية الصحية والسالمة واألمن،	مع ما يتطلبه ذلك من تشجيع العالقات االجتماعية	

والرعاية استعدادا ملرحلة ما بعد السجن.

حماية األجانب واألقليات   3-3

إدراكا من الدول األعضاء	في األمم املتحدة ملا يواجه األجانب املحتجزون في مؤسسات السجن في الخارج من صعوبات	
بسبب عوامل مثل اختالف اللغة والثقافة والعادات والدين...،	أو�ضى املؤتمر السابع لألمم املتحدة ملنع الجريمة ومعاملة	
املجرمين	–ميالنو	1985-	بشأن معاملة السجناء	األجانب بضرورة استفادتهم من حيث املبدأ من نفس التدابير واملبادئ	
التي تنطبق على السجناء	املواطنين،	بما في ذلك إمكانية االستفادة من البرامج التعليمية والتدريبية،	واحترام العقائد	
والعادات الدينية،	وتمكينهم من االتصال بسلطاتهم القنصلية،	وكذا تسهيل عملية التواصل مع أسرهم والوكاالت	

املجتمعية املحلية واملنظمات الدولية اإلنسانية.	

لقد أكد املؤتمرون على ضرورة عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف بشأن اإلشراف على املجرمين األجانب بغية حل	
املشاكل التي يواجهونها،	بما في ذلك ربط عالقات تعاهدية بين الدول فيما يتعلق بمسألة نقل السجناء	األجانب إلى	

بلدانهم على أساس االحترام التام لحقوق اإلنسان.

حماية باقي الفئات الهشة  4-3

من قبيل	 هناك فئات هشة أخرى في حاجة لرعاية وعناية خاصة داخل السجون،	 باإلضافة إلى األحداث والنساء	
املصابين بمرض عقلي،	واملصابين بإعاقة جسدية او املر�ضى،	أو املعتقلين قيد االحتياط...

3-4-1 املصابين بمرض عقلي أو اضطراب نف�ضي

تغيرت أساليب إدراك وفهم حاالت	الصحة النفسية على مر األزمان وعبر الثقافات،	ومع ذلك ال زالت هناك اختالفات 
في تصنيف االضطرابات النفسية وتعريفها وتقييمها بالرغم من أن املعايير اإلرشادية القياسية مقبولة على نطاق 

واسع.

وقد ُذكر أن أكثر من ثلث سكان معظم دول العالم تعرضوا لإلصابة بأحد الفئات الرئيسية من األمراض النفسية في 
مرحلة ما من حياتهم. وكثيًرا ما يتم تفسير أسباب ذلك من خالل نموذج االستعداد-الضغط والنموذج الحيوي النف�ضي 

االجتماعي. والجدير بالذكر أن العالج النف�ضي وأدوية األمراض النفسية خياران رئيسيان لعالج املريض النف�ضي. 
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ربما أكثر من االشخاص الطبيعيين والذين ال  وبما أن املر�ضى النفسيون قد يكونون معرضين ألن يكونوا سجناء،	
ُيعانون من أي اضطرابات نفسية أو عقلية في سياق توجهات ومضامين قواعد الحد األدنى ملعاملة السجناء من خالل 
املادة 82 التي تجيز احتجاز الشخص في السجن وإن ظهر أنه مختل في أفق اتخاذ اإلجراءات والترتيبات الهادفة إليداعه 
بمستشفيات األمراض العقلية؛ فإن مبادئ حماية األشخاص املصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية 
التي اعتمدت ونشرت على املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 46/119 املؤرخ في 17دجنبر 1991 نصت 
على مجموعة من املبادئ والحقوق والحريات األساسية غايتها أن يتمتع جميع األشخاص بحق الحصول على أفضل 
وأن يعامل جميع  ما هو متاح من رعاية الصحة العقلية التي تشكل جزءا من نظام الرعاية الصحية واالجتماعية. 
األشخاص املصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة معاملة إنسانية مع احترام ما لإلنسان من كرامة 

أصيلة.

بالسجن  أحكاما  ينفذون  الذين  األشخاص  على  عقلي  بمرض  املصابين  األشخاص  حماية  مبادئ  وتنطبق 
موجهة  جنائية  تحقيقات  أو  إجراءات  أثناء  آخر  نحو  على  يحتجزون  الذين  أو  جرائم،	 ارتكابهم  بسبب 
املرض. هذا  بمثل  إصابتهم  احتمال  في  يعتقد  أو  عقلي  بمرض  مصابون  أنهم  يتقرر  والذين   ضدهم،	

األشخاص أفضل رعاية متاحة للصحة العقلية كما هو  كما نصت نفس املبادئ على ضرورة أن يتلقى جميع هؤالء 
منصوص عليه في املبدأ 1. وتنطبق هذه املبادئ عليهم إلى أق�ضى حد ممكن،	باستثناء ما تقتضيه هذه الظروف فقط 
من تعديالت واستثناءات محدودة. وال يجوز أن تخل هذه التعديالت واالستثناءات بما لألشخاص من حقوق بموجب 
كما يجوز أن يسمح القانون املحلي ملحكمة أو سلطة أخرى مختصة،	 من املبدأ 1.74  الصكوك املذكورة في الفقرة 5 
تعمل على أساس مشورة طبية مختصة ومستقلة،	بأن تأمر بإدخال هؤالء األشخاص في مصحة لألمراض العقلية. كما 
ينبغي في جميع األحوال أن يتفق عالج األشخاص الذين يتقرر أنهم مصابون بمرض عقلي مع املبدأ 11 أعاله75. مبادئ 

تدعونا للتساؤل بشأن مدى تلقي املر�ضى النفسيون في السجون عالجًا	نفسيًا؟

3-4-2  املصابين بإعاقة جسدية أو مر�ضى

بقدر ما أن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،76	سعت لتعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع األشخاص ذوي اإلعاقة	
تمتعا كامال على قدم املساواة مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وتعزيز احترام كرامتهم املتأصلة	
واستقاللهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقالليتهم،	وعدم التمييز...بقدر استمرارية القلق	

الذي ينتاب األشخاص ذوي اإلعاقة، بحكم املعاناة من انتهاكات حقوق اإلنسان.

يبدو واضحا غياب أي شكل من أشكال التنبيه أو	 في عالقة باملعاملة العقابية وفي أفق تفعيل مضامين الحماية،	
أو طبيعة املساعدة والدعم في املؤسسات السجنية لألشخاص ذوي اإلعاقة لضمان حصولهم على	 التخصيص،	

لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في ممارسة جميع الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية املعترف بها في اإلعالن العالمي لحقوق	 	.5« 	 	- 	74
اإلنسان،	والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،	والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،	وفي الصكوك األخرى ذات الصلة مثل اإلعالن	

الخاص بحقوق املعوقين ومجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن.”

75	-		املبدأ	11	املوافقة على العالج
 1.	ال يجوز إعطاء	أي عالج ملريض دون موافقته عن علم،	باستثناء	ما يرد النص عليه في الفقرات	6	و	7	و	8	و	13	و	15	من هذا املبدأ.

2.	املوافقة عن علم هي املوافقة التي يتم الحصول عليها بحرية دون تهديدات أو إغراءات غير الئقة،	بعد أن يكشف للمريض بطريقة مناسبة عن معلومات كافية ومفهومة	
بشكل ولغة يفهمها املريض...”

76	-	وفق مبادئ حماية األشخاص املصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية املعتمدة بقرار من الجمعية العامة	46	املؤرخ في	17	دجنبر	1991،	
ال يجوز أن يكون هناك تمييز بدعوى املرض العقلي.«	ويعني التمييز أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يؤدي إلى إبطال أو إضعاف املساواة في التمتع بالحقوق«	
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معطى يؤكد غياب أي نوع من الحلول الخاصة لفائدة	 التيسيرات الضرورية لكفالة التدريب والتكوين املناسبين؛	
السجناء	املصابين بإعاقات من شأنها التمكين من اعتماد التدابير املناسبة لتشجيع استعادة األشخاص ذوي اإلعاقة	
عافيتهم البدنية واإلدراكية والنفسية،	وتمكينهم من تعلم املهارات من خالل مشاركتهم الكاملة	 على قدم املساواة مع	
اآلخرين،	لضمان إعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم في املجتمع. 	أضف لذلك غياب أي تدريب لفائدة العاملين في مجال	

إقامة العدل، سواء	تعلق األمر بالشرطة أو موظفو السجون77.

3-4-3  قواعد معاملة املحتجزين قبل املحاكمة

املتضمنة للمعايير الدولية املتصلة	 تتعدد معاهدات حقوق اإلنسان الدولية التي تحدد معايير معاملة املحتجزين،	
باالحتجاز ومعاملة املحتجزين لحقوق محددة بشأن التوقيف واإلجراءات القانونية واالحتجاز السابق للمحاكمة	
والظروف املادية لالحتجاز والنظام واإلشراف على االحتجاز78.	منها ما يعد بمثابة معايير عامة تتطلب باألساس الحرص	
على عدم التمييز باعتباره املبدأ الدولي األول املتصل باالحتجاز ؛79	ومبدأ حظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية	
أو الالإنسانية أو املهينة؛	ومبدأ توفير مستوى أدنى من الظروف املادية لالحتجاز،	باعتبار أنه يقع على عاتق السلطات	
االلتزام بمعاملة جميع األشخاص املجردين من حريتهم معاملة كريمة وإنسانية،	وينبغي أن تفي جميع الغرف املعدة	
الستخدام املحتجزين باملعايير الدنيا للصحة	)القاعدتان 10 و19 	من القواعد النموذجية الدنيا،	وينبغي أن تفرض	
وينبغي السماح لهم	 الشخصية )القاعدة 15 من القواعد النموذجية الدنيا(،	 على املحتجزين العناية بنظافتهم 
بممارسة التمارين الرياضية كل يوم في الهواء الطلق )القاعدة 21 من القواعد النموذجية الدنيا(.	وباإلضافة إلى ذلك،	
ينبغي أن يتوفر للمحتجزين طعام وماء للشرب كافيان وصحيان عمال باملادة	20من القواعد النموذجية الدنيا .كما	
ينبغي السماح للمحتجزين بارتداء مالبس نظيفة وكافية )القاعدة 17 من القواعد النموذجية الدنيا(.	باإلضافة لذلك	
للمحتجزين والسجناء الحق في الرعاية الطبية والنفسية والرعاية الطبية ألسنانهم )أنظر القواعد 22 و 24و 25من	

القواعد النموذجية الدنيا واملبادئ 24 و 25و 26من مجموعة مبادئ االحتجاز(.	

ويعد مبدأ اإلشراف الفعال على أماكن االحتجاز من قبل سلطات محايدة معنية بالحفاظ على املعاملة اإلنسانية أمر	
حيوي لحماية حقوق اإلنسان الخاصة باملحتجزين .وعمال بالقاعدة	36	من القواعد النموذجية الدنيا واملبدأ 33 من	
مجموعة مبادئ االحتجاز، ينبغي أن يتمتع املحتجزون أو السجناء بحق تقديم طلبات أو شكاوى حول معاملتهم .وفي	
حالة وفاة أحد املحتجزين، يجب اتخاذ تدابير خاصة ملعرفة سبب الوفاة ومالحقة أي أشخاص تثبت مسؤوليتهم،	
والسيما في حاالت التعذيب أو إساءة املعاملة( .أنظر املبادئ 9 و 12 و13 	من املبادئ الخاصة بمنع اإلعدام .)وباإلضافة	
إلى ذلك، يقوم أشخاص مؤهلون وذوي خبرة من خارج إدارة السجن بإجراء زيارات منتظمة ألماكن االحتجاز من أجل	

77-		أكدت املادة	13	من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في فقرتها الثانية على انه:	
لكفالة إمكانية لجوء	األشخاص ذوي اإلعاقة إلى القضاء	فعليا،	تشجع الدول األطراف التدريب املناسب للعاملين في مجال إقامة العدل،	ومن ضمنهم	 	«

الشرطة وموظفو السجون.«

78-	»الشخص املحتجز«	هو أي شخص ُيجّرد من حريته الشخصية نتيجة لالحتجاز اإلداري أو االحتجاز السابق للمحاكمة أو اإلدانة بارتكاب جريمة،	ويشمل	
بموجب	 »املحتجز«	 ومثال ذلك أن	 بتفاوت البلدان.	 »املحتجز«	 ويتفاوت استعمال لفظة	 املحتجزون األسرى واملحتجزين في مؤسسات األمراض العقلية.	
مجموعة مبادئ االحتجاز يرتبط أساسا بالفترة السابقة للمحاكمة وال يشمل األشخاص الذين يتم احتجازهم بعد إدانتهم،	أي السجناء.	وفي بعض البلدان قد	

تشير لفظة	»املحتجز«	فقط إلى األشخاص املحتجزين بموجب أمر إداري أو تشريع أمني،	وقد ال تتصل باألفراد املحتجزين في سياق العملية الجنائية.
	/.HR/P/P.T )1994(. 3	وثيقة األمم املتحدة	انظر دليل املعايير الدولية املتصلة باالحتجاز السابق للمحاكمة.

79-		التدابير الخاصة التي تحترم املعتقدات الدينية واألخالقية ال تشكل تمييزا ينتهك القواعد النموذجية.	وال تعد تمييزية أي تدابير ترمي إلى حماية الحقوق	
واملركز الخاص الذي تتمتع به املرأة واألحداث وكبار السن واملر�ضى املعوقين	)املبدأ	5/2	من مجموعة مبادئ االحتجاز(.	
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مراقبة املراعاة الصارمة للقوانين واألنظمة ذات الصلة .)أنظر املبدأ 29 من مجموعة مبادئ االحتجاز( .وللمحتجزين	
والسجناء الحق في االتصال بحرية وبسرية كاملة بالزائرين طبقا للمبدأ 29 من مجموعة مبادئ االحتجاز.

أما املعايير الخاصة املنطبقة على املحتجزين قبل املحاكمة فنجدها في العديد من صكوك حقوق اإلنسان الدولية	
كمعايير محددة ينبغي تطبيقها على املحتجزين قبل املحاكمة .وتنص هذه املعايير على ضمانات وأنواع إضافية من	
الحماية بالنظر إلى الحالة الخاصة للمحتجزين قبل املحاكمة باعتبارهم أفرادا مجردين من أحد حقوق اإلنسان	
األساسية، وهو الحق في الحرية، بدون أن تكون قد ثبتت إدانتهم بارتكاب جريمة،	بدءا بمبدأ افتراض البراءة؛	والفصل	
وحظر التوقيف التعسفي من خالل التأكيد على ضرورة	 بين الفئات من متهمين ومحكوم عليهم وأحداث ونساء؛	
؛كما ورد في املبدأ 12 من	 إخضاع التوقيف دائما للرقابة واإلشراف القضائيين لضمان أن يتم بمقت�ضى القانون	
مجموعة مبادئ االحتجاز، ينبغي االحتفاظ بسجالت دقيقة عن التوقيفات تحقيقا لفعالية اإلشراف القضائي وملنع	

حاالت االختفاء؛

ومبدأ اإلبالغ بأسباب التوقيف والتهم؛	وإمكانية الوصول إلى القضاء	من خالل تقييم ما إن كان هناك سبب قانوني	
لتوقيف الشخص وما إن كان االحتجاز السابق للمحاكمة الزما،	والحق في الطعن في االحتجاز أمام سلطة قضائية؛	
)املادة 10 من اإلعالن	 وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي للسلطات أال تحتجز األشخاص إال في أماكن االحتجاز الرسمية	
تدابير مهمة	 الخاص باالختفاء(، واالحتفاظ بسجالت لجميع املحتجزين القاعدة 7 من القواعد النموذجية الدنيا،	
وغيرها من	 لضمان تحقيق املراقبة القضائية الفعالية وفق ما ينص عليه املبدأ 4 من مجموعة مبادئ االحتجاز.	
املبادئ الخاصة الهادفة لحماية املحتجزين كالحق في االتصال بمحام،	واالتصال بالعالم الخارجي،	وحق الشخص في	

عدم إجباره على الشهادة ضد نفسه،	والحق في محاكمة منصفة.	

ثانيا: اإلطار القانوني واملؤسساتي الوطني الناظم للسجون باملغرب

من خالل ما سبق بدا واضحا اهتمام املجتمع الدولي منذ فترات تاريخية مبكرة من تطور العالقات الدولية بحقوق	
السجين باعتباره من الفئات الضعيفة،	وهو ما تجسد في بلورة عدد من املبادئ الدولية املرتبطة بحقوق اإلنسان	
بشكل عام وإبرام مجموعة من االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تعنى بالسجين وحقوقه وبآليات تعزيزها وتفعيلها،	
لذلك كان من الضروري مواكبة هذه الحركية من خالل تكييف التشريعات الوطنية مع املستجدات الدولية السيما	
االتفاقيات املبرمة في إطار منظمة األمم املتحدة ومؤسساتها املتخصصة.	في هذا السياق عمل املغرب بصفته عضوا	
نشيطا في املنتظم الدولي على تكريس هذه الحقوق ضمن مقتضياته التشريعية انسجاما مع ارتباطاته الدولية في	
مجال حقوق اإلنسان ومع املبادئ واملعايير الدولية املعتمدة في هذا املجال تجسيدا لوفاء	املغرب بالتزاماته الدستورية	

والدولية في مجال بناء	دولة القانون وحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها في كل أبعادها.

	وعلى اعتبار أن موضوع الدراسة ينطلق أساسا من فكرة مقاربة األسس الكونية للمعاملة العقابية وتجلياتها في القانون	
الوطني،	فإننا سنحاول بعد املقاربة الدولية للموضوع،	إبراز الحماية املقررة لفئة السجناء،	سواء	تعلق األمر بالحماية	
وذلك من خالل الوقوف على تجليات املقتضيات الدولية في القانون الوطني املنظم للسجون	 العامة أو الخاصة،	
باملغرب	23. 98	ومرسومه التطبيقي املؤرخ في	3	نونبر	2000؛	قبل االنتقال للحديث عن الصعوبات التي تعوق تفعيل	

الحماية.	وقبل هذا وذاك وجب التأصيل تاريخيا للبناء	التشريعي للمنظومة السجنية باملغرب.

1 - محطات البناء التشريعي للمنظومة السجنية باملغرب

اململكة،	 التي عاشتها  التاريخية  للمحطات  إتباعا من جهة  التطور  باملغرب مراحل مختلفة من  عرفت السجون 
ومن جهة أخرى بحكم التطور والتحول الذي فرضته الخيارات الحقوقية املرتبطة باعتماد املرجعيات الدولية في	
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املنظومة القانونية الوطنية.80

بذلك مر التنظيم اإلداري للمؤسسات السجنية باملغرب من ثالث مراحل على مستوى اإلشراف القطاعي	،فقد كانت	
املؤسسات السجنية خاضعة في عهد الحماية لوصاية وزارة الداخلية حيث كانت تابعة إلدارة األمن الوطني	،وبعد	
حصول املغرب على االستقالل سنة 1956 أصبحت خاضعة لوصاية وزارة العدل .وفي سنة 2008 تم إعالن املندوبية	

العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج تحت وصاية رئاسة الحكومة81.

اإلدارة السجنية على عهد الحماية  1-1

السياق العام  1-1-1

	شكلت مرحلة الحماية تحوال في التعاطي مع التنظيم اإلداري للمؤسسات السجنية،	بحيث عرف املغرب تأطيرا قانونيا	
لتلك املؤسسات،	اختلف باختالف نوعية االستعمار الذي عرفته مناطق املغرب؛	ففي الوقت الذي عرفت فيه سجون	
الدول املستعمرة تطور ناتجا عن تغيرات توجهات السياسة الجنائية في املجال العقابي وفق أهم النظريات الحديثة،	
فإن تنظيم السجون باملغرب ظل خاضعا للسياسة االستعمارية التحكمية.82	بناء	عليه عرف عهد االحتالل األجنبي	

ثالثة أنظمة مختلفة من السجون في املغرب:

	 ففي املنطقة الجنوبية ألحقت إدارة السجون بمديرية مصالح األمن العمومي التي كانت واقعة تحت هيمنة		
اإلقامة العامة أو إدارة الشؤون السياسية	)الداخلية(	وكان يترأس مصلحة السجون مفتش يشرف على إدارة	
أربعة سجون كبرى وهي سجن الدار املركزية بالقنيطرة-سجن دار علي مومن-سجن العدير،	وسجن افران	

إضافة لعشرة سجون صغيرة في مدن أخرى.

	 أما في املنطقة الشمالية فقد كانت توجد هناك سجون خاصة تسير وفقا ملقتضيات التشريع والنظام		
االسباني.

	 وفي منطقة طنجة الدولية عرفت نظام مزدوج للسجون:	النمودج األول يقع تحت سلطة وإشراف مندوب		
جاللة السلطان بطنجة،	يوضع فيه األشخاص املقبوض عليهم أو املحكوم عليهم بالسجن من طرف املندوب	
السلطاني أو السلطة القضائية طبقا ملقتضيات القانون والشريعة اإلسالمية املطبقة على السكان املغاربة.	
ويوضع فيه األشخاص الذي حكموا من طرفها وصدرت	 والنوع الثاني يتبع املحكمة الدولية املختصة،	
ضدهم أحكام بالسجن.	وكان املغاربة يقضون مدة االعتقال بسجن	»القصبة«	بينما كان األجانب يعتقلون	

بسجن	»ماالبطا«83.

80	-		انظر بشأن تاريخ السجن والسجناء	في املغرب كتاب األستاذ مصطفى نشاط،	السجن والسجناء،	نماذج من تاريخ املغرب الوسيط،	منشورات املجلس	
الوطني لحقوق اإلنسان،	وملتقى الطرق	»chemins	des	croisée	la«،	مطابع أفريقيا والشرق،	2012.

81-			عبد القادر الكيحل،	املعاملة العقابية باملغرب،	دراسة تحليلية مقارنة للقانون	23. 98	،	أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بكلية الحقوق،	
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا،	املوسم الجامعي	2014-2013	ص	226.

82	-		كانت السجون في املغرب أثناء	الحماية تابعة إلدارة األمن على الرغم من أن سلطات الحماية ألحقت السجون الفرنسية بمرسوم	1911	بوزارة العدل.

83-	جريدة االتحاد االشتراكي العدد	5986	فاتح يناير	2000	ص	4	مقال تحت عنوان	»السجون املغربية خالل قرن«
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وفي هذا الصدد ال بد من اإلشارة إلى أن اإلدارة االستعمارية قد عملت على اعتماد املقاربة األمنية في تدبير الشأن	
السجني،84	ففي نفس املرحلة التي اختار فيها املشرع الفرن�ضي تبعية السجون الفرنسية لوزارة العدل،	احتفظت بتبعية	
السجون املغربية إلدارة األمن تحت وصاية وزارة الداخلية.	ومع ذلك فقد شكلت السجون بالنسبة للوطنيين مدرسة	
للفكر واإلبداع،	حيث ذكر الدكتور عبد الهادي التازي في مذكراته السجنية أن أول نصيحة سمعها من رفقائه في	
الغرفة سنة	1936	بسجن عين قادوس بفاس،	كانت من املجاهد الهاشمي الفياللي حيث قال مخاطبا لهم	»	اعتبروا	
من اآلن أن هذه الغرفة املربعة هي عاملكم الوحيد...ال تفكروا في الخارج أبدا،	نظموا أوقاتكم ووزعوها على املطالعة	

والدروس والرياضة،	ال تتركوا للفراغ سبيال«85

1-1-2 التدبير السجني 

من النصوص التشريعية التي صدرت في عهد الحماية بشأن تنظيم وإصالح السجون في املغرب الظهير الشريف	
املؤرخ في	11/04/1915،	الذي يعتبر النواة األولى إلصالح وتحديث إدارة السجون باملغرب.	ظهير حدد دور املؤسسة	
ومهمتها،	ورسم لها نظامها الداخلي،	وبين كيفية معاملة السجناء	وتأديبهم ومراقبتهم واإلشراف عليهم،	وأوضح مهمة	
مدير السجن ال�ضيء	الذي أضفى على مؤسسة السجن طابعا قانونيا وتشريعيا،	وأصبحت بفضله مؤسسة تساهم	
بدورها في مكافحة وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.86	بعد نشر وتطبيق ظهير	1915	أصدر املشرع ظهيرا شريفا بتاريخ	
26/06/1930،	بمثابة السجون املخصصة لالعتقال الجماعي وتحديد نظامها،	وقد تم نشره وتطبيقه في	30	يوليوز	
1930.ولقد ركزت النصوص القانونية الصادرة في محطات تاريخية متعاقبة على السير اإلداري للمؤسسات السجنية،	
وتأطير الوظيفة السجنية وتنظيم الحراسة واملراقبة ونظام االعتقال،	واالنضباط والتأديب ونظام الفصل والتصنيف	

بالسجون،	وتأطير العمل السجني ونظام الرعاية الصحية.	

ولقد شكل ظهير	1915	وبعده ظهير	1930	نواة أساسية للتأسيس لتدبير إداري داخل السجون من خالل التوفر على	
سجالت عبارة عن دفاتر خاصة بالسجن تدون فيها اإلدارة كل املعلومات الشخصية الخاصة بالسجين،	بدءا بسجالت	
اإليداع التي تتضمن أسماء	املعتقلين وأصنافهم ووصف الجريمة املرتكبة واملدة املحكوم بها؛	ومرورا بسجالت اإلدارة	
ومصلحة الضبط املخصصة إلحصاء	أعداد السجناء	وجنسهم وما يرتبط بهم من معطيات،	وانتهاء	بسجالت املحاسبة	

الخاصة بالتدبير املالي للمعتقلين.			

اما في باب املعاملة العقابية فقد تم من الجانب املنهجي اعتماد مبدأ الفصل والتصنيف للمعتقلين املبني على الجنس	
والسن،	وتبعا للتطور الذي عرفه ظهير	1930	فقد تم التصنيف على أساس فئوي،	يميز بين فئة املعتقلين واملتهمين	
الذين ال سوابق جنائية لهم،	واملتابعون من أجل مخالفات نسبية،	وفئة املعتقلين واملتهمين من ذوي السوابق الجنائية،	
وفئة املحكوم عليهم من أجل مخالفات بسيطة،	وفئة املحكوم عليهم تأديبيا أو جنائيا،	مع التميز بين نزالء	السجون	
العادية وسجناء	الدار املركزية،	وفئة املعتقلين األحداث،	وفئة املعتقلين أو املتهمين ابتدائيا،	وفئة السجناء	املوجودين	
في حالة انتظار نقلهم أو تحويلهم.	أما من حيث االنضباط فقد جعله ظهير	1915	من مسؤولية مدير السجن والحرس	

84-		لقد جلب املستعمر حراس للسجون من كورسيكا والسينغال،	وتميزت املعاملة العقابية بالقسوة والعنف.
انظر في تفصيل ذلك أحمد مفتاح البقالي،	مؤسسة السجون باملغرب،	ص	25

85	-		وطنيون وراء	القضبان أيام االستعمار،	مجلة إدماج تعنى بشؤون السجون وإبداعات نزالئها،	منشورات جمعية إدماج ندا كوم ديزاين الرباط	29	أبريل	
2011	ص	76.

86-		تم في	26	يناير	1926	إصدار قرار وزيري أعيد بمقتضاه النظر في وضعية السجون وتنظيمها،	وتحديد أطرها اإلدارية وموظفيها،	وكيفية ترقيتهم وتأديبهم	
والتعويضات واألجور واملرتبات الخاصة بهم.
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حفاظا على الضبط داخل السجن،	في حين جعل ممارسة التأديب تحت إشراف الكاتب العام للحكومة الشريفة؛	وقد	
ألزم املشرع السجناء	بارتداء	لباس خاص طيلة مرحلة تنفيذ العقوبة.87 

وقد كرس ظهير	1915	إلزامية نظام العمل داخل السجون،	كما فرض على السجناء	التزام الصمت طيلة فترة العمل.	
وكانت األشغال شاملة للمجال الفالحي والصناعي واألشغال العمومية،	مقابل أجر يسلم جزء	منه للسجناء،	ويحتفظ	
بالباقي إلى حين نهاية مدة العقوبة.	أما بالنسبة للرعاية الصحية فقد تدارك ظهير	1930	األمر بشأن إحداث مصلحة	
الصحة والعالج،	تحت إشراف طبيب السجن بصفته املسؤول عن األوضاع الصحية بالسجن،	والذي عهد إليه بتتبع	
الحالة الصحية للسجناء	وإيداعهم بمصحة السجن متى كانت حالتهم الصحية تستدعي ذلك،	أو نقلهم إلى املستشفيات	

خارج السجن بعد إذن وكيل الدولة أو قا�ضي التحقيق.	

1-2 - مؤسسة السجون باملغرب على عهد االستقالل 

بعد تأسيس وزارة العدل إلى جانب باقي الوزارات األخرى بمقت�ضى الظهير الشريف املؤرخ في	16	أكتوبر	1956م واملعدل	
بظهير	9	نونبر	1957م،	أصبحت السجون في املغرب تحت إشرافها ومراقبتها بعد أن كانت من قبل تابعة إلدارة األمن كما	

كان عليه األمر في فرنسا حتى عام	1911م،	حيث ألحقت بدورها بوزارة العدل الفرنسية88. 

وقد عرفت السجون باملغرب تحوالت جوهرية في منظومتها القانونية واملؤسساتية خالل محطات تاريخية مختلفة	
يمكن التمييز بشأنها بين مرحلة ما قبل	1998،	ومرحلة ما بعد	1998.

1-2-1 مرحلة ما قبل 1998

	 16	أكتوبر	89:1956	صدور الظهير الشريف بمثابة القانون املنظم ملهام واختصاصات وزارة العدل تضمنت		
خمس مديريات من بينها مديرية إدارة السجون بعدما كانت مصلحة للسجون تابعة ملديرية األمن العام. 
هذا اإلسناد الجديد،	يدل على مدى العناية واالهتمام الذي تحظى بها مؤسسة السجون باملغرب من طرف	
املشرع،	استشرافا منه لألدوار االجتماعية واإلصالحية التي تضطلع بها هاته املؤسسة في املغرب تحت إشراف	

وزارة العدل.

	 3	نوفمبر	195790:	صدور الظهير الشريف املغير واملتمم لظهير	1956	من خالل تنصيصه على إلغاء	مصلحة		
القضاء	الشرعي ومصلحة املحاكم العصرية وتعويضها بمديرية الشؤون املدنية ومديرية الشؤون الجنائية،	

وهو تعديل يهدف باألساس إلى تكريس مؤسسة السجون ضمن هيكلة وزارة العدل91.

87-		حدد ظهير	1930	املخالفات فيما يلي:	عدم احترام املوظفين أثناء	القيام بعملهم،	الشجار بين السجناء،	عصيان األوامر،	الضرب والجرح املتبادل بين	
وملواجهة هذه املخالفات قرر املشرع عقوبات تأديبية،	وفق جسامة	 الجسدي على املوظفين.	 املوظفين،	محاولة الفرار واالعتداء	 السجناء،	محاولة إرشاء	
األفعال املرتكبة على النحو التالي:	الحرمان من الطعام كليا أو جزئيا من يوم إلى ثمانية أيام،	السجن االنفرادي مع الحرمان من الطعام من يوم إلى خمسة	

عشرة يوما،	السجن االنفرادي مع التقييد بالسالسل.
أحمد مفتاح البقالي،	مؤسسة السجون باملغرب،	الطبعة الثانية،	1989،	منشورات عكاظ،	الرباط،	ص	196.

88	-	مجلة القصر	»أضواء	حول مؤسسة السجون باملغرب«	مرجع سابق ص	122.

89	-	ظهير الشريف رقم	1.56.241	الصادر في	11	ربيع األول	1376	املوافق ل	16	أكتوبر	1956	بشأن تنظيم وزارة العدل.	املنشور بالجريدة الرسمية عدد	2352 
الصادرة في	29	ربيع الثاني	1377)22	نونبر	1957(.

املنشور بالجريدة	 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.	 	)1974 يوليوز	 	15(  1394 24	جمادى الثانية	 بتاريخ	 	1.74.338 -	ظهير شريف بمثابة قانون رقم	 	90
الرسمية عدد	bis-3230	بتاريخ	30/09/1974	الصفحة	2794.

91	-	ريا�ضي عبد الغني،	مرجع سابق،	ص	86.
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	 21	غشت	196192:	صدور الظهير الشريف القا�ضي بتنظيم املصالح التابعة لوزارة العدل واختصاصاتها،	من		
ضمنها إدارة السجون كمديرية.

	 املشرع املغربي من مهمة تأسيس وزارة العدل وتنظيم املصالح التابعة لها		 بعد انتهاء	 	:197493 نوفمبر	 	13
تمم ذلك بإصدار املرسوم التطبيقي الذي تضمن بصفة خاصة	 بمقت�ضى الظهائر الثالثة السالف ذكرها،	
وهي مقاربة تدل على عناية املشرع بقطاع السجون	 إدارة السجون،	 القانون األسا�ضي الخاص بموظفي 
وموظفيه من خالل االختصاصات املنوطة بهم واألهداف السامية املرجوة منهم في خضم هذه املرحلة املتقدمة	

من استقالل املغرب.

	 14	أبريل	197694:	صدور املرسوم الوزاري املحدد الختصاصات مديرية إدارة السجون حيث أنيط بها مهمة		
باإلضافة إلى اختصاصات	 تنفيذ األحكام القضائية الصادرة بسلب الحرية أو باألمر باالعتقال االحتياطي،	

حين بعد اإلفراج عنهم. جديدة منها اتخاذ تدابير الوقاية االجتماعية وتقديم يد املساعدة لألشخاص املسرَّ

	 تغيير اسم مديرية إدارة السجون ليصبح مديرية إدارة السجون وإعادة التربية.	وهو ما		 	:198695 فبراير	 	21
يعكس مسايرة التوجه الجديد ملؤسسة السجون باملغرب ملثيالتها في البلدان املتقدمة من حيث الهدف	

واالختصاص والتسيير.

	 23	يونيو	199896:	تغيير اسم مديرية إدارة السجون وإعادة التربية من جديد إلى مديرية إدارة السجون وإعادة		
اإلدماج لتصبح بذلك مؤسسة السجون باملغرب مؤسسة إصالحية اجتماعية،	يتعدى نطاق اختصاصها في	
مجال مساعدة السجين على تكوين شخصيته داخل السجن إلى مجال مساعدته إلى ما بعد تسريحه إلعادة	

بناء	حياته الجديدة بشكل طبيعي97.

1. 2. 2 مرحلة ما بعد 1998

بحكم التزام املغرب بمجموعة من التعهدات واالتفاقيات الدولية،	كان من الضروري تطوير القوانين وتنظيم املؤسسات	
 98  .23 تم الشروع في تطبيق القانون رقم	 واستنادا ملتطلبات هذه الوضعية وما تفرضه من التزامات،	 السجنية،	
املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجينة،	ليتلوه املرسوم التطبيقي رقم	2.00.485	الصادر في	3/11/200098	وهو ما	

92	-	ظهير شريف بمثابة قانون رقم	1.75.295	بتاريخ	14	ربيع الثاني	1396 )14	أبريل	1976(	يلغى بموجبه الظهير الشريف.		رقم	1.60.325	الصادر في	9	ربيع	
األول	1381 )21	غشت	1961(	بتنظيم اإلدارة املركزية لوزارة العدل.	املنشور بالجريدة الرسمية عدد	3313	بتاريخ	28/04/1976	الصفحة	1411.

93	-	مرسوم	رقم	2.73.688	بتاريخ	27	شوال	1394 )12	نونبر	1974(	بشأن النظام األسا�ضي الخاص بموظفي إدارة السجون.	املنشور بالجريدة الرسمية عدد	
3237	بتاريخ	13/11/1974	الصفحة	3323.

94	-	مرسوم رقم	60.75.2	بتاريخ	14	ربيع الثاني	1396 )14ابريل	1976(	بتنظيم اإلدارة املركزية وزارة العدل.	املنشور بالجريدة الرسمية عدد	3313	بتاريخ	
28/04/1976	الصفحة	1412.

95	-	مرسوم رقم	569.83.2بتاريخ	11	جمادى اآلخرة	1406 )21	فبراير	1986(	يتعلق بتنظيم اإلدارة املركزية وزارة العدل.	املنشور بالجريدة الرسمية عدد	
3955	بتاريخ	17/08/1988	الصفحة	800.

96	-	مرسوم رقم	385.98.2بتاريخ	28	صفر	1419 )23	يونيو	1998(	بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.	املنشور بالجريدة الرسمية رقم	4610	الصادر	
يوم	6	غشت	1998.

نداكوم،	 مطبعة  	،2005 اإلدماج(،	 وإعادة  السجون  إدارة  )مديرية  العدل	 وزارة  إصدارات  اإلدماج«،	 وإعادة  السجون  إدارة  »معطيات حول  	- 	97
الرباط،ص	3.

98	-	مرسوم رقم	2.00.485	صادر في	6	شعبان	)3	نوفمبر	2000(	يحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم	23.98	املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجينة.	
املنشور بالجريدة الرسمية عدد	4848	بتاريخ	16/11/2000	الصفحة	3029.
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شكل طفرة نوعية كرست توجه الدولة نحو تعزيز مقتضيات حقوق اإلنسان بتأهيل املؤسسات السجنية ألن تصبح	
فضاءات تربوية توفر كل سبل اإلدماج.

	 بحكم		 املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية،99	 	98  .23 غشت1999حيث اعتبر قانون	 	25 محطة	
مضامينه املتقدمة نقطة تحول ايجابية في مقاربة املؤسسات السجنية،	بالنظر إلى سعيه نحو عقلنة وتنظيم	
تعامال يليق	 بنمط التعامل اإلنساني األخالقي مع هذه الشريحة من املجتمع،	 السجني واالرتقاء	 الفضاء	
بتحقيق الكرامة اإلنسانية التي ال يمكن بأي حال من األحوال أن يجرد منها السجين.	ومما يدعم أهمية هذا	
القانون هو ارتكازه على فلسفة عقابية حديثة بتبنيه لسياسة إصالحية تقويمية عالجية100،	تهدف إلى تأهيل	

وإعادة إدماج السجين في النسيج االجتماعي من جديد.

	 محطة	2001	تم الشروع في تنظيم دورات للتكوين والتكوين املستمر بمركز تكوين األطر بإفران،	بهدف تعزيز		
القدرات املهنية واملؤهالت املعرفية ألطر مديرية إدارة السجون وإعادة اإلدماج،	بتعاون مع بعض القطاعات	
الحكومية وغير الحكومية،	باإلضافة إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع عدد من الدول الصديقة كفرنسا وبلجيكا	

في مجال تكوين األطر101.

	 محطة	29		أبريـل	2008:	في إطار تنفيذ مقتضيات الظهير الشـريـف رقـم 08-49-الصادر في 22 من ربيع اآلخر 	
  1429)29 أبريل 2008( بتعيين املندوب العام إلدارة السجون وإعـادة اإلدماج وبتحديد اختصاصاته،	صدر 
املرسوم بتاريخ 25 جمادى األولى 1430 )21 ماي 2009( بتحديد اختصـاصــات وتنظيم املندوبية العامة إلدارة 
السجون وإعادة اإلدماج، و قــرار املندوب العام رقم524.091  الصادر فـي نفـس التاريخ بتحديد اختصاصات 
وهي طفرة نوعية تهدف إلى تجاوز سلبيات املرحلة  وتنظيم أقسام ومصالح املديريات املركزية التابعة لها. 
السابقة من خالل تكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن السجني،	األمر الذي يتطلب توفير الهياكل 
واملتمثلة من جهة في تأهيل  املهام املحورية املوكولة إلى املندوبية العامة،	 اإلدارية املالئمة والالزمة ألداء 
إلعادة إدماجهم في املجتمع،	ومن جهة ثانية في الحفاظ على األمن واالنضباط داخل املؤسسات  السجناء 

السجنية بالفعالية املطلوبة102، وهو ما تجسد فعال ضمن التنظيم الهيكلي الجديد:

إحداث هياكل إدارة مركزية تعكس تحديث اإلدارة السجنية بما يتوافق ورهانات املرحلة103.  o

اعتماد سياسة الالتمركز اإلداري من خالل إحداث مديريات جهوية،	من أجل التدبير عن قرب للشأن السجني   o
ومعالجة املشاكل الطارئة بالسرعة املطلوبة،	وتفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون مع القطاعات ذات الصلة 

على املستويين الجهوي واملحلي.

إحداث مركز لتكوين األطر لتنفيذ استراتيجية املندوبية العامة في مجال التكوين األسا�ضي واملستمر لتطوير   o
كفاءات املوارد البشرية.

املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات	 	98/23 بتنفيذ القانون	 	)1999 أغسطس	 	25(  1420 من جمادى األولى	 	13 1.99.200	صادر في	 ظهير شريف رقم	 	 	-99
السجنية.	املنشور بالجريدة الرسمية عدد	4726	بتاريخ	16/09/1999	الصفحة	2283.

100	-	مجلة إدماج،	العدد السادس،	2003،	مكتبة نداكوم	،	ص	36.

101	-	»معطيات حول إدارة السجون وإعادة اإلدماج«،	مرجع سابق،	ص	17.

  http://www.dgapr.gov.ma		:انظر الرابط االلكتروني التالي	املوقع االلكتروني للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،	-	102

103	-	انظر،	الهيكلة اإلدارية الجديدة للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.
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جت	 هذه باختصار أهم املحطات البارزة التي رسمت بحق التوجهات الكبرى لسياسة الدولة اتجاه هذا القطاع،	والتي ُتّوِ
باستقالله ماليا وإداريا بغية تجميع الجهود للنهوض بأوضاع السجون والسجناء	بشراكة مع القطاعات الحكومية وغير	
الحكومية وجمعيات املجتمع املدني املهتمة بقطاع السجون.	حيث نصت املادة األولى من املرسوم الخاص بتحديد	
األولوية لسياسة إعادة إدماج	 اختصاصات وتنظيم املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج على إعطاء	
السجناء	والحفاظ على سالمتهم،	إلى جانب املساهمة في الحفاظ على األمن العام،	وهو توجه يرمي إلى الرقي بمستوى	

أداء	املؤسسات السجنية وجعلها مؤسسات اجتماعية تتركز فيها جهود مختلف املتدخلين104.

1-3 التنظيم السجني

تصور جديد للعمل اإلداري	 بعد استقالل املغرب وتنصيب أول حكومة مغربية اتجهت اإلدارة الجديدة إلى إعطاء	
للدولة املستقلة،	حيث عملت على تحديث اإلدارة والعمل على توفير شروط جديدة تتما�ضى ووضعية املغرب املستقل،	
خاصة على مستوى التشريع القانوني أو النصوص اإلدارية،	حيث أصبح دور مديرية السجون في املغرب بعد االستقالل	
يتجاوز املهمة املوكولة لها في عهد الحماية التي كانت منحصرة في تنفيذ األحكام العقابية الصادرة عن املحاكم القضائية	
فقد اتسع	 املختصة بالنظر في املخالفات والجرائم التي يرتكبها األشخاص املنحرفون والقيام باإلجراءات اإلدارية،	
االهتمام ارتباطا باألفكار اإلصالحية املرتبطة باالهتمام املتزايد بوضعية السجون باملغرب،	وهو ما يمكن تفسيره بالرغبة	

األكيدة في اإلصالح العميق،	ويمكن تلمسه من خالل التعديالت املتواترة للمنظومة القانونية.105 

التنظيم املمركز: مديرية السجون وإعادة اإلدماج  1-3-1

على	 لقد اتجهت الدولة املستقلة إلى تكثيف جهودها من أجل تطوير املؤسسات السجنية ملغرب االستقالل سواء	
مستوى التشريع،	أو على مستوى البنيات التحتية،	أو األهداف العامة حيث تمت هيكلتها في إطار ثالثة مكاتب وهي:

	 مكتب تنظيم السجون؛	

	 مكتب املوظفين؛	

	 مكتب االستغالل الصناعي.	

فبعد تأسيس وزارة العدل بمقت�ضى الظهير املؤرخ في	16	أكتوبر	1956	واملعدل بمقت�ضى ظهير	9	نونبر	1957،	عرفت	
الذي نص على	 	1976 أبريل	 	14 وبخاصة مرسوم	 الوزارة إصالحات هيكلية من خالل إصدار العديد من املراسيم،	

104	-	ولبلوغ هذه األهداف فقد شهدت سنة	2009	صدور مجموعة من القرارات في إطار املهام املوكولة باملندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج شهدت	
تحديث آليات عمل املندوبية بما يتوافق والتوجه الجديد سواء	على املستوى اإلداري،	أو على مستوى تأهيل العنصر البشري:	

بتحديد اختصاصات وتنظيم أقسام	 1430)21مي2009(	 25	جمادى األولى	 09.1524	صادر في	 قرار للمندوب العام إلدارة السجون وعادة اإلدماج رقم	 	-
ومصالح املديريات املركزية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.

بإحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم	 1430)18سبتمبر2009(	 رمضان	 	28 09.2456	صادر في	 قرار للمندوب العام إلدارة السجون وعادة اإلدماج رقم	 	-
املصالح الالممركزة للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.

-	قرار للمندوب العام إلدارة السجون وعادة اإلدماج رقم	09.2634	صادر في	02	محرم	1430)19	ديسمبر2009(	بشان إحداث مركز تكوين للمندوبية العامة	
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.

-	مرسوم رقم	2.09.597	صادر في	05	ذي الحجة	1431)23	نوفمبر2009(	تمنح بموجبه تعويضات لفائدة بعض فئات املوظفين التابعين للمندوبية العامة	
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.	املنشور بالجريدة الرسمية رقم	5799	بتاريخ	11	محرم	1431 )28	ديسمبر	2009(.

105-		عبد القادر الكيحل،	مرجع سابق،	ص	234-235.
انظر أيضا،	أحمد مفتاح البقالي،	مرجع سابق،	ص	193	وما بعدها.
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الذي نص على هيكلة جديدة ملديرية	 	1986 فبراير	 	21 ومرسوم	 إحداث مديريات فرعية جهوية إلدارة السجون،	
السجون وفق اآلتي:

	 قسم الشؤون القضائية وإعادة التربية ويضم مصلحتين:	

o   مصلحة تنفيذ العقوبات؛

o   مصلحة التأهيل وإعادة التربية والعمل االجتماعي؛

	 قسم الشؤون اإلدارية واملالية ويضم:	

o   مصلحة املوظفين؛

o   مصلحة امليزانية والتجهيز؛	

o   مصلحة وحدات اإلنتاج؛

o   مصلحة الدراسات والتفتيش.

وفي إطار التحول الذي عرفته هيكلة وزارة العدل صدر املرسوم رقم	2- 98- 385	املؤرخ في	28	صفر		1413	املوافق لــ	
23	نونبر	1998،	املتعلق بتنظيم وزارة العدل وتحديد اختصاصاتها،	أصبحت بمقتضاه مديرية إدارة السجون وإعادة	

اإلدماج تتكون من خمسة أقسام وثمانية عشرة مصلحة مركزية إضافة إلى املصالح الخارجية.106

املصالح الخارجية ملديرية السجون وإعادة اإلدماج  2-3-1

كانت املصالح الخارجية ملديرية السجون وإعادة اإلدماج تتكون من مركز تكوين أطر إدارة السجون وإعادة اإلدماج	
املتواجد بإفران،	واملؤسسات السجنية املصنفة على الشكل التالي:

وتضم السجن املركزي بالقنيطرة،	السجن الفالحي بالعدير،	والسجن الفالحي		  مؤسسات خارج الصنف: 
بعي مومن،	والسجن املحلي عين السبع،	والسجون املحلية لفاس وآيت ملول،	ومكناس،	ووجدة،	وتطوان.

وواد		  وتازة،	 والناظور،	 والجديدة،	 وتتكون من السجن املحلي بسوق األربعاء،	 مؤسسات الصنف األول:	
وإنزكان،	 والسجن املحلي بخنيفرة،	 والسجن املحلي توالل بمكناس،	 وبوركايز،	 وورززات،	 والعيون،	 الو،	
والقنيطرة،	وعين البورجة بالبيضاء،	والراشدية،	والسجن الفالحي أوطيطة1	وأوطيطة	2	،	ومركز اإلصالح	

والتهذيب بالبيضاء،	ومركز اإلصالح والتهذيب بسال،	ومركز اإلصالح والتهذيب بسيدي مومن.	

مؤسسات الصنف الثاني:	وتضم السجن الفالحي بتارودانت،	السجن الفالحي بزايو،	وبالرماني،	والفقيه		 
والحسيمة،	 وشفشاون،	 وقلعة السراغنة،	 وبني مالل،	 والخميسات،	 والسجن املحلي بالصويرة،	 بنصالح،	

وبابن سليمان،	وبرشيد،	واملحمدية،	وابن أحمد،	وتزنيت.

مؤسسات الصنف الثالث:	وتتكون من السجن املحلي بخريبكة،	وتاونات،	والقصر الكبير،	وأصيال،	وابن		 
اجرير،	وصفرو،	والعرائش،	ووزان،	وبركان،	وأزيالل،	وميسور وبوعرفة.

106	-	عبد القادر الكيحل،	مرجع سابق،	ص	236
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وقد عرف تدبير املؤسسات السجنية تحوال عميقا في اإلدارة السجنية،	على إثر االضطرابات التي عرفتها بعض السجون،	
وحالة الفرار الجماعية التي عرفها السجن املركزي بالقنيطرة،	وذلك بإعالن إنشاء	مندوبية عامة إلدارة السجون وإعادة	

اإلدماج بتاريخ	29	أبريل	107،2008	وارتباطها من حيث سلطة الوصاية برئيس الحكومة.108

2 - مرحلة بداية صدور ظهير 23. 98 واملرسوم التطبيقي لـ 3 نونبر 2000

تطلب تحضير القانون املنظم للسجون باملغرب لدى إحالته على البرملان	65	ساعة من العمل،	وما يزيد عن عشرين	
اجتماعا،	وقدمت بشأنه	104	من التعديالت من طرف مختلف الفرق البرملانية	،	حيث قدمت فرق األغلبية	41	تعديال،	
وفرق املعارضة	22	تعديال،	وهو ما يدل على أن الحكومة ملا عرضت املشروع أبدت استعدادا للنقاش فيه،	وإن اقت�ضى	
وأعيدت صياغته	 	 بعد أن قبلت الحكومة جل التعديالت	 وقد تم التصويت عليه باإلجماع،	 الحال إعادة تعديله،	
بطريقة مالئمة،	وبذلك اعتبر القانون23 .98	ثمرة إرادة كل مكونات املجتمع املدني والسيا�ضي،	واستطاع أن يوازن بين	
ما تفرضه اإلكراهات الخارجية،	وما تمليه الظروف الداخلية	،	وكذا ما يستوجبه اعتبار الكرامة اإلنسانية109.	وإن كنا	

نعتبر أن هذا القانون جاء	في سياق االنفراج الحقوقي على املستوى الوطني،	انعكس إيجابيا على املستوى التشريعي.

االنفراج الحقوقي  1-2

استفاد هذا القانون من أجواء	االنفتاح السيا�ضي التي شهدها املغرب انطالقا من بداية التسعينات واملرتبطة أساسا	
أماكن أساسية	 حيث كانت السجون  األليم واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان،	 املا�ضي  القطيعة مع  بإعالن 
 98  .23 السجون	 قانون  فإن  وبالتالي  اإلنسانية.	 بالكرامة  واملس  باألشخاص  والتنكيل  االنتهاكات  هاته  لتصريف 
ومرسومه التطبيقي	3	نونبر	2000	حاوال قدر اإلمكان مالئمة بنودهما مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء	

الذي اعتمدته األمم املتحدة في مؤتمرها األول ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين واملبادئ األخرى ذات الصلة.

مداخل التحول التشريعي  2-2

مع مطلع عقد التسعينات شهد املنتظم الدولي جملة من التحوالت الجوهرية تجلت في إقبار نظام الثنائية القطبية وبروز	
نظام عالمي جديد أم�ضى يحمل بين طياته تصورات ومفاهيم جديدة؛	فانتشر املد العالمي للمسألة الديمقراطية الذي	
طال بلدان أوربا الشرقية وإفريقيا حيث عرفت هذه األخيرة ظاهرة املؤتمرات الوطنية التي طرحت على بساط املناقشة	
كل اإلشكاليات السياسية كاملسألة الدستورية، إلى جانب إقرار حقوق اإلنسان بمفهومها الكوني، كما أف�ضى هذا النظام	
إلى تبني نظام العوملة،	إذ يشير إغناسيو راموني	110على أن هذه املرحلة بدأت خالل الثمانينات؛	وبالضبط في نهايتها لتتخذ	
سنة	1989	مؤشرا للقطيعـة مع مرحلة سابقة،	وهي السنة التي عرفت انهيار جدار برلين؛	ونستطيع أن نوسع املؤشر الزمني	
ليشمل	1991-1989	فخالل هذه الفترة الوجيزة وقعت ثالثة أحداث أساسية كبرى هي التي تؤسس لهذه املرحلة الجديدة،	

107	-		اختيار مندوبية عامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،	وتعين مدير عام سابق لألمن الوطني على رأسها،	يفيد في قراءة أولية االبتعاد عن املقاربة السابقة	
املعتمدة من لدن وزارة العدل القائمة على إسناد مهمة إدارة املديرية لقضاة خصوصا منذ صدور قانون	23. 98،	بل العودة ملرحة الحماية التي كانت في ظلها	

السجون تحت وصاية قطاع الداخلية.

108	-		عبد القادر الكيحل،	مرجع سابق،	ص	237.

109	-	سعيدة منصر،	»املؤسسات السجنية في املغرب في ظل ثقافة حقوق اإلنسان«،	رسالة لنيل دبلوم الدراسات املعمقة في القانون العام،	جامعة الحسن	
الثاني الدار البيضاء،	السنة الجامعية	2003/	2004،	ص:25.

110-		إغناسيو راموني	“	التحوالت الجيوسياسية الكبرى في زمن العوملة	“	عرض ألقاه باملعهد الفرن�ضي بالبيضاء	يوم	03/04/2000	–نص العرض منشور	
بجريدة االتحاد االشتراكي	–ع	7-6114	/5/	2000	ص3.
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وهذه األحداث هي باإلضافة		لسقوط جدار برلين سنة	1898،	اندالع حرب الخليج الثانية لسنة	1991	وانهيار االتحاد	
السوفيتي في دجنبر	1991. 

وعلى اعتبار املغرب فاعال نشيطا داخل املنتظم الدولي فقد تأثر برياح التغيير،	وكان من الطبيعي والحالة	هذه أن يسعى	
بدوره إلى التالؤم مع النظام الجديد فمبررات االنحسار واالنقطاع التي كانت واردة فيما م�ضى لم يعد لها وجود بحكم	
ما شهده مغرب التسعينات من تحوالت سياسية؛	اقتصادية واجتماعية،	منها ماله عالقة بالتحوالت الدولية السالفة	

الذكر؛	ومنها ما هو مرتبط أساسا ببنية املجتمع املغربي.111 

لقد شهد بذلك الفضاء	السيا�ضي املغربي ومنذ منتصف عقد التسعينات من القرن املا�ضي،	تحوالت سياسية عدة	
اختلفت التأويالت حولها،	وحول مغزاها ودالالتها.	فمع النقاش السيا�ضي الذي كان قائما حول إمكانية تشكيل حكومة	
التناوب وإشراك أحزاب املعارضة في السلطة،	وبعد أن فشل هذا النقاش سنة	1994،	مع رفض املؤسسة امللكية منح	
أحزاب املعارضة ما يسمى ب	»وزارات السيادة«،	تحقق التوافق ألول مرة في تاريخ املغرب السيا�ضي على الدستور،	
1996،	وكان هذا الحدث االنطالقة الحقيقية لتشكيل حكومة التناوب.	 حيث وافقت أحزاب املعارضة على دستور	
وإلى جانب ذلك،	فقد شكل التوقيع على ميثاق الشرف بين الحكومة والنقابات سنة	1997	األرضية املناسبة للتوافق	
على تشكيل حكومة التناوب،	باعتبار أن الهدوء	الذي عرفه العمل النقابي بعد ذلك ساهم في تلطيف األجواء	وتليين	
وعليه وتبعا لتلك الظروف شكلت حكومة التناوب بقيادة األستاذ عبد الرحمن اليوسفي ليحقق املغرب	 املواقف.	
العديد من املكاسب في مجال الحريات العامة وحقوق اإلنسان،	وقد شكلت مسألة طي صفحة املا�ضي في إطار هيئة	
اإلنصاف واملصالحة أهم تجلياتها.	غير أنه وبعد أحداث	11	شتنبر2001،	وتفجيرات الدار البيضاء	2003	وما تالها من	
أحداث...،	عرف هذا املجال تراجعا كبيرا مع وضع قانون اإلرهاب،	الذي جاء	بمقتضيات أجهزت على الضمانات الواردة	

في قانون املسطرة الجنائية	22. 01. 

التي	 	98  .23 في ظل هاته التحوالت السياسية واالجتماعية السابقة والالحقة على إصدار القانون املنظم للسجون	
عرفتها اململكة املغربية،	نتساءل عن مدى واقع التنظيم اإلداري للمندوبية العامة للسجون وإعادة اإلدماج؟	

3 - املندوبية العامة للسجون: 

املؤسسة املكلفة بتدبير شؤون	 أصبحت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،	 	2008 انطالقا من سنة	
وقد اعتمدت املندوبية العامة إلدارة	 وتتميز بهيكلة خاصة بها وتناط بها اختصاصات محددة،	 السجون والسجناء	
السجون وإعادة اإلدماج،	على مقاربة حديثة في التدبير اإلداري تقوم على تحديد االختصاصات وتوزيعها بين اإلدارة	
املركزية واإلدارة الالممركزة،	القائمة على إرساء	هياكل إدارية على املستوى الجهوي،	من خالل إحداث مديريات جهوية	

وتفويض صالحيات للمسؤولين الجهويين.	

سياقات التحول على مستوى تدبير القطاع السجني  1-3

نستحضر جميعا أسباب التحول في تغير سلطة الوصاية على القطاع السجني،	من مديرية السجون التابعة لوزارة	
2011،	ارتباطا بحالة الفرار	 العدل،	ملندوبية تابعة للوزير األول الذي أصبح رئيسا للحكومة في ظل تعديالت دستور	
الجماعي التي عرفها السجن املركزي بالقنيطرة.	وبقدر ما أن تعيين مدير األمن الوطني السابق مندوبا عاما للسجون	
خلف أكثر من تفسير وتأويل بشأن املقاصد والغايات التي توحي بالرغبة في إعمال املقاربة األمنية في التعاطي مع تدبير	

 http://www.aljabriabed.net	،اإلصالحات الدستورية والسياسية في مغرب التسعينات	محمد زين الدين،		-	111
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املؤسسات السجنية؛	بقدر ما يمكن اعتبار إحداث املندوبية العامة إلدارة السجون بموجب الظهير الشريف رقم	-49
1-08	الصادر بتاريخ	22	ربيع الثاني	1429	املوافق لـــ	29	أبريل	2008،	وإلحاقها بمؤسسة الوزير األول بمثابة رسالة دقيقة	
املعاني تستهدف إشراك أعلى هيئة في الحكومة،	وبالتالي الحرص على التأسيس ملقاربة جديدة على		مستوى الفضاء	
السجني	،	عبر اعتماد برامج تهدف لتطوير طرق العمل وتأهيل املوارد البشرية،	والتأسيس لثقافة صون كرامة السجناء	
وأنسنة ظروف اعتقالهم.	ويمكن استحضار مثل هاته القراءة حين استقراء	الجهود التي بذلت من أجل تحسين ظروف	
اإليواء	للسجناء	واالرتقاء	باملستوى املعي�ضي بالرفع من املعدل اليومي للتغذية،	والعناية بتحسين العرض الصحي...لكن	
الوظيفي للمسؤول السابق،	حاضرة بقوة	 باملقابل تظل أسباب ودواعي استحضار القراءة الثانية املرتبطة باالنتماء	

خالل البدايات األولى لتجربة املندوبية.

على أي وبالرغم من التفسيرات والتأويالت املتعددة فإن املؤسسات السجنية بقدر ما تتطلب ضـرورة توفير االنضباط	
واألمن داخلها،	بقدر ما تتطلب صيانة حقوق النزالء	والحفاظ على كرامتهم،	والنهوض بوضعية املؤسسات السجنية	
وتأهيلها،	واعتماد تدبير احترافي دقيق وصارم للعمل بها،	وتحديث وتطوير العمل بها بما يمكن من توفير الظروف املالئمة	
لتحقيق إدماج فعلي وتأهيل حقيقي للنزالء	بعد اإلفراج عنهم.	تلكم هي األهداف التي سطرها العاهل املغربي محمد	

السادس في التعاطي مع املؤسسات السجنية والسجناء.112

3-2 التنظيم اإلداري للمندوبية العامة للسجون

بعد االرتقاء	بمديرية السجون إلى مندوبية عامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،	تم تعين املندوب العام بوضعية مماثلة	
لوضعية كتاب الدولة فيما يتعلق باملرتب والتعويضات واملنافع العينية وفق ما جاء	في املادة األولى من الظهير،	مدخل	
لتعزيز مكانة املندوب واملندوبية.	ويمارس املندوب العام بموجب القانون الصالحيات املسندة إلى السلطة املكلفة بإدارة	
السجون وإعادة اإلدماج؛	ويعتبر آمرا بالصرف في ميزانيات التسيير واالستثمار الخاصة باملندوبية.113وتشتمل اإلدارة	

املركزية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج على114:

	 الكتابة العامة.	

	 املفتشية العامة.	

	 	مديرية العمل االجتماعي والثقافي لفائدة السجناء	وإعادة إدماجهم.	

	 مديرية سالمة السجناء	واألشخاص واملباني واملنشآت املخصصة للسجون.	

	 مديرية املوارد البشرية.	

يناير2002	أحدث صاحب الجاللة امللك محمد السادس مؤسسة أطلق عليها جاللته اسمه الشريف اال وهي:”	مؤسسة محمد السادس	 	15 بتاريخ	 	 	-112
إلدماج السجناء	نزالء	املؤسسات السجنية ومراكز االصالح والتهذيب لألحداث الجانحين وحماية الطفولة.«		ولعل احداث”	مؤسسة محمد السادس إلدماج	
السجناء”	يشكل نقلة نوعية في طريقة التعاطي مع املواطن االنسان السجين سواء	أثناء	فترة االعتقال او بعد االفراج عنه.كما أن إطالق اسم جاللته على	

املؤسسة له أكثر من داللة.
وفي االجتماع االول للمجلس االداري لهذه املؤسسة الذي ترأس اشغاله العاهل املغربي بقصر مرشان بطنجة ذكر ان احداثه لهاته املؤسسة يعد تجسيدا	
واكد جاللته ان الغاية من احداثه لهذه املؤسسة تكمن في ترسيخ الوظيفة	 لحرصه على ضمان حقوق رعاياه في مفهومها الشمولي بمن فيهم السجناء.	
االصالحية والتربوية للمؤسسة السجنية بجعلها فضاء	اجتماعيا وانسانيا إلعادة ادماج نزالئها،	مبرزا ان الدور املوكول ملؤسسة محمد السادس في هذا الشأن	
يتمثل في توفير الوسائل الكفيلة بتمكين نزالء	املؤسسات السجنية واالصالحية من تكوين تربوي ومنهي يؤهلهم لالندماج في الحياة االجتماعية والعائلية بعد	

االفراج عنهم.«

113			تناط باملندوبية العامة مهمة اإلعداد والسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في مجال إعادة اإلدماج،	وسالمة األشخاص واملنشآت واملباني املخصصة للسجون،	واملساهمة	
في الحفاظ على األمن العام.

عبد القادر الكيحل،	مرجع سابق،	ص	238.

114	-	قــرار املندوب العام رقم	1524.09	بتحديد اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح املديريات املركزية التابعة لها.
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	 مديرية امليزانية والتجهيز.	

	 األقسام املستقلة.	

	 املصالح املستقلة.	

وتم اعتماد سياسة الالتمركز اإلداري من خالل إحداث مديريات جهوية من أجل التدبير عن قرب للشأن السجني	
ومعالجة املشاكل الطارئة بالسرعة املطلوبة.	ولتوضيح هذه الهيكلة بكل فروعها نورد الرسم البياني التالي املوضح:
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وجدير بالذكر أن هذه الهيكلة التي اعتمدتها املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ساهمت إلى حد كبير	
في إرساء	دعائم تسيير املؤسسة السجنية ألنها اعتمدت على أقسام متخصصة لها مهام محددة.	ويالحظ من خالل	
هذه الهيكلة استحضار جوانب مهمة ترتبط في مجملها بتدبير املؤسسة السجنية؛	إال أنه وبالرغم من الهيكلة الدقيقة	
واملتعددة،	ال نالحظ وجود مصلحة مستقلة تهتم بحقوق السجين ومدى احترامها،	وتقوم بمهام املالحظة والتدخل في	

حالة املساس بها،	وكذا إحداث قسم يهتم باألبحاث في املجال العقابي على غرار بعض األنظمة القانونية.

التدبير اإلداري واملالي للمؤسسات السجنية  3-3

يشكل حسن التدبير اإلداري،	وقيمة االعتمادات املالية املرصودة من لدن الدولة،	إحدى أهم مقومات نجاح أية برامج	
حديثة في مجال أنسنة املعاملة العقابية،	من خالل االعتماد على مبدا احترام كرامة السجين،	والعمل على تأهيله.		

التدبير اإلداري   1-3-3

تناط باملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج مهمة إعداد والسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في مجال	
إعادة إدماج السجناء،	والحفاظ على سالمتهم وسالمة األشخاص واملباني واملنشآت املخصصة للسجون،	واملساهمة في	
الحفاظ على األمن العام115،	فاملؤسسات السجنية أصبحت تندرج ضمن مصاف املؤسسات التربوية املعنية بالتنمية	
البشرية،	وتعزز	دورها	فيما يتعلق بإصالح السجين	وتأهيله مهنيا وتربويا ومعرفيا لتيسير إدماجه بعد اإلفراج عنه	،	
وقد استرعى هذا الجانب اهتماما خاصا من طرف املندوبية العامة من خالل تعزيز سياسة التكوين املنهي والتعليم	
116	مع استحضار االختصاصات األصيلة املناطة بها املرتبطة من جهة بتنفيذ املقررات	 وتكثيف األنشطة الثقافية؛	
القضائية الصادرة بعقوبات أو تدابير سالبة للحرية،	وتيهئ امللفات املتعلقة بطلبات واقتراحات العفو أو اإلفراج املقيد	
العمل على تطوير البحوث والدراسات	 	 ومن جهة أخرى	 بشروط بتنسيق مع القطاعات الحكومية املعنية باألمر؛	
املتعلقة بالسجون واقتراح تغيير النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها ومالءمتها للمتطلبات املستجدة واملواثيق	

الدولية التي تعنى بحقوق اإلنسان وبمجال التدبير السجني.

التدبير املالي  2-3-3

لتعرف ارتفاعا بعد	 	،2007 الى	 	2001 ظلت ميزانية التسيير واالستثمار املرصودة لقطاع السجون مستقرة من سنة	
احداث املندوبية العامة إلدارة السجون واعادة اإلدماج من سنة	2008	الى	2014 117،	وهي مبالغ مهمة إال أنها تظل غير	

كافية لتسيير املؤسسات السجنية.	118

وإذا كانت محطة بناء	سجون جديدة قد شكلت تحوال في االهتمام بالوضعية املادية إليواء	املعتقلين وتحسين ظروف	
إقامتهم والعناية بتغذيتهم ونظافتهم مرورا بتطوير برامج التكوين والتعليم وفتح املؤسسات السجنية في وجه املجتمع	

115	-	في إطـار تنفيــذ مقتضيــات الظهيــر الشـريـف رقـم	1-08-49	الصـادر في	22	من ربيـع اآلخر		1429ه املوافق ل	29			أبريـل	2008	بتعيين املنـدوب العام إلدارة	
السجـون وإعـادة اإلدماج وبتحديد اختصاصاته،	صـدر املرسوم رقم	2.08.772	بتاريخ	25	جمادى األولى	1430 )21	مــاي	2009(	بتحديد اختصـاصــات وتنظيم	

املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.

  http://www.dapr.gov.ma/index.php			تقديم العدد الثالث عشر من مجلة ادماج منشور على موقع	-	116

وللمعدات	 درهم،	 	745  000 344 	، 	2012 وقد تحدد للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج كنفقات للموظفين واألعوان مثال في سنة	 	- 	117
500 000 5	درهم وحددت مجموع نفقات االستغالل الخاصة بمرافق	 556 500 000	درهم وملصلحة وحدات اإلنتاج إلدارة السجون	 والنفقات املختلفة	

الدولة املسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج		500 000 5	درهما	.
الباب األول من املادة	50	من قانون املالية رقم	22.12	لسنة	2012	منشور بالجريدة الرسمية عدد	6048	بتاريخ			17	ماي	2012.

118-	الباب األول من املادة	50	من قانون املالية رقم	22.12	لسنة	2012	منشور بالجريدة الرسمية عدد	6048	بتاريخ	17	ماي	2012.
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املدني،119		فإن الوضع العام ال زال يصطدم		بعوائق عديدة تحول دون بلوغ األهداف في مجال إعادة التربية والتهذيب	
وضمان السير العادي في املجال الدرا�ضي أو املنهي؛	ومن أبرز مظاهر الضعف هزالة االعتمادات املالية املرصودة من	
وتحول دون تحقيق العقوبة السالبة للحرية	 فامليزانية املخصصة غير كافية بكل املقاييس120	 قبل الجهات املعنية،	
لهدف التأهيل سواء	بالنسبة إلنشاء	مباني السجن على أسس حديثة تتناسب مع الدور اإلصالحي،	أو إيجاد اإلدارة	
العقابية السليمة التي تعتمد على الفنيين واألخصائيين املزودين بالتقنيات الالزمة إلجراء	عمليات الفحص والتصنيف	

واملتابعة،	أو بالنسبة لرعاية النزالء	صحيا واجتماعيا ونفسيا وتعليميا.121 

لذلك يؤاخذ على السجن كثرة تكاليفه املالية الالزمة لبنائه وإدارته وتسييره122	وغيرها من الخدمات التي تبقي على	
املساجين أحياء	خارج أسوار الحياة،	ناهيك عن مصاريف اإلصالح والتأهيل وإعادة اإلدماج،123	أسباب وغيرها دعت	
نتائجه	 خلصت فيه إلى أن السجن وسيلة باهظة التكاليف124	 	1990 الحكومة البريطانية لنشر كتاب أبيض سنة	

ضعيفة وغير مضمونة في مجال التأهيل واإلصالح ال تتناسب مع املبالغ التي تنفق. 125

	باملقابل فالكتاب األبيض الصادر في بكين في	9	اكتوبر	2012	عن املكتب االعالمي ملجلس الدولة تحت عنوان	»االصالح	
القضائي في الصين«	انه يتطلب على السجناء	العمل في السجون بالصين والحصول على اجر مقابل ذلك،	في ظل بذل	
البالد للجهود في سبيل بناء	نظام سجون عادل ونظيف ومدني وفعال.	وأكدت مضامين الكتاب على ضرورة أن يعمل	
في كل اسبوع السجناء	لخمسة ايام ويتلقون حصصا تعليمية ليوم واحد والراحة ليوم واحد.	منهجية اختارتها الصين	
وفصل العائدات والنفقات،	 وفصل الوظائف االدارية والتجارية،	 لتحقق هدفها االصالحي لـ”ضمان مبالغ كاملة،	
والعمليات املوحدة”	في السجون.	وتضمن ميزانية الحكومة نفقات ادارة السجون واالصالح الجنائي وتكاليف معيشة	
املساجين ومرافق السجن،	للكتاب االبيض.	وقال الكتاب االبيض انه تتم املحاوالت لتعزيز التعليم االخالقي والثقافي	

والتقني للسجناء	واعطائهم دورات تدريبية مهنية من اجل تعزيز قدراتهم لكسب العيش عقب إطالق سراحهم126.

-	محمد عبد هللا النباوي،	تأمالت في السياسة الجنائية باملغرب األعمال التحضيرية للمناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية باملغرب واقع وآفاق،	 	119
مرجع سابق،	ص:	137.

120	-	الحسن يزي،	املدير العام للسجون باملغرب،	أنا السجين رقم	1،	جريدة الصباح السنة السادسة العدد	1826،	20	من فبراير	2005.

121	-	مصباح الخيرو،	وبدر الدين عبد هللا إمام،	دور املؤسسات اإلصالحية في الوقاية من الجريمة،	املجلة العربية للدفاع االجتماعي،	عدد	15،	يناير	1983 
،	ص:	246.

122	-	عبد الحق الزيهاري«دور البرامج اإلصالحية في إدماج النزالء	املحكومين بعقوبات طويلة األمد«بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املتخصصة في علوم	
التربية،جامعة محمد الخامس السوي�ضي،كلية علوم التربية،الرباط،السنة الجامعية	2002-2001،صفحة	49 .

123	-	عبد هللا بن عبد العزيز اليوسف«التدابير املجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية«الطبعة األولى	،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،	الرياض،	
2003،صفحة	60.

124	-		بوجمعة الزناكي	»	بدائل العقوبات السالبة للحرية الشغل من أجل املنفعة العامة	»	مجلة إشعاع،عدد		24	،	2001	،صفحة	89.

125	-	أحسن طالب	،م رجع سابق،صفحة	250.

  .http://arabic.people.com	الصفحة الرئيسية للصين		126-
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جدول يحدد ميزانية االستثمار وميزانية التسيير املخصصة لقطاع السجون
من سنة 2001 الي سنة 2014

ميزانية تنعكس سلبا على املستوى الصحي والغذائي لنزالء	املؤسسات السجنية،	املنحدرون في أغلبهم من أسر فقيرة،	بل	
معدمة وذات مستويات تعليمية محدودة.127	ويمكن رصد تأثير اإلكراهات املادية من خالل وضعية الساكنة السجنية	

على مستوى التغذية والبرامج اإلصالحية وهي صعوبات يمكن ترجمة بعضها في النقط التالية: 

o    التغذية:

ينص القانون املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية على أنه يجب أن تكون الوجبات الغذائية املقدمة للنزالء	
باملؤسسة العقابية متنوعة وكافية،	وأن تعد بطريقة نظيفة وتقدم بطريقة الئقة تحفظ إنسانية وكرامة املحكوم عليه	
ويجب أن تتناسب كمية الطعام مع سن وحالة املحكوم عليه الصحية ونوعية العمل الذي يقوم به.لكن الواقع يكشف	
أن سوء	التغذية من السلبيات البارزة في املؤسسات العقابية وهي بذلك تتناقض تماما مع ما يق�ضي به القانون128 
فالنوع والكم الذي يتوصل به السجين يوميا		من الغذاء		يعتبر غير كاف يجعل السجناء	يستغنون عنه	،	ويقتصر تناوله	

على الفئات الفقيرة التي ال تتلقى الزيارات العائلية وال تملك املال لسد حاجاتها األساسية	.		

127 - Philippe combessie, sociologie de la prison, Ed, la découverte, Paris, 2001, p : 33.

128	-	الفصل	113		من قانون	98/23:	ركز على أن تكون التغذية متوازنة للسجين،	وقد أكدت املادة	20		من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء	على	
أنه	:	توفر لكل سجين في الساعات املعتادة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه جيدة النوعية وحسنة اإلعداد والتقديم و توفر لكل	

سجين إمكانية الحصول على ماء	صالح للشرب كلما احتاج إليه.		
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جدول يوضح امليزانية املخصصة للتغذية 129

 2008 من خالل هدا الجدول يتبين		التحسن الدي عرفته ميزانية التغذية ابتداء	من احداث املندوبية العامة سنة	
14	درهم حيث وضعت	 4	دراهم لكل سجين الى	 واملجهودات املبذولة في هدا الصدد إذ ارتفعت ميزانية التغذية من	
املندوبية العامة إلدارة السجون واعادة اإلدماج جدوال غذائيا موحدا بالنسبة لجميع املؤسسات السجنية يتسم	
عموما بالتنوع والتوازن وحسب املعطيات الواردة عن املندوبية فقد ارتفعت ميزانية التغذية من	108	مليون درهم سنة	
2008	لتصل الى	331	مليون درهم سنة	2011130	أي بزيادة تبلغ	  360.5في املائة،	كما عرف البرنامج الغذائي تحسنا	
نوعيا وكميا،	حيث ارتفعت كمية اللحم املقدمة من	150	غراما قبل احداث املندوبية الى	200	غرام131	رغم دلك تظل	
هده امليزانية غير كافية		للتغذية املتوازنة كما ينص عليها قانون	23/98132	مما يجعل العديد من السجناء	االعتماد كلية	

على ما تجلبه لهم عائالتهم من مواد الزيارة.	

جدول يبين عدد زوار السجناء وعدد قفة املؤونة133

129	-	املندوبية العامة إلدارة السجون واعادة اإلدماج	2013.

130	-	تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان حول امليزانية الفرعية للمندوبية العامة إلدارة السجون واعادة اإلدماج للسنة املالية	2012.

131	-	تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان تقرير خاص باألوضاع في السجون وحقوق اإلنسان	»	2012

132	-	املادة	76	من املرسوم التطبيقي للقانون املتعلق بتنظيم وتسير املؤسسات السجنية.

133	-	املصدر املندوبية العامة إلدارة السجون واعادة اإلدماج	2013.
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من خالل هدا الجدول يتبين ان عائالت السجناء	هي املمون الرئي�ضي في جانب التغذية وذلك عن طريق	-قفة الزيارة-	134 
فمساهمتها توازي	% 70.

o    الرعاية الصحية: 

بغض النظر عن قيمة وجودة الخدمات املقدمة،	فإن سلب الحرية وما يرتبط بها من إجراءات وتدابير،	وفي انتظار	
تفعيل ضمانات املحاكمة املنصفة وما لكل ذلك من أثر على نفسية النزيل،	يجعله حتما في وضع صعب نفسيا،	مما	
يقت�ضي ضرورة االستفادة من الرعاية الصحية من خال العرض على أطباء	وأخصائيين نفسانيين داخل املؤسسات	
الذات.136  بغية التعرف على الوضع الصحي،	وحجم الضرر النف�ضي ومدى إمكانية اإلقدام على إيذاء	 السجنية،135	
غير أن الواقع يفصح عن وجود صعوبات في الولوج إلى الخدمات الصحية بالصفة املنصوص عليها في القانون املنظم	

للسجون	137
جدول يبين عدد الفحوصات الطبية التي استفاد منها املعتقلين

يالحظ من خالل هدا الجدول،	وبالرغم من املجهودات املبذولة فيما يخص توفير الرعاية الصحية للساكنة السجنية	
أنها تبقى دون املتطلبات،	حيث سجل ضعف استفادة السجناء	من الرعاية الصحية138	وهو ما يشكل إيالما إضافيا	
ضدا عن القانون،	يضاعف من الوضع املترتب عن سلب الحرية،139	اضافة الى نقص األطر الطبية مما يؤثر سلبا على	

استفادة السجناء	من الخدمات الطبية.

134	-	فالزيارة حق للسجين إذ قررت اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان أنه من حق املسجون احترام عالقته األسرية من خالل زياراته ومراسالته بفرض إعادة	
تأهيله اجتماعيا.

	،1993 مارس-يونيو	 السنة السابعة عشرة العدد األول والثاني،	 مجلة الحقوق،	 مدى حق املسجون في حرمة الحياة الخاصة،	 غنام محمد غنام،	 انظر:	
ص.293.

135	-	أحمد التقي«قانون23\98	املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية مظاهره وتجلياته«	مجلة إدماج العدد	6،	2003،ص	38.
136 - M. Faucoult “surveiller et punir «Gallimard, Paris, 1975, page .275  

137	-	خليل اإلدري�ضي،مرجع سابق،صفحة	58.

138	-	تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان	2012	م س	.

139	-	سمير أبو زرعي«النزيل داخل املؤسسات السجنية بين إعادة اإلدماج والفراغ الزمني«بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املتخصصة في علوم التربية،	
جامعة محمد الخامس السوي�ضي،كلية علوم التربية،	الرباط،السنة الجامعية		-2003 2004،	صفحة	60.
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جدول يبين عدد األطر الطبية العاملة باملؤسسات السجنية

من خالل هدا الجدول نسجل نقص في عدد األطباء	السيما في تخصص علم النفس واملساعدين الصحيين،	العاملين	
ذات أهمية كبيرة	 باملؤسسات السجنية وان كان القانون املنظم للسجون باملغرب جعل الرعاية الصحية للسجناء	
حيث جعلها ال تقل أهمية عما هو موجود في املجتمع خارج السجن لكن الواقع يكشف عن معاناة السجناء	في هذا	
الجانب رغم املجهودات املبذولة،	مما يستوجب إنشاء	وحدات استشفائية متعددة التخصصات داخل السجون.140  

o    قصور البرامج التربوية:

من بين املؤشرات التي يمكن االعتماد عليها للقول بأن املؤسسات السجنية فشلت في أداء	أدورها اإلصالحية في أساليب	
املعاملة العقابية،	من خالل فشل العمليات التي تستهدف تأهيل النزيل والتأثير على سلوكه كالتهذيب الديني واألخالقي	
والتعليم والتدريب...ال تؤدي دورها في إصالح وتأهيل النزيل وتعديل سلوكه141.	وبالرغم من تنصيص املشرع املغربي على	
حق املحكوم عليهم في االستفادة من البرامج إال أن املالحظ هو عدم استجابتها النتظارات الساكنة السجنية بما يتالءم	

واملبادئ الدولية في هذا املجال:

o    التعليم: 

حيث يرتبط حق السجين في التعليم بحدود ما يتالءم ونظام املؤسسة وأمنها وهو ما يعني طغيان الهاجس األمني على	
انشغاالت املؤسسة السجنية،	وبالتالي تخلفها عما نصت عليه القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء	التي تجعل	
وفي مختلف أطوار	 يستفيد املعتقلون من دروس في محو األمية،	 	)142(.)38 )القاعدة	 تعليم األميين األحداث إلزاميا	
التعليم	)األسا�ضي،	الثانوي والجامعي(	ويتم تيهئ عدد من األقسام الدراسية بالسجون،	يتلقى السجناء	بها تعليما في	

نطاق البرامج الوطنية للتعليم،	بتنسيق مع القطاع الو�ضي لتوفير التأطير الالزم.

140 -P. Couvrat “Santé et système pénitentiaire Applications et implications de la loi du 18 janvier 1994”Revue de Science 
Criminelle et de Droit Pénal Comparé, Dalloz, n°1 Janvier-Mars 1997, page174.

141	-	عبد هللا عبد الغني غانم،	أثر السجن في سلوك النزيل،	أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،	الطبعة األولى،	الرياض	1999،	ص:8.
142  -A. Guenoun ,” Statistique des illettrés qui ont bénéfice de lutte contre l’analphabétisme” , Rapport sur l’état des 
prisons au Maroc ,  1997 , p  28.
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جدول يرصد حصيلة برنامج محو األمية باملؤسسات السجنية

جدول يرصد عدد املعتقلين الذين تابعوا دراستهم بالطور األول من التعليم األسا�ضي
 والنتائج املحصل عليها        

جدول يرصد عدد املعتقلين الذين تابعوا دراستهم بالتعليم الثانوي والنتائج املحصل عليها

من خالل هذه الجداول يتضح أن عدد املعتقلين الذين تابعو دراساتهم بمحو األمية والتعليم االبتدائي والتعليم	
الثانوي،	يبدو بأنها ال ترقى إلى مستوى التطلعات،	فبالرغم من املجهودات املبذولة إال أنها تبقى محدودة باملقارنة مع	
متطلبات إعادة التأهيل والواقع الذي تعرفه املؤسسات السجنية نتيجة من جهة لالكتظاظ،	ومن جهة أخرى نظرا	
لطبيعة العقوبات القصيرة األمد التي ال تسمح باعتماد برامج إصالحية،	بذلك فإن أغلب السجناء	ال تتاح لهم الفرصة	

للتعليم حسب املندوبية العامة.143 

 http://www.dapr.gov.ma	:	انظر موقع	-	143
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o    التكوين املنهي: 

انطالقا من الرهان الواقع على التكوين املنهي كخيار في مجال اإلعداد لإلدماج في املجتمع،	وباعتبار أيضا أن له دور هام	
في محاربة الفراغ الزمني الذي يعم الفضاء	السجني،	فإن تعلم حرفة سيكون له األثر الفعال في تأهيل املحكوم عليهم.	

لكن ما يؤَسف له هو عدم استفادة كل املؤسسات العقابية في بالدنا من تلك البرامج	144.

جدول يبين تطور مراكز التكوين املنهي باملؤسسات السجنية 145

    

يتضح من خالل هدا الجدول ان عدد مراكز التكون املنهي اقل من عدد املؤسسات السجنية باملغرب وعدد متدربي	
70	ألف سجين،	لذلك عملت املندوبية العامة	 التكوين املنهي ضعيف مقارنة مع حجم الساكنة السجنية التي تفوق	
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج على بناء	مؤسسات سجنية جديدة أحدثت فيها مراكز بيداغوجية لتأهيل السجناء	
وفق معايير موضوعية ومعتمدة وطنيا ستضاف للمراكز املتوفرة حاليا والبالغ عددها	47	مركزا بيداغوجيا،	وستعمل	
على الشروع في العمل بها ابتداء	من السنة الجارية بعد تجهيزها باملعدات الضرورية؛	كما قامت وفي إطار الشراكة مع	
مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء	ببناء	مراكز بيداغوجية جديدة ببعض املؤسسات السجنية إضافة	
إلى أنها برمجت بناء	15	مؤسسة سجنية جديدة تتوفر على مراكز بيداغوجية مماثلة،	ومن املحتمل أن تصل الطاقة	
االستيعابية لهذه املراكز إلى ما ال		يقل عن	1500	سجين مستفيد،	ومن شأن الشروع في العمل فيها أن يرفع عدد السجناء	

املستفيدين من برامج التأهيل والتكوين بنسبة ال تقل عن80	في املائة من السجناء	على املدى القريب واملتوسط146

A.	Guenoun,		Rapport	précité,		p	29-  144
-	تجدر اإلشارة إلى أن الشروط املعتمدة والتي تحكم عملية التسجيل

	من أجل االستفادة من برامج التكوين املنهي والتعليم هي نفسها املعتمدة على مستوى السجون،	علما أن حوالي	%8	من الساكنة السجنية ال يتعدى مستواها	
الدرا�ضي اإلعدادي	)بين األمية والتعليم األسا�ضي واإلعدادي(.	مما يق�ضي شريحة واسعة من هذه الفئة.

-	مداخلة ملصطفى لفراخي،	مرجع سابق.

145		-	املصدر املندوبية العامة إلدارة السجون واعادة اإلدماج	2013.

146		-	جريد الصباح،	»مخطط خما�ضي.....مساع جادة لرفع مستوى تعليم السجين وتأهيله في أفق حسن إدماجه في النسيج السوسيو		اقتصادي«،	عدد	
3744،	بتاريخ	26/02/2012،	الصفحة		4.
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جدول يوضح عدد املعتقلين املسجلين والناجحين بمختلف شعب التكوين املنهي.147

ومن خالل هذا الجدول يتضح وباملقارنة مع مجموع السجناء	أن عدد املستفيدين من الدروس ومن التكوين املنهي ال	
يرقى إلى مستوى التطلعات مقارنة مع عدد الساكنة السجنية.

o    األنشطة الثقافية:

وكذا إلى االنفتاح	 الذي يحتكم أساسا لبرمجة اإلدارة العقابية وإمكانياتها،	 تتسم هذه األنشطة بالعمل املتقطع،	
على الفعل التشاركي الذي تساهم فيه جمعيات املجتمع املدني،	األمر الذي يضفي عليها		وصف	“املناسباتي”	،	وفق	
“إن السجون املغربية تعرف أزمة هيكلية وأن املندوبية العامة	 املجلس الوطني لحقوق اإلنسان	 	 ما ورد في تقرير	
وإنما هي مسؤولية	 إلدارة السجون ليست وحدها من يتحمل املسؤولية فيما آلت إليه األوضاع داخل السجون،	
يتحملها جميع األطراف املعنية«،	مستدال على ذلك بالطلب الذي وجهته املندوبية العامة إلدارة السجون للحكومات	
املتتالية من أجل عقد اللجنة املحدثة طبقا للمرسوم رقم	2.09.212	والتي تضم عددا من القطاعات الوزارية،	لكن	

لم تتلق أي جواب في هذا الشأن	148 

جدول يوضح توزيع األنشطة التي نظمتها املندوبية العامة إلدارة السجون واعادة اإلدماج لفائدة املعتقلين 
باملؤسسات السجنية.

147		-	املصدر املندوبية العامة إلدارة السجون واعادة اإلدماج	2013.

148	-			تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان	»حول وضعية السجون والسجناء«،	30	أكتوبر	2012،	ص	10.
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من خالل الجدول اعاله بتبين النقص البين بخصوص األنشطة من جهة وغياب الفضاءات والقاعات املخصصة لها	
من جهة اخرى رغم املجهودات املبذولة من طرف املندوبية في إطار العناية باملعتقل وأهمية النشاط الترفيهي والثقافي	

والفني بالنسبة لنزالء	املؤسسات السجنية،149	ومنح كل التسهيالت للنزالء	من اجل ممارسة شعائرهم الدينية.150 

لذلك ومن أجل الرفع من الفعل الحقوقي والثقافي والترفيهي وجب على املندوبية العامة للسجون االنفتاح على املجتمع	
املدني بغية اإلسهام في عملية التأهيل،	في أفق إعادة إدماج النزالء	املواطنين،	وهو ما يجد مرجعتيه في دستور اململكة	
الجديد الذي عمل على تأكيد حضور املجتمع املدني كقوة اقتراحية فاعلة في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها	

وتنفيذها وتقييمها151.

3-3-3 التدبير الالممركز 

لقد عرف التدبير اإلداري باملغرب تحوال جوهريا في اتجاه التخفيف من حدة التركيز اإلداري،	بتفويض االختصاصات	
لإلدارة الالممركزة،	اتجاه اعتمدته املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،	بإقرار مديريات جهوية تشرف على	
املؤسسات السجنية املتقاربة،	إعماال ملقتضيات املادتين الثانية والحادية عشرة من املرسوم رقم	2-08-772	املتعلق	
بتحديد اختصاصات وتنظيم املندوبية العامة؛	والقرار رقم	09. 2456	الصادر في	18	شتنبر	2009	الصادر عن املندوب	
بناء	عليه انطلق العمل بتسع	 العام بإحداث وتحديد اختصاصات املندوبية العامة وتنظيم املصالح الالممركزة.152	

مديريات جهوية باعتبارها بمثابة أقسام في اإلدارة املركزية.153

ولعل إحداث املديريات الجهوية يتما�ضى واعتماد النهج الالممركز في التدبير اإلداري،	في أفق خيار الجهوية املوسعة،	
وكذلك بحكم خصوصيات اإلدارة السجنية وما تعرفه من إكراهات تتطلب التدخل الفوري ارتباطا بارتفاع عدد	
الساكنة السجنية،	وتزايد الوقائع واألحداث.	لذلك ال يمكن إال اعتبار إنشاء	املديريات بمثابة تحول نوعي إيجابي في	
مسار تطور التدبير اإلداري للمؤسسات السجنية،154	باعتبار أن اإلكراهات التدبيرية تتطلب تدخال عاجال وآنيا،	وهي	

مهام من الصعب مباشرتها مركزيا بالفعالية والنجاعة املطلوبة.	

مصلحة	 وتشتمل كل مديرية على أربع مصالح وهي:	 وللقيام بمهام تسير املديرية يعين مدير جهوي وفق املساطر،	
ومصلحة تدبير شؤون املوظفين،	 ومصلحة أمن املؤسسات السجنية،	 العمل االجتماعي والثقافي لفائدة السجناء،	
وتسهر املديريات الجهوية على مدى تنفيذ املؤسسات السجنية لبرامج العمل االجتماعي	 ومصلحة الوسائل العامة.	
وتنظيم	 والثقافي املقررة من طرف اإلدارة املركزية،	وضمان مراقبة وتتبع تنفيذ برامج الرعاية الصحية للمعتقلين،	

149	-	انظر املواد	125	الى	131	من املرسوم التطبيقي للقانون املتعلق بتنظيم وتسير املؤسسات السجنية.

150	-	املواد	106	الى	109	من املرسوم التطبيقي للقانون املتعلق بتنظيم وتسير املؤسسات السجنية.

151		-	الفصل	13	من الدستور،	»تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور،	قصد إشراك مختلف الفاعلين االجتماعيين،	في إعداد السياسات	
العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.«

152			قرار منشور بالجريدة الرسمية عدد	5788	في	19	نونبر	2009. 

الدار البيضاء،	سال،	مراكش،	خريبكة،	 املديريات الجهوية باألولوية بناء	على معيار حجم الساكنة السجنية وعدد املوظفين...وهي كاآلتي:	 تم إنشاء	 	- 	153
أكادير،	مكناس،	فاس،	تطوان ووجدة.	

154-	تتولى املديريات داخل نفوذها وفي حدود االختصاصات املفوضة لها بناء	على مقتضيات املادة الثانية من قرار املندوب العام رقم	09. 2456	لـ	18	شتنبر	
2009،	تمثيل املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لدى السلطات املحلية على املستوى الجهوي واملحلي،	والسهر على تنفيذ استراتيجية املندوبية	
العامة على املستوى الجهوي،	وتتبع ومراقبة تنفيذ املقررات القضائية الصادرة بعقوبات أو تدابير سالبة للحرية،	إضافة إلى دراسة ملفات السجناء	املتعلقة	
بطلبات واقتراحات العفو أو اإلفراج املقيد بشروط والرخص االستثنائية والقيام بالبحث والتحري بشأنها،	ودراسة برامج العمل االجتماعي والثقافي لفائدة	

السجناء	املقترحة من طرف املؤسسات السجنية وإعداد تصورات بشأنها لإلدارة املركزية.
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حمالت تحسيسية للوقاية من األمراض املعدية وغيرها بتنسيق مع املصالح املختصة،	وضمان تتبع تنفيذ برامج تغذية	
املعتقلين،	ومراقبة وتتبع مدى تنفيذ املخططات املتعلقة بالحفاظ على سالمة السجناء	واألشخاص واملباني واملنشآت	
وكذا القيام بعمليات التفتيش للمؤسسات السجنية	 وموافاة اإلدارة املركزية بتقارير بشأنها.	 املخصصة للسجون،	
التابعة لها بتنسيق مع املصالح املركزية وإعداد تقارير بهذا الخصوص،	وتتبع اشغال لجنة تصنيف السجناء،	والسهر	
على قرارات ترحيل السجناء،	كما تسهر على تدبير املوارد البشرية واالعتمادات املالية على املستوى الجهوي،	وإعداد	

تقرير حول مختلف األنشطة املكلفة بها ورفعه إلى املندوب العام.155

4 - السياق القانوني املنظم للسجون باملغرب

سعى املشرع املغربي عبر القانون املنظم للسجون	 باعتبار أن غاية املعاملة العقابية هو التأهيل في أفق اإلدماج،	
إلى استحضار القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء،	كإطار مرجعي في التأطير التشريعي؛	 واملرسوم التطبيقي،	
غير أن أي إقرار على مستوى النص لتلك القواعد يتطلب مواكبة فعلية على مستوى املمارسة،	في ظل إكراهات مختلفة	

ومتعددة األسباب.156

مرتكزات القانون املنظم للسجون  1-4

جاء	القانون رقم	23. 98	املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية باملغرب ومرسومه التطبيقي	2.00.485	الصادر	
في	6	شعبان	1421	املوافق لــ	3	نونبر	2000،	إللغاء	جميع القوانين املنظمة للسجون التي وضعها املستعمر إبان فترة	

الحماية،	وجاء	أيضا ليواكب حركات اإلصالح التي ظهرت في أوربا والدول املتقدمة في مجال تطوير أحوال السجناء.		

واملالحظ أن مقتضيات هذا القانون أخدت من النظريات الحديثة وتوصيات املؤتمرات واالتفاقيات الدولية التي	 	
والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة	 	،1948 منها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان	 	، صادقت عليها اململكة املغربية	
السجناء	التي اعتمدها مؤتمر األمم املتحدة األول ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين املنعقد في جنيف سنة	1955،	والعهد	
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية	1966،	والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية	
1975	الخاص بحماية األشخاص من التعرض للتعذيب	 1966،	وإعالن الجمعية العامة لألمم املتحدة الصادر عام	
وغيره من ضروب املعاملة		أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية		أو املهينة	،	وقواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث	
1990،	ومجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي	 املجردين من حريتهم الصادر عام	

شكل من أشكال االحتجاز أو السجن عام	1988.

	وقد تقيد املغرب من خالل قانونه الجديد املنظم للسجون بمعظم مبادئ هذه االتفاقيات الدولية،	باعتبار أن أغلب	
قواعده تتوافق معها،	والقليل منها وقع إغفاله خاصة تلك التي ال تتالءم مع التزامات اململكة املغربية،	أو ال تتما�ضى مع	
الوثيقة الدستورية لسنة	2011.	كما أن املرسوم التطبيقي لهذا القانون راعى أغلب ما جاء	في العهود واملواثيق الدولية	
حول دور ووظيفة السجن التي أصبحت تتمثل في اإلصالح وإعادة التأهيل واإلدماج.		لقد اعتبر هذا القانون السجون	
مؤسسات إصالحية تهذيبية تقوم بتأدية وظائفها ومهامها االجتماعية عن طريق وضع برامج إصالحية متكاملة،	الهدف	
منتجين	 مساهمين،	 للمجتمع مواطنين صالحين،	 وتهذيبهم وإصالحهم وإرجاعهم  النزالء	 تعديل سلوكيات  منها هو 

ومنسجمين اجتماعيا وسلوكيا وأخالقيا.

155	-	عبد القادر الكيحل،	مرجع سابق،	ص	248.

156	-		من املعلوم بأن اإلكراهات التي تواجهها املؤسسة السجنية متنوعة ومترابطة منها ما له عالقة باالكتظاظ،	ومنها ما له ارتباط مباشر بضعف االعتمادات	
املالية املخصصة...اسباب وغيرها تف�ضي ألزمة السجون وفق ما جاء	في التقرير األخير للمجلي الوطني لحقوق اإلنسان في سنة	2012.
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على أي يشكل البحث في السياق القانوني املنظم للسجون،	فرصة للتساؤل بشأن النظام املعتمد في املقاربة واملعالجة،	
والطريق الذي اختار املشرع السير على منهاجه في التعاطي مع السجون أو املعاملة العقابية؛	اختيار يتطلب من حيث	
املبدأ إعمال مجموعة األحكام والقواعد املتناسقة،	املتكاملة واملتفاعلة فيما بينها،	تمكن من ضبط وإحكام التعامل	

مع السجناء	واملؤسسات السجنية دون أي إخالل بالقواعد املعيارية املؤطرة،	وال باملرجعيات اإلنسانية.

وإذا كانت القراءة التاريخية لخيارات مرحلة الحماية في مجال املعاملة العقابية،	قد انتهت ملا انتهت له كتابات مرحلة	
بداية االستقالل وما بعدها،	حيث تبدو مظاهر القصور الكبرى واضحة في التعاطي مع مسألة التدبير القانوني للشأن	
السجني؛	فإنه وبغض النظر عن الظروف التي تكونت في ظلها تلك القواعد القانونية،	فإن التعديالت التي لحقت بها	
تطورا مرتبطا بحقبة	 قد أظهرت أن هناك تطورا ملحوظا في التناول واملعالجة،	 خالل املراحل والحقب املتعاقبة،	
التهذيب للنظم السابقة،	وهو ما يقت�ضي التخلص من املوروثات القانونية واملؤسساتية املتشبثة بالسلوكات النمطية	
التي تعتمد على الحرمان والعنف في املعاملة،	وفي تدبير االختالف،	وفي التربية والتهذيب...األمر الذي جعل من النظم	
غير ان التغيير املتوقع والتجديد املتطلب	 السجنية مشتل في حاجة للرعاية عبر التطوير والتأسيس ملرحلة جديدة.	

يقت�ضي االبتعاد في تدبير املوضوع عن األصول التاريخية،	باعتماد الخيارات الحقوقية.

حقوق السجناء  2-4

يوفر القانون رقم	23. 98	املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية واملرسوم التطبيقي له مجموعة من الضمانات	
األساسية لنزالء	املؤسسات السجنية،	بشكل يتالءم مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء	وكذا قرار الجمعية	
العامة لألمم املتحدة عدد	169-34	بتاريخ	17	دجنبر	1979	املتضمن ألخالقيات املسؤولين عن تنفيذ القوانين.	وتشكل	
23. 98	الحق في الفصل بين فئات الرجال والنساء	واألحداث	 أولى املبادئ املتعارف عليها دوليا والتي أوردها القانون	
واملحبوسين احتياطيا واملحكومين،157	وحظر أي سلوك مهين أو ال إنساني أو محط بالكرامة في حق السجناء،	ويمنع	
أو مخاطبتهم بألفاظ	 املوظفين وكل شخص مرخص له بولوج محالت االعتقال من استعمال العنف ضد السجناء	
مهينة أو بذيئة،	كما يفرض عليهم معاملة السجناء	معاملة حسنة تقوم على املساواة وعدم التمييز.158	ولضمان الكرامة	
اذ يمنع استعمال األصفاد	 اإلنسانية ملعتقلي املؤسسات السجنية يجب أال يكت�ضي العمل الذي يأتونه طابعا مؤملا،	
أو القيود...	إال في حاالت استثنائية وخالل املدة الزمنية الضرورية،	شرط أن يتم بأمر من مدير املؤسسة أو بناء	على	

تعليمات الطبيب إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى للتحكم في املعتقل ملنعه من إحداث الضرر بنفسه أو بالغير.

وتمنع مقتضيات تأديب السجناء	أي شكل من أشكال العقوبات القاسية،	كما ال يجوز استعمال زنزانة التأديب في	
حق املعتقلين األحداث.159	ويتمتع النزالء	عند املثول أمام لجنة التأديب بالحق في اختيار من يؤازرهم والحق في تقديم	
تظلماتهم إلى مدير املؤسسة السجنية أو املندوب العام إلدارة السجون أو السلطات القضائية أو اللجنة اإلقليمية	

املكلفة بمراقبة السجون.160 

157	-	املواد	4	الى	6	من القانون املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية.		

املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير	الشريف	 	98  .23 من املرسوم التطبيقي للقانون	 41و42و43	 واملواد	 	5 املادة	 	- 	158
رقم	1.99.200	بتاريخ	13	من جمادى األولى	1420 )25	غشت1999(

159	-املادة	55	الفقرة السابعة من قانون	23. 98

160	-املواد	98و99	من قانون	23. 98
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وبمناسبة دخول القانون املجرم للتعذيب حيز التنفيذ أصدرت إدارة السجون مذكرة إلى جميع املؤسسات السجنية	
تحثهم فيها على ضرورة االلتزام باملقتضيات القانونية املنظمة للتأديب واإليداع بزنزانة التأديب،	كما عقد اجتماعات	
مع املدراء	واملوظفين العاملين بالسجون لتحسيسهم بمستجدات قانون منع التعذيب وحثهم على ضرورة حفظ الكرامة	

اإلنسانية للنزالء،	وإدخال اإلصالحات الالزمة على زنازين التأديب وإعدادها بشكل يضمن حقوق السجناء.

كما أفرد قانون	23. 98حقوقا للمرأة السجينة،	فباإلضافة إلى الضمانات العامة املمنوحة لجميع السجناء	دون تمييز،	
جعل هذا القانون املرأة السجينة محط حماية خاصة تتالءم مع خصوصياتها وظروفها الشخصية،	وهكذا إذا كانت	
املؤسسة السجنية تأوي نزالء	من الجنسين فإن املحالت املخصصة للنساء	تكون منفصلة تماما عن تلك املخصصة	
للرجال،	ويعهد للموظفات اإلناث حراسة محالت السجينات،	وال يمكن للذكور بمن فيهم العاملين باملؤسسة بل وحتى	
إال في الحاالت املحددة في الضوابط اإلدارية ويجب أن يكونوا مصحوبين على األقل	 املدير الدخول إلى حي اإلناث،	

بإحدى املوظفات161.

وقد أحدث قانون	23. 98	تغييرا جوهريا على القوانين املنظمة للسجون،	حيث أتى بمجموعة هامة من الحقوق منها	
الدفاع واالستعانة باملحامي162	والحق في الحصول بسرعة على املعلومات وأسباب االحتجاز،	والحق في الحصول على	
املعلومات املرتبطة بالحقوق وبتفسيرها،	وبكيفية استعمالها،	والحق في الحصول على مترجم ملعرفة هذه الحقوق بلغة	
الشخص املعني.	وتضمن أيضا في املادة	116	ضرورة تخصيص فسحة للمعتقل وذلك في الهواء	الطلق أو في الساحة	
أو في فناء	السجن ما لم يعف من ذلك ألسباب صحية،	أو كان يزاول أشغاال مهنية خارج املؤسسة على أال تقل الجولة	

اليومية عن ساعة واحدة،	تأسيسا على القاعدة	21	من القواعد الدنيا ملعاملة السجناء.

وقد حاول املشرع املغربي التخفيف من آثار انقطاع العالقة بين املحكوم عليه وبين عامله الخارجي وذلك بتنظيم	
املراسالت املنتظمة بينه وبين أسرته والسماح لهم بزيارته على فترات داخل املؤسسات السجنية،	فالزيارة حق للسجين	
إذ قررت اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان أنه من حق املسجون احترام عالقته األسرية من خالل زياراته ومراسالته	
بفرض إعادة تأهيله اجتماعيا163.	إال أن هذا الحق ترد عليه بعض القيود تتعلق أساسا باعتبارات األمن حيث يمكن	

ملدير إدارة السجون،	بصفة استثنائية أن يوقف كل زيارة للمؤسسة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.	

أن يمنح لبعض املدانين الذين قضوا نصف	 كما تم التفكير في إيجاد عالقة بين املحكوم عليه والبيئة الخارجية،	
على اقتراح من مندوب إدارة السجون،	رخصا للخروج ملدة	 إما تلقائيا أو بناء	 العقوبة واملتميزين بحسن سلوكهم،	
أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية أو لتيهئ	 خاصة بمناسبة األعياد الوطنية والدينية،	 ال تتعدى عشرة أيام،	
إدماجهم االجتماعي.164	وقد عمل املشرع على توفير مختلف الضمانات القانونية لكي يتمتع املستفيد من هذا اإلجراء	
بدون مضايقة أو متابعة من طرف مختلف أجهزة الدولة165.و ارتباطا بهذا الحق ضمن التشريع املغربي لنزالء	املؤسسات	
العقابية،	االتصال بالعالم الخارجي و الحق في تبليغ األسرة باملكان الذي نقلت إدارة السجن املعتقل إليه،	و حق األجنبي	

161	-املواد	4و	125	من قانون23. 98	واملواد	73و	83و103و113	من املسوم التطبيقي.

162		-	املواد	61و	80و81و83و93و94و95و96	من قانون	23. 98 

	،1993 يونيو	 السنة السابعة عشرة العدد األول والثاني،	مارس-	 	-غنام محمد غنام،	مدى حق املسجون في حرمة الحياة الخاصة،	مجلة الحقوق،	 	163
ص.293.

164		-املادة	46	من القانون	23. 98.	كما نحد املادة	74	من نفس القانون تنص على أنه:	يجب بصفة خاصة،	الحرص على الحفاظ على عالقة املعتقل مع	
أقاربه وتحسينها،	كلما تبين أن لذلك فائدة له ولعائلته،	وذلك لتسهيل إعادة إدماج املعتقل داخل وسطه العائلي عند اإلفراج عنه.

165		-املواد من	47	إلى	49	من قانون	23. 98 
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باالتصال بالقنصلية و املنظمات الدولية و الحق في أن تتولى الدولة باالتصال بنفسها بالنسبة لألحداث و الحق في	
املحامي و توفير جميع تسهيالت االتصال و حق املراسلة166،	وزيارة األسرة و الحق في أن يكون قريبا من األسرة وفق القواعد	
النموذجية ملعاملة املسجونين،	والحق في احترام حقوقه دون تمييز و الحق في احترام املعتقدات الدينية و املبادئ األخالقية	

للفئة التي ينتسب إليه.

أما عن أماكن االحتجاز فال يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليال،	كما يجب أن تتوفر على جميع	
واملساحة الدنيا	 املتطلبات الصحية مع الحرص على مراعاة الظروف املناخية وخصوصا من حيث حجم الهواء	
ويجب أن تكون املراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية بصورة	 )للسجناء(	 املخصصة	
نظيفة والئقة ويجب أن تتوفر منشئات االستحمام واالغتسال بحيث يكون في مقدور كل سجين النظافة الشخصية	
ويجب أن تفرض على السجناء	العناية بنظافتهم الشخصية167.	وبالنسبة للتغذية توفر اإلدارة وجبة طعام ذات قيمة	

غذائية كافية لكل سجين للحفاظ على صحته مع مراعاة الجودة والنوعية168.

وحفاظا على املقومات الصحية للنزالء،	يمنع تعريض السجين لكل ما يمكن أن يضر صحته169،	فلكل سجين الحق	
في التمارين الرياضية كما يجب أن تتوفر في كل سجن خدمات طبية مناسبة بما فيها الطب النف�ضي و ينبغي أن يتم	
تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة املحلية أو الوطنية،	ويسمح للسجين في ظل الرقابة	
الضرورية باالتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة باملراسلة و بتلقي الزيارات على	
مواصلة االطالع بانتظام على مجرى األحداث ذات األهمية عن طريق الصحف	 السواء...و يجب أن تتاح للسجناء	
اليومية أو الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون أو االستماع الى محطات اإلذاعة أو الى املحاضرات	
و يزود كل سجن بمكتبة مناسبة ملختلف فئات	 أو بأية وسيلة مماثلة تسمح بها اإلدارة أو تكون خاضعة إلشرافها،	
السجناء	تضم قدرا وافيا من الكتب الترفيهية و التثقيفية على السواء،	و يشجع السجناء	على اإلفادة منها الى ابعد حد	

ممكن.170 

23. 98	للسجناء	الحق في االعتقاد الفكري والديني	،	وهو ما يقت�ضي أن تتوفر جميع املؤسسات	 لقد ضمن القانون	
السجنية على مساجد للعبادة	،	وضمان حرية االنتماء	الديني لباقي املعتقلين من جنسيات مختلفة	،	في تطابق مع ما	
اللتين تؤكدان على حرية كل شخص في التفكير	 18و19	من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،	 نصت عليه املادتين	
والضمير والدين	،	والحرية في استقاء	األخبار وتلقيها بكل الوسائل.171و في انسجام تام مع مجموعة القواعد النموذجية	
ملعاملة السجناء	التي أكدت من خالل القاعدة	65	على ضرورة تمتيع املعتقل بمجموعة من الحقوق،	وإخضاعه لعدد	
من البرامج املهنية والثقافية والصحية،	كما أكدت املواد من	110	إلى	117	من املرسوم على ضرورة إعداد برامج موجهة	
للتأهيل الديني واملساعدة الروحية والتربية والتعليم،	وكذلك نصت املادة37	من قانون	23/98	على ضرورة الحرص ما	
أمكن على استمرار املعتقل في ممارسة نفس النشاط املنهي الذي كان يزاوله قبل دخوله السجن،	وفي إطار مناهج عمل	

166	-	املواد من	89	الى	95 

167	-املواد	113و	114 

168	-	املواد	130	و131   

169	-املواد	125،126،128،132،137 

170	-املادة	122 

املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية،	مجلة إدماج،	 -	عبد العزيز حاتم،	مظاهر وتجليات اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في قانون	23/98	 	 	171
العدد4،	2003.
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تساير تلك املتداولة في الوسط الحر،	مع الحرص على أن يكون تنظيم العمل ومناهجه،	مسايرين ما أمكن للمناهج	
41	من القانون	 »املادة	 املطبقة،	وذلك قصد إعداد املعتقلين للتكيف مع الظروف العادية للعمل في الوسط الحر	
وتراعى فيه	 على إقرار برامج للتكوين املنهي تنصب على مختلف الحرف،	 	122/3 كما تنص املادة	 	« املنظم للسجون	

متطلبات سوق التشغيل لتسهيل عملية إدماج املعتقلين املفرج عنهم	.

إن قانون	98-23	الذي يحتوي على	141	مادة و تسعة أبواب أورد كما يبدو عدة حقوق،	ينضاف إليها الحق في إخبار	
املعتقل بمقتضيات هذا القانون و ما يتضمنه من حقوق وواجبات،	إذ يجب إشعار كل معتقل عند إيداعه بمؤسسة	
سجنية باملقتضيات األساسية الواردة في هذا القانون و في النصوص و الضوابط الصادرة تطبيقا له و يجب على	
الخصوص إخباره بحقوقه وواجباته و يتضمن هذا اإلشعار كذلك املعلومات املتعلقة بالعفو و اإلفراج املقيد بشروط و	
بمسطرة ترحيل املعتقلين و كل البيانات التي تفيده أثناء	قضاء	فترة اعتقاله خاصة طرق تقديم التظلمات و الشكايات	
و تبلغ هذه املعلومات عن طريق دليل يسلم للمعتقل بطلب منه و عن طريق ملصقات داخل املؤسسة. و إذا كان املعتقل	
أميا وجب إخباره شفويا من لدن املكلف بالعمل االجتماعي و في هذه الحالة يشار إلى ذلك األخبار بملفه كما يجب أن	
يشعر كل معتقل عند إيداعه باملؤسسة بحقه في اإلدالء	باسم و عنوان الشخص أو األشخاص الذين يمكن االتصال	
بهم في الحاالت الطارئة و يسجل تصريحه في جميع األحوال بملفه. 172و إذا تعلق االمر بحدث جانح يجب أن يسجل مدير	
املؤسسة في بطاقة معلوماته و بمجرد إيداعه اسم و عنوان و هاتف أبوية أو وصية أو كافله و إذا وجد معتقل باملستشفى	

عند وجوب اإلفراج عنه ينبغي إشعار عائلته أو األشخاص الذين رغب في إشعارهم باإلفراج عنه و بمكان استشفائه.	

كما ينص قانون السجون على ضرورة أن يتولى مدير املؤسسة داخل اجل خمسة عشرة يوما السابقة النقضاء	العقوبة	
أو عند وجوب اإلفراج عنه،	إخبار أبوي الحدث أو وصيه أو كافله قصد الحضور لتسلمه وعند عدم حضورهم يخبر	
النيابة العامة التي تتولى السهر على إيصاله الى محل إقامتهم.173	أما املعلومات عن الوضعية الصحية للمعتقل فتخضع	
...	وبالنسبة لتطبيق نظام	 للسر املنهي وال يمكن أن يطلع عليها إال الطاقم الطبي والسلطات القضائية املؤهلة لذلك	
العزلة فهو بمثابة حق للمؤسسة تلجأ إليه لظروف أمنية أو صحية أو إذا طلبه املعتقل على أال يتجاوز شهرا واحدا إال	
لظروف استثنائية،	وبالنسبة للمعتقالت الالتي يقل عمرهن عن	20	سنة،	فلهن الحق في أن يخضعن لشروط اعتقال	
األحداث كما يمكن طلب العمل من لدن املكرهين واملعتقلين احتياطيا ويعفى منه اللذين يمارسون نشاطا مهنيا أو	

يتابعون الدراسة. 

املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية.  	98 .23 ورغم النوعية التي ارتقى اليها املشرع املغربي من خالل قانون	
بتنصيصه على حقوق توازي قيمتها تلك املتعارف عليها دوليا،	تبقى هذه الحقوق مجرد آمال لدى املعتقل في كثير من	
سجون بالدنا تنتظر التفعيل واملراقبة لترقى إلى ما تصبو إليه اإلرادة امللكية واملواثيق الدولية املشار إليها من حفظ	
وأنه قد أحدث ثورة في إدارة السجون،	 فبالرغم مما قيل في عالقة بالقانون املنظم للسجون،	 الكرامة اإلنسانية.	
فإن ابسط الحقوق مازالت غير مفعلة وليست في متناول الجميع مثل رخصة الخروج في األعياد،	والتمكين من الحق	
من ذويهم تفاديا اإلرهاق املادي من خالل التنقل املتكرر ألفراد العائلة،	 وتقريب السجينات والسجناء	 في التعليم،	
وأما عن اتخاذ القرارات التأديبية فهي ال تزال متأثرة بعقلية القوانين املنسوخة بدال من أن ترقى الى املواثيق الدولية	
املصونة لكرامة املعتقل.	فإلى أي مدى استطاع املشرع املغربي التفاعل إيجابا من خالل املنظومة القانونية الوطنية	

مع املرجعيات الدولية؟

172	-املادة	26	من القانون	23. 98 

173	--املادة	25 
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ثالثا: تفاعل املنظومة القانونية مع املتغيرات التشريعية في عالقة بالسجون

مواكبا في ذلك التطورات التي	 شرع املغرب منذ نهاية القرن املا�ضي في ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان ونشر آلياتها،	
يشهدها العالم بصفة عامة في مجال حماية حقوق اإلنسان،	بدءا بميثاق األمم املتحدة لسنة	1945	واإلعالن العالمي	
لحقوق اإلنسان	1948،	و خاصة قواعد الحد األدنى ملعاملة السجناء1955،	والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية	
واإلعالن الخاص بحماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال املعاملة	 	،1966 	 والسياسية	
القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة من الكرامة	1975		ومجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص من أشكال	
االحتجاز أو السجن	1988،	وقواعد األمم املتحدة لحماية األحداث املحرومين من حرياتهم	1980،	واملبادئ األساسية	

ملعاملة السجناء	1990،	وغيرها من املبادئ واإلعالنات واملواثيق واالتفاقيات الدولية.

انطالقا من كل ذلك وفي ظل هذا الضخم املعياري ال بد من التساؤل بشأن قيمة املنظومة القانونية في تفاعلها مع	
صادقت على مجموعة من	 علما أن اململكة املغربية ومواكبة منها للمرجعيات والوثائق الدولية،	 التشريع الدولي؟	
االتفاقيات املرتبطة بحقوق اإلنسان.174	واملتأمل للمشهد املغربي يالحظ بما ال يدع مجاال للشك التطور الذي برز من	
خالل إعادة النظر في بعض النصوص القانونية من خالل التجاوب مع الهيآت والجمعيات غير الحكومية التي تنبه إلى	
بعض الخروقات.175	ومن أجل االطالع على بعض من تجليات املواثيق الدولية على القانون املغربي ينبغي إبراز مظاهر	
تفاعل التشريع املغربي مع املواثيق الدولية،	تجليات يمكن تلمسها من خالل تفحص التشريع املغربي،	إن على مستوى	

القانون الجنائي املوضوعي أو على مستوى القواعد اإلجرائية.

1 - مستوى تفاعل القواعد املوضوعية 

وبالحريات	 يعتبر القانون الجنائي املهدد األول لحقوق اإلنسان وحرياته من خالل مساسه بالحقوق عبر التجريم،	
عبر الحد منها،	وأيضا من خالل أسلوب املنع والعقاب الذي يتضمنه176،	وإن كان من حيث الواقع يساهم وغيره من	
القوانين في تكريس وصون حقوق اإلنسان عبر التنصيص عليها في ثنايا فصوله.	وبالرجوع إلى املدونة الجنائية املغربية،	
نجدها تنص على مبدأ الشرعية في فصلها الثالث والذي جاء	فيه«	ال يسوغ مؤاخذة أحد على فعل ال يعد جريمة بصريح	
القانون وال معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون »	هذا باإلضافة إلى الفصل الثامن والذي نص على أنه	»ال يجوز	

174	-	صادق املغرب على اتفاقيات األمم املتحدة الرئيسية السبع املعنية بحقوق اإلنسان وهي:	العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق املدنية والسياسية،	والحقوق	
االقتصادية واالجتماعية والثقافية	)1966(،	واتفاقية القضاء	على جميع أشكال التمييز العنصري	)1970(،	و اتفاقية القضاء	على جميع أشكال التمييز ضد املرأة«	
)1993(،	واتفاقية مناهضة التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة	)1993(،	واتفاقية حقوق الطفل	)1993(،	واتفاقية حماية العمال املهاجرين وأفراد أسرهم	)1993(،	
كما صادق على البروتوكولين االختيارين التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات املسلحة	)2002(،	وبيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء	واملواد	
اإلباحية	)2001(.				وانضم املغرب كذلك إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني املعنية بحقوق اإلنسان وهي،	االتفاقية رقم	)98(	املتعلقة بحق التنظيم	
النقابي واملفاوضة الجماعية	)1957(	واالتفاقيتان رقم	)29(	و)105(	املتعلقتان بالسخرة والعمل اإلجباري	)1957و	1966	على التوالي(،	واالتفاقيتان	)100(	و)111( 
املتعلقتان بالقضاء	على التمييز في شغل الوظائف	)1979و	1963	على التوالي(،	واالتفاقيتان	)138(	و)182(	املتعلقتان بمنع استخدام األطفال والقاصرين«)2000و	
2001	على التوالي(.	وبالنسبة للمواثيق اإلقليمية،	وافق املغرب على إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم الصادر عن مؤتمر وزراء	خارجية الدول اإلسالمية عام	
1990،	وهو وثيقة إرشادية ال تحتاج إلى تصديق،	كما وافق على امليثاق العربي لحقوق اإلنسان/	املعدل«	الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في ماي	2004،	لكنها لم	

تصادق عليه،	شأنها شأن معظم الدول العربية،	كما صادق على املغرب على امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.	
                                        www.arabhumanrights.org				مرجع سابق موقع		محمد نور فرحات،

175	-	لعل إقرار تعديالت على املادة الجنائية في عالقة بقانون معاقبة مرتكبي جرائم التعذيب سنة	2004	والذي يق�ضي بالسجن ملدة تتراوح بين خمس سنوات	
وثالثين سنة،	ويشدد العقوبة إلى السجن املؤبد ضد كل من يرتكب جريمة اغتصاب قبل التعذيب أو العكس،	أو من يرتكب جرائم تعذيب تطال القاصرين أو	
األشخاص املسنين،	أو املعوقين أو النساء	الحوامل،	كما يفرض عقوبة السجن على كل من	»يشجع أو يكتم أو يتستر«	على عملية التعذيب خالل االعتقال،	

شكل في حينه تفاعال وتطورا ملموسا على مستوى النص.
176 - Jean François seuvic, « force ou faiblesse de la constitutionnalisation du droit pénal », conférence du 16 Mars 2006, 
organisé par la cour de cassation de France. 
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الحكم بأي تدبير وقائي إال في األحوال وطبق الشروط املقررة في القانون	».177

ويرتبط مبدأ الشرعية بمبدأين جوهريين من مبادئ الدولة املتحضرة هما مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين	
السلطات،	ففيما يخص املبدأ األول،	تعمل الدول املتحضرة على اختالف أشكالها على احترام سيادة القانون معتبرة	
نفسها دول قانونية أي تعترف بسيادة القانون كأحد أهم الدعائم الدستورية الكبرى في نظام الدول الديمقراطية،	
فالقانون يطبق على أجهزة الدولة كما يطبق على األفراد،	وفي الوقت ذاته هو الحكم بين تصرفات األفراد وتصرفات	

الدولة وعندما توقع الدولة على األفراد فإنها تطبق القانون بعيدا عن الطغيان والتعسف)178(.

وبخصوص املبدأ الثاني،	يعمل مبدأ الشرعية على الفصل بين السلطات القائمة في الدولة وهي التشريعية والقضائية	
والتنفيذية وال يسمح إلحداها باالعتداء	على األخرى.	فبخصوص السلطة التشريعية،	يعتبر املشرع وحده صاحب الحق	
في إصدار القانون باعتباره الحارس الطبيعي للنظام واملعبر عن إرادة املجتمع وهو حق وواجب عليه أيضا فال يمكنه	
التخلي أو التنازل عنه إال في نطاق ضيق ينصب عليه القانون،	فاملشرع وحده القادر على املوازنة بين حقوق املجتمع	
يعمل القا�ضي على تطبيق القانون حسب الجريمة املاثلة أمامه،	 وبخصوص السلطة القضائية،	 وحقوق األفراد.	
وعليه أن يصدر حكما فيها باإلدانة أو البراءة،	كما يجب عليه أال يتابع إال بعد تأكده بأن الفعل املعروض عليه مجرم	
بحكم القانون،	وهذا ما يتطلب تبيان التكيف القانوني للواقعة اإلجرامية والنص الذي يحكمها في صحيفة الدعوى	
ويقت�ضي املبدأ أن ينطق القا�ضي	 كما أن قا�ضي التحقيق ال يستطيع أن يباشر الدعوى إذا تخلف أحد عناصرها.	
بالجزاء	املنصوص عليه مقابل الجريمة املرتكبة ويحظر عليه اللجوء	إلى القياس،	فعمله مقصور على تطبيق القانون	
ال إنشائه،	وعليه أن يسعى في تفسيره للنصوص إلى إرادة القانون دون إرادة املشرع التي يمكن إدراكها حيث أنها تعود	
إلى إرادة مجموعة من األشخاص قد تكون متعارضة،	فالنص القانوني بعد وضعه ينفصل عن إرادة واضعيه ويصبح	
إرادة مستقلة.	وبخصوص السلطة التنفيذية يجب عليها عدم إخضاع أي فرد من أفراد املجتمع للجزاء	الجنائي إال	

بمقت�ضى القانون وبعد حكم القضاء.

عموما		فدسترة		بعض مبادئ القانون الجنائي من خالل محطة	2011،	خطوة أولى في سبيل الوصول إلى كثلة دستورية	
هامة خاصة بقواعد املجال الزجري مما يكفل حماية فضلى لحقوق اإلنسان وحرياته،	خاصة وأن القانون الجنائي	
يعتبر املستهدف املباشر للحقوق والحريات	،	كما أن الدسترة لم تهم فقط القانون الجنائي بطابعه املوضوعي،		وإنما	
امتدت أيضا إلى الجانب اإلجرائي بحكم		أهميته،	خاصة وأن املسطرة الجنائية هي اآللية التي تبث الروح في نصوص	
القانون الجنائي	،	ونظرا ملا يمكن ان يكتنف عملية التحري عن املجرم والتبت من الجريمة من مساس بحقوق اإلنسان	

وحرياته.

2 - مستوى تفاعل القواعد املسطرية 

لقد ارتكز قانون املسطرة الجنائية على مبادئ وأحكام أساسية في مجال حقوق اإلنسان تعزز وتقوي ضمانات املحاكمة	
العادلة.	وقد أبرزت ديباجة القانون بتفصيل املرتكزات واألسس الفلسفية واملبادئ املعيارية املتحكمة في االختيارات	
التي وضع على أساسها هذا القانون؛	وقد تمت ترقية تلك املبادئ والضوابط من خالل مضامين الوثيقة الدستورية،	
حيث تمت دسترة العديد من مبادئ املسطرة الجنائية،	في مقدمتها قرينة البراءة التي تعتبر اساس أية قانون إجرائي	

177	-			ينص الدستور املغربي لسنة	2011،	في الفصل	23	منه أنه:	“ال يجوز إلقاء	القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إال في الحاالت وطبقا	
لإلجراءات التي ينص عليها القانون”.

178	-	طارق محمد الديراوي،	مرجع سابق،	ص.	353.
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يستهدف توقيع الجزاء	على املخاطبين به	،	إذ تمت دسترتها ضمن الفصل	23	الذي ينص على أن قرينة البراءة واملحاكمة	
العادلة مضمونان	،	كما أن هذا الفصل يعتبر مرجعا هاما بحكم املبادئ املتعددة التي تضمنها	،	كالحق في الصمت الذي	
تمت دسترته ألول مرة.179		باإلضافة لذلك نص الفصل	22	على منع املساس بالسالمة الجسدية ومنع التعذيب؛	وأيضا	
الفصل	24	منه الذي يؤكد على ضرورة احترام مجموعة من الحقوق األساسية أثناء	سريان املسطرة وذلك مثل احترام	
وأال يكون أي مساس بهاته	 وحرية التنقل داخل التراب الوطني،	 وحرمة املنازل،	 الحياة الخاصة وسرية املراسالت،	

الحقوق خارج اإلطار القانوني ووفق الشروط املحددة لذلك.	

ونجمل تلك املبادئ التي تضمنها التشريع املسطري في:

	 الحرص على أن تكون املسطرة منصفة وحضورية وحافظة لتوازن األطراف،	وضامنة للفصل بين السلطات		
املكلفة بممارسة الدعوى العمومية والتحقيق وسلطات الحكم.

	 كان مشتبه فيه أو متابع مادامت إدانته غير مقررة بمقت�ضى حكم نهائي،		 افتراض براءة الشخص سواء	
وتفسير الشك ملصلحة املتهم

	 تمتيع كل شخص بالحق في معرفة جميع أدلة اإلثبات القائمة ضده ومناقشتها وله الحق في املؤازرة بواسطة		
محام.

	 البت في التهم املنسوبة إلى الشخص داخل أجل معقول.	

	 حق كل شخص محكوم عليه في أن يطلب إعادة فحص التهم املنسوبة إليه،	واملدان من أجلها أمام محكمة		
أخرى عبر وسائل الطعن املحددة في القانون	180.

ضمانات أساسية جوهرها حماية األشخاص في حقوقهم األساسية،	وبخاصة الحق في الحرية وعدم التعرض لالعتقال؛	
ومن بين أهم املستجدات التي جاءت بها املسطرة الجنائية منذ	2003،	إحداث مؤسسة قا�ضي تطبيق العقوبة	)املادة	
596	من ق م ج م(	أسوة بالوضع املعمول به في ظل مجموعة القوانين املقارنة عربية منها وغربية	،	وقد كان هذا التعديل	
ثمرة الجهود املبذولة من طرف األصوات الحقوقية الوطنية والدولية املنادية بضرورة احترام حقوق املواطن السجين	،	
ومعاملته معاملة إنسانية ال كمجرم بل كمنحرف يلزم إصالحه وإعادة تأهيله إلدماجه في املجتمع،	لكن هذا التنصيص	

لم يواكبه ذلك التفعيل الحقيقي والذي من شأنه تحقيق املبتغى من		هذه املؤسسة كما هو الحال في فرنسا.

من	 	458 )املادة	 18	سنة شمسية كاملة	 وإلى جانب مؤسسة قا�ضي تطبيق العقوبة تم رفع سن الرشد الجنائي إلى	
ق.م.ج(	انسجاما مع املادة األولى من اتفاقية حقوق الطفل،	كما أحدث نظام قا�ضي األحداث لدى املحكمة االبتدائية	
باإلضافة إلى املستشار املكلف برعاية األحداث لدى محكمة االستئناف،	كما أوكل إلى الغرفة املختصة بمحاكمة الجنح	
والجنايات لدى املحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف مهام البت في قضايا األحداث املحالة عليه،	ومن قبل قا�ضي	
أو مستشار األحداث،	على أن يترأس تلك الغرف مستشار مكلف باألحداث.	وانسجاما مع قواعد بكين خاصة املادة	
460	من ق.م.ج على التزام ضابط	 األحداث،	نصت املادة	 العاشرة منها واملتعلقة بالقواعد النموذجية إلدارة قضاء	
الشرطة القضائية بأن يحتفظ بالحدث املنسوب إليه الجرم في مكان مخصص لألحداث ملدة ال يمكن أن تتجاوز املدة	

على منع اعتقال أي شخص دون موجب قانوني ووفق	 والحق في محاكمة عادلة،	 إضافة لقرينة البراء	 	،2011 23	من دستور اململكة لسنة	 ينص الفصل	 	- 	 	179
اإلجراءات املقررة قانونا،	وأيضا على منع االعتقال التعسفي او القسري،	ومساعدة الشخص املوقوف على التواصل بأسرته وإخبارها باعتقاله وظروف توقيفه والتهم	

املوجهة إليه.

180	-	أحمد شوقي بنيوب،	»دليل الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة في ضوء	املعايير الدولية واألسس الوطنية قانونا،	فقها،	وقضاء«	منشورات مركز التوثيق	
واإلعالم والتكوين في مجال حقوق اإلنسان،	الطبعة األولى	2004،	ص:51-52.
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املحددة للحراسة النظرية،	ويجب في كل األحوال إشعار ولي الحدث أو املقدم أو الو�ضي عليه أو كافله أو حاضنه أو	
الشخص أو املؤسسة املعهود إليها برعايته باإلجراء	املتخذ.

وانسجاما أيضا مع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث املعتمدة واملنشورة بقرار الجمعية العامة رقم	
45/133	املؤرخ في دجنبر	1990	املعروفة بمبادئ الرياض التوجيهية نص قانون املسطرة الجنائية الجديد على إمكانية	
إيقاف سير الدعوى العمومية قبل صدور حكم نهائي في جوهر القضية إذا سحبت الشكاية أو تنازل املتضرر أو اقتضت	
املصلحة ذلك بطلب من النيابة العامة مع إمكانية استئناف النظر فيها بطلب من هذه األخيرة ما لم تكن قد سقطت	

بالتقادم أو لسبب آخر.

أما من حيث هيئات التحقيق وهيئات الحكم الخاصة باألحداث فيمكن القول إن املادة	458	من ق.م.ج وما يليها قد	
أخذت بنظام جد متطور لقضاء	األحداث حرصا من املشرع على مواكبة االتفاقيات الدولية الصادرة بشأن الطفولة	
بصفة عامة،	إلى غير ذلك من الضمانات املخولة لألفراد والتي تتما�ضى مع املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.181	لذلك	
فإن مقتضيات قانون املسطرة الجنائية تضمنت العديد من اإلجراءات الهادفة في عمقها لتفادي اإليداع باملؤسسات	

السجنية نخص منها بالذكر الصلح واإلفراج املقيد بشروط.

وإذا كان الصلح يعتبر سبيال اجتماعيا وإنسانيا ناجعا إلحالل الوئام والتآلف دون الخصام،	بعيدا عن اإلصرار على	
اتخاذ الدعوى الجزائية طريقا لحل النزاع بكل ما ينطوي عليه أمرها من تعقيد واستنفاذ للجهود)182(،	لذلك أوجد	
قانون املسطرة الجنائية عدة آليات كان الهدف من ورائها هو محاولة التصدي للظاهرة اإلجرامية والتقليص من آثارها	
السلبية مع ضمان حقوق املتضررين،	وما نصه على تدبير الصلح،	إال سعي منه نحو تحقيق جملة من األهداف من بينها	
التخفيف من اكتظاظ السجناء	باملؤسسات السجنية،	على اعتبار أن الصلح هو بديل من بدائل الدعوى العمومية،	
وبالتالي بديال عن العقوبات الحبسية القصيرة املدة.	وبالتالي فهو آلية من اآلليات املعول عليها للتقليل من اللجوء	إلى	

السجن في القضايا البسيطة.	غير ان واقع املمارسة القضائية أبان عن ضعف كبير على مستوى التنزيل.	

أما اإلفراج املقيد بشروط فهو نظام يؤدي إلى استبدال االستمرار في العقوبة السالبة للحرية باإلفراج عن املحكوم عليه	
59	من ق ج املغربي،	وبالتالي فإن	 نظرا لحسن سيرته وسلوكه داخل السجن)183(،	ولقد ورد تعريفه في نص الفصل	
اإلفراج املقيد بشروط هو إطالق سراح املحكوم عليه قبل األوان لحسن سيرته داخل السجن	،	على أن يظل مستقيم	
السيرة في املستقبل	،	أما إذا ثبت عليه سوء	السلوك	،	أو إذا أخل بالشروط التي حددها القرار باإلفراج املقيد	،	فإنه	

يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته.

622	على أنه	 632،	وهكذا نصت املادة	 622	إلى	 أما عن شروطه فقد نظمها قانون املسطرة الجنائية وذلك في املواد	
الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن	 	، يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة	
سلوكهم أن يستفيدوا من اإلفراج املقيد بشروط إذا كانوا من بين املحكوم عليهم من أجل جنحة الذين قضوا حبسا	
فعليا يعادل على األقل نصف العقوبة املحكوم بها أو املحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع	
وصفت بأنها جنائية	،	أو من أجل جنحة تتجاوز الحد األق�ضى للعقوبة املقررة لها خمس سنوات حبسا إذا قضوا حبسا	
فعليا يعادل على األقل ثلثي العقوبة املحكوم بها	،	أو إذا تعلق األمر بمحكوم عليهم باإلقصاء	،	فال يمكن أن تكون مدة	

اعتقالهم الفعلي أقل من ثالث سنوات تحسب من اليوم الذي أصبح فيه تدبير اإلقصاء	ساري املفعول	.

181	-		سيتم التطرق بتفصيل لقواعد األحداث في السجون من خالل املحور الخامس من الدراسة	

182		-	لطيفة مهداتي،«	الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية«،	الشركة الشرقية الرباط،	الطبعة األولى	2005،	ص:	101.  

183		-	ملود الغمرتي،	»العقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي املغربي	»،	بحث لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص،	جامعة سيدي محمد بن عبد هللا	
بفاس،	السنة الجامعية	:2008-2007،	ص	:115.
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يعتبر موضوع السياسة الجنائية184	من املوضوعات الهامة وواحدا من االنشغاالت الجوهرية ملختلف الدول والحكومات	
واملنظمات املهتمة باملجال الجنائي عموما والشأن الحقوقي على وجه الخصوص،	ذلك أن السياسة الجنائية تعتبر جزءا	
من السياسات الحكومية الوطنية والدولية الرامية في نهاية املطاف إلى تحقيق الشروط الضرورية للنماء	واالستقرار	
بالنظر إلى االرتباط العضوي والتكاملي بين	 اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا،	 والتطور على مختلف األصعدة،	

مختلف مجاالت السياسة العمومية على اختالفها.

وقد أجمع أغلب الفقه على أن تأصيل مفهوم السياسة الجنائية يرجع إلى الفكر الفلسفي الذي كان سائدا في أوربا	
خالل القرنين الثامن والتاسع عشرة،185	وان الفقيه األملاني فيورباخ أول من استعمل مصطلح السياسة الجنائية،	

حيث اعتبرها مجموعة من الوسائل الزجرية التي تستعملها الدولة من أجل الحد من الجريمة.186

وقد أبرز املؤتمر الدولي الرابع ملكافحة الجريمة ومعاملة املجرمين الذي عقدته هيئة األمم املتحدة في طوكيو باليابان	
1980	أهمية السياسة الجنائية إذ اعتبرها نوعا من االستثمار ألنها تزيل من العوائق التي تحول دون التنمية،	 سنة	
مما يزيد بالضرورة من قدرة املجتمع على اإلنتاج،	وتتمثل هذه العوائق في حركة اإلجرام في املجتمع والتي تعتبر اعتداء	
على قيمه ومصالحه االجتماعية	،	وأن كل تخطيط علمي لوقف هذه الحركة من شأنه أن يكفل الحماية االجتماعية	
االنسانية وهو أمر يساهم في قدرة املجتمع على اإلنتاج،	وال يكفل القانون الجنائي واجهة حركة اإلجرام ما لم يستند	
دائما في قواعده إلى سياسة علمية تحدد مضمون قواعد هذا القانون حتى يكون أكثر فاعلية في ظل التحوالت التي	
شهدها موضوع السياسة الجنائية الحديثة؛	تحوالت أدت إلفراز وضع شبيه باألزمة تطلب طرحا جديدا بشأن املفاهيم	

والتصورات في عالقة باملوضوع.	

التي تناولت بالدرس والتحليل موضوع الجريمة واملجرم	 	، على التوجهات الفقهية للمدارس املختلفة	 بذلك وبناء	
والجزاء	الجنائي،	ظهرت السياسة الجنائية الحديثة،	واتضحت مالمحها على يد فقهاء	متخصصين مثل الفقيه مارك	
أنسيل	ANCEL Marc	وساليSALILLES Raymond	وغيرهما من الذين أعطوا للسياسة الجنائية مدلوال عميقا شامال	
ومتقدما،	لقيامها على أساس هاجس التوفيق بين معادلة مكافحة الجريمة وإصالح املجرم وإعادة تأهيله،	استنادا إلى	

184 - Chahid SLIMANI, La politique criminel en matière de délinquance juvénile mémoire de D.E.S.A en droit privé. 
Université sidi Mohamed Ben Abdellah Faculté des sciences juridiques économique et sociales de Fès ,2002-2003

185	-		خالل هده الحقبة ظهر فالسفة نادوا باإلصالح من خالل عرض نظرياتهم التي تعكس الوضع الذي كان سائدا آنذاك،	وذلك من خالل عمل تنقيبي	
شمل األسس التي قام عليها املجتمع التقليدي األوربي،	والذي يعيش نظاما ترابيا بشكل صارم،	حيث إن السلطة بيد امللكية واملعتقدات تحت وصاية الدين	
تراتبيا بشكل صارم،	وعقيدة تفرض إرادتها بحزم على العلم والثقافة والتربية،	كما تحد بكيفية درامية من مجال املناظرة واملناقشة والتجديد.	وهدا الشكل	
من األنظمة أفرز بداخله قوى عنيفة.	هذه الحركة املتميزة فعال،	والقوية من حيث داللتها،	واملتفردة من حيث نتائجها،	هي التي حددت معالم النظام الذي	
يدير العالم الحديث.	واألسس الذي يجب أن يكون عليها واملوزعة على مجموعة من الحقوق واملبادئ كمبدأ التساوي	ـ	والحرية الفردية،	الديمقراطية،	املساواة	
بين األنواع و األجناس،	حرية الصحافة و التعبير...ـ	و أن أساس قيام الدولة هو ضمان رفاهية الشعب في الدنيا ال في اآلخرة.،	يتضح إذن أهدا الثورة العلمية	
جاءت نقيض ما كانت عليه األوضاع سابقا من الهيمنة طيلة القرنين السابع عشر و الثامن عشر،	و استمر حتى القرن التاسع عشر.	تجاوز هذا التحول العظيم	
والتناقضات الداخلية	و التوترات التي أثارتها الحروب الدينية،	و مشكل التسامح الديني،	ووقع االكتشافات	 والثورة الصناعية.	 عصر النهضة،	واإلصالح،	
العلمية	الحديثة،	خاص اكتشافات كوبرنيك و جاليلي،	و التمردات األولى ضد تسلط األسر امللكية،	كتمرد الهولنديين ضد ملك إسبانيا فيليب الثاني،	و الثورة	
	إذ بمجرد ما بدأت إعادة النظر في املعتقدات،	أضحى من غير املمكن الوقوف في وجه حركة املراجعة هذه.	وأكد آنذاك مؤسسو فلسفة	 االنجليزية األولى.	
األنوار،	ديكارت و هوبز،	وفيما بعد سبينوزا و لوك و ليبنتز و بايل،وأقر سبينوزا بأن الجسم و النفس ليسا جوهرين مختلفين،	بل هما قبل كل �ضيء	جوهر واحد	
منظور إليه من زوايا مختلفة،	يكون بذلك قد قاد إلى أبعد مدى ثورة األذهان.	ترفض			فلسفته في الواقع املبدأ القائم على النظام اإللهي،	والخلق اإللهي،	و	
ثبات األنواع.	ألول مرة أعطيت	األولوية للعلم.	املجتمع قادر،	انطالقا من هذه املفاهيم،	على مقاومة التالعب الديني،	االستبداد،	السلطة املطلقة واألنظمة		
األولغارشية و الديكتاتوريات.	هكذا قد يصبح سبينوزا أول فيلسوف يقر بأن الجمهورية أكثر الديمقراطية وهي أفضل النظم السياسية؟	)ذ جونتان إسرائيل	

أستاذ التاريخ بجامعة برانستون،	كتاله”	األنوار الراديكالية	“.	2005،	ترجمة محمد نجيب فرطمي�ضي(
186 - Le pénaliste allemand Feuerbach (1801) utilisa le concept de « Kriminalpolitik » pour désigner « l’ensemble des 
procédés répressifs par lesquels L’Etat réagit contre le crime ».Voir merle et Vitu Traité de doit criminel. Paris. 1967
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فكرة أساسية قوامها أن املجرم في نهاية املطاف هو ضحية الظروف االجتماعية و االقتصادية والثقافية بل والقانونية	
أيضا.	وبناء	على املعطيات املذكورة،	يجب على الدولة،	في تعاطيها مع إشكالية الظاهرة اإلجرامية،	أال تقف عند حد	
وإنما أن تتجاوز ذلك لتضطلع بإصالحه وإعادة إدماجه في املجتمع من جديد،	ألن املجرم في نهاية	 معاقبة املجرم،	

املطاف هو فرد من املجتمع وإليه مرجعه بعد قضائه الفترة السجنية عند االقتضاء.

أو باألحرى مساءلة هذه السياسة بهدف الوقوف على قيمتها القانونية،	ليس فيما	 طرح بات من الضروري تقييمه،	
يتعلق بالضمانات املقررة في إطار ما يعرف بـــــ«املحاكمة املنصفة«	وإنما في إطار ما يرتبط بفكرة املعاملة العقابية،	من	
حيث أهميتها وجدواها ومدى الحاجة إلى االستمرار في العمل بمفاهيمها املتقادمة التي أتبتت عبر التجارب عدم نجاعتها،	
لذلك وجب بدل الجهد لتطويرها أو التخلي عنها باالعتماد على املقاربات الحديثة في املوضوع،	سيما مع املستجدات التي	

طالتها،	املرتكزة على النظرة العلمية بشأنها.

أوال: تأثير خيارات السياسة اجلنائية على املعاملة العقابية

بالرغم من االختالفات في املفاهيم العامة التي صبغت السياسة الجنائية،	فهي تعتبر بمثابة رد فعل املجتمع ضد األفعال	
اإلجرامية،	ويقصد بها أسلوب متابعة املجرمين في بلد ما.	والسياسة الجنائية ومفهومها وآليات وضعها وتنفيذها هي	
تلك التي تهتم بالعقوبات وبدائلها وباألحكام القضائية اإلصالحية ومعاملة املجرمين وحماية الضحايا من خالل البحث	
في كيفية منع الجريمة.	وبالتالي هناك تقاطع قوي بين السياسة الجنائية والشأن السجني،	بل تعد السجون جزء	ال	
يتجزأ من السياسة الجنائية مثلها مثل جميع أجهزة الدولة املعنية بمكافحة الجريمة187.	وذلك ما يجعل السياسة	
وانطالقا من ذلك يبدو االرتباط الوثيق بينهما،	حيث أن املؤسسات	 الجنائية أقرب من واقع السجون ومشاكلها...،	
العقابية تظل أوال وأخيرا مجرد أداة تنفيذية في يد السياسة الجنائية وجزء	من نظام عام مرتبط بالتخطيط الجنائي	
للبلد.	لهذا فال عجب أن تكون السياسة الجنائية الفاشلة سببا رئيسيا في اعتالل وظيفة السجن.	إن أي حديث عن	
فشل السياسة الجنائية وأزمتها ال يستقيم إال من منظور وزاوية شمولية وليس من منظور آحادي إذ إن هذه األزمة	
تتداخل فيها ما يرتبط بالجانب الهيكلي التنظيمي وفق ما تم التطرق له أعاله،	ومنها ما هو مرتبط بالجانب املوضوعي	

واإلجرائي وفق ما سنعالجه الحقا.

فاألرقام الصادرة عن الجهات الرسمية وغير الرسمية تشخص األزمة وتبين	 وبخصوص الوضع السجني باملغرب،	
ارتفاع نسبة الجريمة وبروز أنواع جديدة من الجرائم وتنامي اإلحساس بانعدام األمن وانتشار حالة العود واكتظاظ	
السجون؛188	وضع أصبح معه تفكير الرأي العام مقتنع بجعل السياسة الجنائية في قفص االتهام إثر التشكيك في	

النظام الجنائي وفي قدرته على احتواء	ظاهرة املد اإلجرامي.	

يجوز القول بذلك بأن أزمة السياسة الجنائية تتمثل أساسا في سياسة التجريم وسياسة العقاب وطبيعة اإلجراءات	
والتدابير،	فاتساع دائرة التجريم تؤدي ال محالة إلى الزيادة في نسبة االعتقاالت وبالتالي اكتظاظ السجون،	مع العلم أن	
هذا األخير يشكل أبرز معضلة تعاني منها املؤسسات السجنية،	وعنه تتفرع مجموعة من اآلفات الكبرى،	في مقدمتها عدم	
القدرة على إشراك كافة النزالء	في البرامج اإلصالحية.	كما أن غياب التنوع على مستوى العرض في مجال العقوبة يؤدي ال	

محالة إلفراغها من قيمتها،	ومن أي بعد فلسفي أو فكري أو غائي.

187 - P.Combessie, sociologie de la prison, Paris, La découverte, 2001, p.93-

-	كان تقرير املجلس الوطني لحقوق األنسان أزمة السجون:	مسؤولية مشتركة”،	وقف على أن املغرب واحد من الدول التي تعاني ظاهرة االكتظاظ	 	 	188
بالسجون التي ترفع في إحدى انعكاساتها،	كلفة اإليداع في السجون،	وسلط الضوء	على وجود عدة اختالالت تهم أساسا اللجوء	املفرط إلى االعتقال االحتياطي	

والبطء	في إصدار األحكام وعدم تطبيق مقتضيات قانونية متعلقة باإلفراج املقيد بشروط،	وغيرها من االختالالت
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1 - السياسة اجلنائية وخيارات التجرمي

تسعى الدولة إلى حماية نفسها من الجريمة بوسائل متعددة تهم طرق تنفيذ القانون والعدالة الجنائية،	وذلك عبر	
سياسة جنائية تهدف إلى ردع التصرفات املضادة للنظام االجتماعي والوقاية منها.189ويعتبر الحديث عن السياسة	
الجنائية وما تعانيه من مشاكل موضوعا دائما بين الباحثين واملشتغلين في الحقل القانوني،	األمر الذي مكن من تحقيق	
نتائج جد مفيدة بخصوص وضع اليد على بعض االختالالت الكبرى التي يعرفها نظامنا الجنائي.	غير أن الحراك العلمي	
لم يتمكن إلى حدود سنوات قريبة من إثارة انتباه الجهات املسؤولة ملا تعانيه هذه السياسة من مشاكل وخطورة	
ذلك على األوضاع العامة للبالد،	خصوصا أمام عدم قدرتها على مسايرة التطور املتسارع للظاهرة اإلجرامية،	وأهليتها	
ملجابهة املد اإلجرامي داخل الحياة اليومية،190	على مستوى مختلف أنماط الجرائم،	التي ما فتئت تعرف خطا تصاعديا	
مهوال فاق في معدالتها كل التوقعات النظرية.	أضف لذلك أن أنماط الزجر التي وضعتها الدولة ملعالجة اإلجرام زاغت	
عن مسار سكتها املعهود،	لتتحول إلى مجرد محاولة مواجهة وقتية محدودة الفعالية،	وعاجزة بالتالي عن التموقع في	

موضوعها الصحيح كآليات ملجابهة الظاهرة اإلجرامية.

وإذا كانت الترسانة القانونية للمجموعة الجنائية ببالدنا قد ساهمت بشكل أو بآخر في مجابهة الظاهرة اإلجرامية	
بمختلف تمظهراتها وتجلياتها،	فإن السؤال الذي يفرض نفسه أكثر من أي وقت م�ضى يقف على الحصيلة امليدانية	
لهذه املجابهة على مستوى قاعدة التجريم،	ومدى توفقها في االستجابة للتطلعات التي سطرت من أجلها،	خاصة وأن	
النصوص الجنائية تعتبر من أهم العناصر التي تساعد على فهم السياسة الجنائية ألي بلد،	فدرجة تطور هذه السياسة	
من عدمها مرتبطة أوال بهذه النصوص،	واملغرب من الدول التي تنطبق عليها هذه القاعدة،	فاملشاكل التي يعاني منها	
نظامه الجنائي ترجع في الكثير منها لنصوصه الجنائية.	نصوص تنظم مبادئ التجريم،	وتحدد تصرفات اإلنسان التي	
غير أن الترسانة القانونية الجنائية الحالية وبالرغم مما اكتنفتها من	 وتحدد العقوبات املقررة لها.191	 تعتبر جرائم،	
تجديد وتطوير،	غير قادرة على تقديم حلول سواء	للظاهرة اإلجرامية،	أو تمكين السياسة العقابية من القيام بأدوارها،	
في سياق التغيرات املجتمعية والتحوالت القيمية واألخالقية التي تشهدها الدول في ظل العوملة بتداعياتها املختلفة،	
تغير طال العالقات االجتماعية على جميع األصعدة	-أدوارا ووظائفا...-مما جعل من القانون الجنائي في باب التجريم في	
قلب كل األزمات،	فنجده محورا للنقاش بشأن مختلف السلوكات،	ومدى الحاجة إلضفاء	الطابع اإلجرامي عليها،	سواء	
الواقعة من لدن الجماعات أو املرتكبة من قبل األفراد.	باملقابل هناك أفعال تحتاج آللية التجريم بغية التصدي لها،	
حماية للحقوق الفردية أو الجماعية...	ولعل النقاش املطروح اليوم بشأن مسودة مشروع القانون الجنائي لخير دليل	

على غياب تصورات سياسة جنائية دقيقة املعالم تستحضر آلية التجريم والالتجريم في مقاربة النص.192

189	-	الطيب الشرقاوي،	»السياسة الجنائية مفهومها وآليات وضعها وتنفيذها«.	السياسة الجنائية باملغرب واقع وآفاق،	املجلد الثاني،	املرجع السابق،	ص:	31.

السنة الرابعة،	مطبعة	 	،2 العدد	 )ظاهرة الجنوح البسيط نموذج(«.	مجلة الواحة القانونية،	 »أزمة السياسة الجنائية باملغرب	 -	يوسف بنباصر،	 	190
بن �ضي،	الداخلة،	2006،	ص:	22.

191	-	أحمد الخملي�ضي،	شرح القانون الجنائي القسم العام.	مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،	الطبعة األولى،	1985،	ص:	9.

1962،	وبالرغم من التعديالت التي اعتمدت بين الفينة واألخرى فهي غير كافية لطرح	 -	يعود القانون الجنائي لفترة اعتماد أول دستور مغربي لسنة	 	192
مراجعة جذرية،	ارتباطا بالتطور الكيفي والكمي للجرائم وتأثيرها السلبي على املجتمع.	بذلك اتت املسودة بما أسمته الوزارة الوصية بأبرز عشر مستجدات	
جاءت بها مسودة مشروع التعديل،	والتي تتجلى في إدراج جرائم جديدة ملحاربة االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان،	حيث أدرجت املسودة جرائم اإلبادة	
والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب،	وتجريم االختفاء	القسري،	واالتجار بالبشر،	وتهريب املهاجرين،	والتحريض على الكراهية،	باإلضافة إلى إعادة تنظيم	
مقتضيات التعذيب.	وفي باب العقاب تم إرساء	العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح،	مع استثناء	بعض الجنح الخطيرة،	باعتبار أن سلب	
الحرية ليس هو الحل الوحيد للعقاب وال يجب اللجوء	إليه إال في حالة الضرورة القصوى.	وتتمثل املستجدات أيضا،	حسب الوثيقة ذاتها،	في تشجيع العدالة	
التصالحية وتبسيط مسطرة التنازل عن الشكاية،	وذلك عبر تعزيز آليات الصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق وتقييد املتابعة بتقديم شكاية	
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بهذا املعنى،	ندرك أن تدخل املشرع عبر منظومته الجنائية ينبغي أن يهدف الى دعم وتحقيق استقرار املجتمع بإقامة	
مظلة جزائية وعقابية على األفعال والوضعيات ذات الصلة بها والتي تشكل خطورة خاصة عليها وعلى املجتمع بكامله.

2 - السياسة اجلنائية والتوجهات في مجال العقوبة

تعتبر العدالة مرآة التحضر البشري والرقي اإلنساني،193	وإذا كانت معرفة الحقيقة هي الشرط األول للعدالة في النظام	
القضائي إذ بدون حقيقة ال تقوم العدالة؛194	فال تكون العقوبة عادلة إال إذا كانت متناسبة مع الجرائم املرتكبة،	
بحيث يحب أن تتضمن معنى اإليالم بغير زيادة أو نقصان،	فال فائدة من عقوبة غير رادعة وال قسوة ال تبررها مصلحة،	
لذلك يجب أن تتناسب العقوبة مع شخصية الجاني وظروفه،	وما أحاط بالجريمة من مالبسات.	وتناسب العقوبة	
مع الجريمة مسألة موضوعية تخضع لتقدير محكمة املوضوع،	ولتحقيق العدالة منح املشرع القا�ضي سلطة تحديد	
مقدار العقوبة بحيث تتراوح بين حدين أعلى وأدنى يختار القا�ضي أيهما أقرب الى تحقيق العدالة استنادا للظروف	
بل	 واملالبسات التي أحاطت بارتكاب الجريمة.195	وال شك أن عدالة العقوبة تأخذ جسامة الخطأ بعين االعتبار،196	
إن هدا األخير كان في املا�ضي بمثابة ضابط لتحديد العقوبة،	وإن كانت هناك صعوبة بالغة في التميز بين العمد والغير	
العمد وتقدير العقوبة على ضوئها،	أما اآلن فإن العقوبة تقاس على الخطأ بشقيه وعلى أساس الضرر الدي اصاب	
إال إذا قبل الجاني أن يساهم في عملية	 فال يمكن لأللم أن يحقق أية نتيجة،	 	 املجني عليه في ارتكاب الجريمة.197	
اإلصالح،	ولن يقبل الجاني اإلصالح ما لم يتيقن أن املشرع والقا�ضي أنصفاه198	وهدا ما سوف يدفع الجاني الى قبول	
برامج التأهيل واإلصالح التي تطبقها املؤسسات العقابية،	بل إن هدا القياس ير�ضي املجتمع نفسه إذ أنه سوف يتقبل	
املحكوم عليه بعد قضاء	عقوبته باعتبار أن الدين قد تم تأديته وبرأت دمته199	وال يمكن بأي حال من األحوال اعتبار	
الظروف املشددة او املخففة ماسة بعدالة العقوبة،	باعتبارها قواعد مجردة تطبق أحكامها على الجميع متى توافرت	
شروطها القانونية.	غير أنه وبالرغم من التعديالت املختلفة التي طرأت على القانون الجنائي املغربي الذي صدر منذ	
زمن طويل في ظل ظروف	وأوضاع بعيدة كل البعد عن واقع اليوم،	فإنها لم تبلغ األهداف الكبرى املنتظرة،	وال التغيرات	
العميقة املتطلبة؛	فظلت بذلك التعديالت مجزأة ومتباعدة املحاور واألسباب،	منها ما يعود اللتزامات املغرب الدولية،	
وأخرى للتطورات في ميدان أدوات ارتكاب الجريمة.	لذا فإن مراجعة عميقة وشمولية للمنظومة الجنائية أصبحت	

من املتضرر في العديد من الجرائم،	وكذا في تخفيف العقوبة في عدد من الجرائم والجنح وحذف االعتقال في املخالفات،	حيث تم تخفيض عدد املواد التي	
تنص على عقوبة باإلعدام من	31	مادة إلى	11	مادة فقط،	باإلضافة إلى تحويل	13	مادة من أصل	27	تعاقب بالسجن املؤبد إلى السجن املحدد،	مع تجنيح	
10	جرائم كانت تعتبر جنايات وحذف االعتقال في املخالفات.	ومن أجل تعزيز حماية األسرة باعتبارها النواة األساسية للمجتمع،	نصت املسودة على تجريم	
ترك وإهمال الواجبات الزوجية،	واالمتناع عن إرجاع الزوج املطرود من بيت الزوجية،	وتبديد الزوج ألمواله للتحايل على مستحقات النفقة أو السكن،	وكذا	
حذف الحرمان من املعاشات كعقوبة نظرا ألثر ذلك على األسرة واألطفال.	وبهدف تعزيز حماية املرأة،	تم تجريم اإلكراه على الزواج وتشديد عقوبة السب	
والقذف إذا استهدف املرأة بسبب جنسها والنص على تدبير وقائي جديد في جرائم التحرش أو االعتداء	أو االستغالل الجن�ضي أو االتجار بالبشر ضد املرأة،	

باإلضافة إلى توسيع مفهوم التحرش الجن�ضي.

193	-		أحمد لطفي السيد	»الشرعية اإلجرائية وحقوق اإلنسان«،	طبعة	2004،	بدون مطبعة،	ص.	2.

الطبع	 سنة  األولى،	 الطبعة  العربية،	 النهضة  دار  الجنائي:	 اإلثبات  وفلسفة  واإلسالمية  العامة  الفلسفة  بين  الحقيقة  أحمد:	 هللا  عبد  هاللي  	- 	194
1987ص542. 

195	-	أ.د محمد شالل العاني،	املدرس علي حسن محمد طويلبة	»علم اإلجرام والعقاب	»مرجع سابق ص	242

196	-	رؤف عبيد	»مبادئ التشريعات العقابية	»	دار الفكر العربي القاهرة	1979	ص	77. 

197	-	أحمد عوض بالل	»علم العقاب	»دار الثقافة العربية،	القاهرة،	طبعة أولى	1983	–	1984	ص	100.

198	-	د.	محي الدين أمزازي،	مرجع سابق،	ص	97.

199	-	أحمد فتحي سرور	»أصول السياسة الجنائية	»	دار النهضة العربية	1972	ص	115	وما بعدها.
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وعلم اإلجرام وعلم العقاب،	 مسألة ضرورية بحكم اعتماد السياسة الجنائية على نتائج علم االجتماع القانوني،	
وتأثرها بالنظام السيا�ضي.200

وإذا كان املشرع املغربي لم يتردد في اللجوء	الى عبارة العقوبة واالستعانة بها عند تحديد مضمون املفاهيم األساسية	
حيث نصت	 فقد استعمل العقوبة كمعيار للتميز بين املخالفة والجنحة201	 في القانون الجنائي وباألخص الجريمة،	
أو مخالفات204  111	من القانون الجنائي املغربي	»الجرائم اما جنايات202،	أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية203،	 املادة	
14	من	 18-17-16	و36	من القانون الجنائي.205	وجاء	في املادة	 فالعقوبات في القانون الجنائي املغربي واردة في املواد	
القانون الجنائي املغربي	»العقوبات إما أصلية وإما إضافية فتكون أصلية عندما يصوغ الحكم بها وحددها دون أن	
تضاف الى عقوبة أخرى،	وتكون إضافية عندما ال يسوغ الحكم بها وحدها أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة	
بناء	عليه،	وبغض النظر عن خيارات املشرع في املجال العقابي207،	وتوجهاته في مسودة مشروع القانون	 أصلية«.206	

200 - Vouin : Politique et jurisprudence Criminelles Mélanges Patin (P58).       

201	-	د.	محي الدين أمزازي	:	مرجع سابق ص	35.

202		-	)	الجناية	(	العقوبات الجنائية األصلية املنصوص عليها في املادة	16		من ق ج م هي		:	1	-اإلعدام.		2	-السجن املؤبد.	3	-السجن املؤقت من خمس سنوات	
الى ثالثين سنة.		4	-اإلقامة اإلجبارية.		-5التجريد من الحقوق الوطنية	

203	-	العقوبات الجنحية األصلية في املادة	17	من ق ج م هي:1	-الحبس.	-2الغرامة التي ال تتجاوز	1.200	درهم.	وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها	5	سنوات،	
باستثناء	حاالت العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مدد أخرى.	وهي	)جنحة تأديبية يعاقب عليها من	2	الى	5	سنوات وجنحة ضبطية يعاقب عليها من شهر	

الى سنتين(.

204	-	املخالفة:	في املادة	18	من ق ج م:	العقوبات الضبطية األصلية هي:	1	-االعتقال أقل من شهر.2	-الغرامة من	30	الى	1.200	درهم	...

205	-	نصت املادة	3	من القانون الجنائي املغربي	»ال يسوغ مآخذة أحد على فعل ال يعد جريمة بصريح القانون وال معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون	»

206	-	أساس التميز بين النوعين هو أن العقوبة التي تسمى أصلية يجوز الحكم بها وحددها فهي الجزاء	الطبيعي للجريمة،	أما العقوبة اإلضافية فال يمكن	
الحكم بها وحدها وإنما تكون دائما مضافة الى عقوبة أصلية.	وتتخذ اإلضافة أحد شكلين:	أوال:	اما أن تكون بقوة القانون أو دون الحاجة الى التصريح بها في	
الحكم.	ثانيا:	اما ان تكون بحكم القا�ضي،	أي أنها ال تطبق إال ادا نص عليها الحكم،	وهده بدورها قد تكون املحكمة ملزمة بالحكم بها إدا نص القانون على دلك	

صراحة،	وقد ال تكون ملزمة،	وانما يجوز لها أن تضيفها الى العقوبة األصلية أو ال تضيفها.

207	-	ال زالت السياسة العقابية املنتهجة باملغرب تعتمد عقوبة اإلعدام في قمة هرم النظام العقابي كعقوبة جنائية أصلية،	ضدا عن الفصل	20	من دستور2011،	
الذي نص على أن:	»الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان،	ويحمي القانون هذا الحق«.	موضوع ال يسع مجال الدراسة ملناقشة جوانبه املختلفة.	ويكفي أن نشير إلى	
أن تزايد عدد املحكومين باإلعدام الذين يفدون على املؤسسات السجنية،	وهو ما يطرح مشكلة تعامل هذه املؤسسات معهم،	إذ تجد نفسها في حيرة من أمرها بعالقة	
مع محكومين عهدوا إليها في انتظار تنفيذ حكم اإلعدام فيهم،	مع أن بعضهم يوجد رهن االعتقال منذ ما ينيف عن العشرين سنة.	فالقانون رقم	23.98	املتعلق بتنظيم	
وتسيير امِلؤسسات السجنية،	والصادر بتاريخ	25	غشت	1999	لم يتطرق لفئة املحكوم عليهم باإلعدام،	وترك األمر للمرسوم التطبيقي رقم	2.00.485	الصادر في	3	نوفمبر	
2000،	الذي تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون السالف الذكر حيث خصص الفرع األول من الباب العاشر املتعلق بالنظام املطبق على أصناف خاصة من املعتقلين،	
للمحكوم عليهم باإلعدام،	وذلك في أربع مواد	)من مجموع	161	مادة(.	باستثناء	املادة	143التي تنص على أنه:	يجب إيالء	املحكوم عليهم باإلعدام عناية خاصة تمكن من	
دراسة شخصيتهم وتتبع حالتهم النفسية والحفاظ على توازنهم بشكل يستبعد معه احتمال كل محاولة هروب أو انتحار أو إضرار بالغير.	نص له حمولة الهاجس األمني	
املتضخم،	على حساب ضمان وصيانة حقوق السجناء	املحكومين باإلعدام.	أما املواد الثالث األخرى،	ال تتعدى التدابير اإلدارية االعتيادية املنشغلة كما هي العادة	
بالهاجس األمني،	مع صرف النظر عن الضمانات التي تخول السجين التمتع بالرعاية الصحية واملعنوية ما دام في عهدة املؤسسة السجنية،	تماشيا مع املواثيق الدولية	

التي صادق عليها املغرب.
املادة	142:	يمكن ترحيل املحكوم عليهم باإلعدام إلى مؤسسة تتوفر على حي معد لهذه الفئة من املعتقلين بمجرد النطق بالحكم.

املادة	144:	يستفيد املحكوم عليهم باإلعدام من زيارة أفراد عائالتهم وأوليائهم وأصهارهم،	ويمكنهم التوصل مباشرة من هؤالء،	وتحت مسئوليتهم،	باملؤن التي يتعين	
تفتيشها بكل دقة من طرف إدارة املؤسسة.

ال يمكن للمحكوم عليهم باإلعدام التوصل باملؤن الغذائية املوجهة إليهم بواسطة طرود أو خارج اإلطار املسموح به في الفقرة األولى أعاله.
يستفيد املحكوم عليهم باإلعدام خالل هذه الوضعية من االتصال بدفاعهم ضمن الشروط املنصوص عليها في املادة	80	من القانون املتعلق بتنظيم وتسيير	

املؤسسات السجنية.
تتخذ إدارة املؤسسة جميع االحتياطات األمنية لتمر الزيارة في ظروف سليمة.

املادة	145:	يمنع في أي حال من األحوال تبليغ املحكوم عليه باإلعدام بقرار رفض طلب العفو.		
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الجنائي،208	وبغض النظر عن دور القضاء	في التنزيل الصحيح للمقتضيات القانونية؛	فقد شكلت السجون العمود	
إذ اعتبرت لوقت طويل من مفاخر النظام الجنائي الحديث،	 الفقري الذي ترتكز عليه السياسة العقابية الحديثة،	
ألنها تجسد نوع من اإلنسانية مقابل القسوة والهمجية التي كانت تمثلها األنظمة الجنائية البدائية.	فالهدف من إنشاء	
السجون ليس االنتقام من الجاني ولكنه هدف نبيل يتمثل في عالج املنحرف وإصالحه وتهذيبه،	وإعداده إعداد يمكنه	

من مواصلة حياة أفضل.209

 إن تلمس الواقع املعاش يبرز لنا وبامللموس أن العقوبات السالبة للحرية تعيش مشاكل عديدة مرتبطة بفشل وظيفتها	
الردعية من جهة	،ومن جهة ثانية ناتجة عن عوامل بنيوية متداخلة منها ما هو عائد إلى طبيعة العقوبات نفسها	
وعدم قدرتها على تحقيق أدوارها210،	ومنها ما هو عائد إلى عوامل مادية وبشرية مترتبة عن عجز املؤسسات العقابية في	
القيام باألدوار املنوطة بها.211بذلك تبدو الحاجة ملحة لتعديل املنظومة الجنائية املوضوعية في شقها املتعلق بقواعد	
التجريم،	وفي النتائج املترتبة عنه املرتبطة بالعقاب،	فالتعديالت مطلوبة ومستعجلة سواء	بحكم ضرورة إعمال آلية	
املالءمة مع التشريعات الدولية في مجال حقوق االنسان،	وكذلك فيما يتعلق بالتوافق مع الوثيقة الدستورية لـــ	2011،	

وتحديات املتغيرات والظواهر والسلوكيات املجتمعية.

إن تحدي التعديل ضرورة ملحة منذ فترة طويلة،	على أساس إصدار مدونة جديدة	-إن صح التعبير-للقانون الجنائي،	
تتجاوب مع طبيعة االنتظارات وتحتوي كل االختالفات،	نصوص تتفاعل من حيث التوجه مع احترام مبادئ حقوق	
في أفق تكريس مواز لنفس	 االنسان،	واملبادئ الكونية التي التزمت اململكة املغربية باحترامها دون تجزيئ أو تشطير؛	
القيم واملبادئ في عالقة باملحاكمة العادلة،	األمر الذي يدعو لطرح سؤال االرتباط بين معيقات قواعد الشكل وضمان	

التنفيذ الفعال والناجع للعقوبة في املؤسسات السجنية.

في الوقت الذي كنا	 حالة،	 	11 2015،	صارت في اتجاه تخفيف عدد الجرائم التي يحكم فيها باإلعدام الى	 -	مسودة مشروع القانون الجنائي صيغة	 	208
ننتظر اإللغاء	النهائي للعقوبة في املنظومة القانونية الجنائية،	تماشيا مع الوثيقة الدستورية واملبادرات امللكية املتكررة القاضية بالعفو اتجاه املحكوم عليهم	
باإلعدام،	وانسجاما مع التزامات اململكة املغربية في عالقة بالقواعد املعيارية الدولية.	من جانب آخر تمت مراجعة املنظومة العقابية من خالل إدراج بدائل	

العقوبات السالبة للحرية،	تخفيفا من حدة مشكلة العقوبات القصيرة األمد.

209	-	حسوني قدور بن مو�ضى،	القانون الجنائي املغربي والشريعة اإلسالمية.	دون ذكر املطبعة،	الطبعة األولى،	1986.ص:	22. 

210	-يتضمن التشريع الجنائي املغربي في باب العقوبات الحبسية ما يزيد عن	183	عقوبة حبسية ملدة ال تقل عن شهر الى	5	سنوات تشمل نسبة	44.42% 
من مجموع العقوبات الحبسية املعاقب عليها في القانون الجنائي املغربي،	من ضمنها	147	فصال ينطوي في شقه العقابي على عقوبات حبسية سالبة للحرية	
قصيرة املدة تق�ضي بالغرامة والحبس من شهر الى سنتين وتشغل نسبة	35.67%	من مجموع العقوبات الحبسية		الواردة في تتراوح مدتها في الغالب:		ما بين	
شهر إلى ستة أشهر	)كالفصول	349،	362،	384،	390،	222،	260،	275،	286،	321،	324،	326،	441،	446،	466،	467...(.أو ما بين شهر واحد إلى سنة	
	،382 	،371 	،348 	،327 	،322 	،320 	،282 	،277 448...(.	أو ما بين ثالثة أشهر إلى سنة	)كالفصول	 	،476 	،477 	،479 	،482 	،303 	،301 	،263 )كالفصول	
461...(.	أو ما بين ستة أشهر إلى سنتين	)كالفصول	262،	268،	318،	330،	365،	366...(.	خيارات تبين عن تجدر أزمة العقوبة في املنظومة الجنائية املغربية	

من خالل العقوبات القصيرة األمد.

211	-	ال يختلف اثنان في كون إصالح نزالء	املؤسسات السجنية وتأهيلهم إلعادة اندماجهم في املجتمع يتطلب إمكانيات وجهود مادية وبشرية،	ألجل أن تحقق	
السجون هدفها الذي أنشأت من أجله،	املتمثل في التأهيل واإلصالح وتيسير االندماج في املجتمع،	غير أن العديد من العراقيل واالختالالت ال تزال تؤثث املشهد	
السجني وتبقى محط قلق املنظمات والهيئات العاملة في هذا الحقل،	وكما ال تنفي ذلك املندوبية العامة إلدارة لسجون،	مما يجعل من هذه العراقيل حجر	

عثرة تعترض جهود عملية اإلصالح وإعادة التأهيل،
ميلود الغمرتي،	»العقوبات البدنية والسالبة للحرية في القانون الجنائي املغربي«:	بحث لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص،	جامعة سيدي محمد بن عبد	

هللا فاس السنة الجامعية:	2007/2008	ص	103.
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ثانيا: املعيقات املرتبطة بقواعد الشكل 

تواجه املؤسسة السجنية العديد من املعيقات القانونية والواقعية التي تحول دون تحقيق العقوبة السالبة للحرية	
وبخاصة تلك املرتبطة بقواعد الشكل التي لها بشكل مباشر تأثير على السير العادي للمؤسسات	 لهدف التأهيل،	
أو	 الناجم عن اللجوء	إلعمال آلية االعتقال االحتياطي من لدن القضاة،	 السجنية في عالقة بارتفاع عدد السجناء	
طريقة تدبير نظام العفو،	واإلفراج املقيد بشروط،	ودور قا�ضي تطبيق العقوبة واللجان اإلقليمية في مراقبة املؤسسات	
السجنية،	ومعضلة السجل العدلي ورد االعتبار كمعيقات تحول دون أداء	املؤسسات السجنية ألدوارها،	بل تكرس	

ظاهرة العود.

1 - االعتقال االحتياطي وضرورات التضييق

ألجل التحكم في معدالت الساكنة السجنية اعتادت الدول على مراجعة سياسة التجريم وتعديلها212،	دون االهتمام	
بأبرز تجليات األزمة في السياسة الجنائية،	الكامنة في الغلو في االعتقال االحتياطي وارتفاع املدة املتوسطة لالعتقال،	
حيث وصلت نسبة املعتقلين االحتياطيين املوزعين على سجون اململكة الى	27470	معتقل بتاريخ	31/10/2012.	أي	
بنسبة%42.37	من مجموع الساكنة السجنية.	ولم يعرف هذا املعدل انخفاضا ملموسا طوال العقد األخير،	اذ ظل	

يتراوح بين نسبة%40,57	في سنة	2002	و%42,37	في سنة	2012213. 

أما نسبة تطور املفرج عنهم خالل الفترة املمتدة من سنة	2001	الى سنة	2011	فقد ظلت تراوح نفس العدد الدي ال	
يتجاوز	0.9	%	في حين ان نسبة تطور الوافدين االحتياطين خالل نفس الفترة املمتدة من سنة	2001	الى سنة	2011 

212		-	وذلك بإلغاء	تجريم بعض األفعال التي يتبين أنها ال تهدد األمن االجتماعي مثل ما وقع في فلندا سنة	1968	التي ألغت تجريم السكر العلني،	ومثل ذلك	
فعلت فرنسا حين ألغت تجريم الفساد.

213	-	لقد بلغ خالل سنة	2011	عدد األشخاص املقدمين إلى النيابات العامة	404975	شخصا،	اعتقل منهم حوالي	84693	شخصا أي بنسبة تصل إلى	21% 
وبذلك بلغ عدد املعتقلين االحتياطيين بالسجون املغربية بتاريخ	31	دجنبر	2011	ما يناهز	27470	معتقال.	وهو ما يمثل نسبة	%42.37	من مجموع الساكنة	

السجنية التي كان يبلغ عددها في نفس التاريخ	64833	سجينا.	
وزارة العدل،	العدالة الجنائية باملغرب:	أرقام وإحصائيات،	مجلة الشؤون الجنائية،	العدد	6	أكتوبر	2012،	عدد خاص بمناسبة الحوار الوطني حول إصالح	

منظومة العدالة،	منشورات جمعية نشر املعلومة القانونية والقضائية،	ص	105.



102

املــرصـد املـغـربي للـسجــون

يقدر ب	%10،	وهو ما يتضح جليا من املبيان التالي الذي يبلور تطور نسبة االحتياطين املفرج عنهم من مجموع الوافدين	
االحتياطين.

علما ان نسبة كبيرة من مجموع هؤالء	املعتقلين االحتياطيين يتم اإلفراج عنهم بموجب أحكام البراءة أو قرارات بعدم	
املتابعة،	وفي أسوأ الحاالت تتم إدانتهم بعقوبات حبسية قصيرة املدة،	ال�ضيء	الذي ينعكس سلبا على مستوى تدبير	
شؤون السجناء.	كما تؤكد الدراسات أن املعتقلين االحتياطيين يحضون بعناية أقل من فئة السجناء	املحكومين مما	
يؤثر على نفسيتهم ويدفعهم الى سلوك مجموعة من الوسائل لحماية أنفسهم والتأقلم مع محيط السجن،	فينخرطون	

في صور إجرامية يفرضها تحقيق الذات داخل السجن214. 

ومن بين تجليات األزمة التي عجزت السياسة الجنائية في عالقة بالسياسة العقابية على تجاوزها،	نذكر كذلك إشكالية	
العقوبات القصيرة األمد،	حيث تشير اإلحصائيات الرسمية أنه برسم سنة	2011	،17362	معتقل احتياطي يشكلون	

نسبة	42	باملائة صدرت في حقهم عقوبة حبسية تقل أو تساوي ستة أشهر215. 

 

G.P.Cabanel,	pour	une	meilleure	prévention	de	la	récidive,	la	documentation	Française,	Paris,	1996,	p.66- - 214

215	-		محمد عبد النبوي،	مدير الشون الجنائية والعفو	»	االعتقال االحتياطي	»	بحث مقدم إلى الندوة الجهوية السادسة للحوار الوطني،	يومي	23 24-	نونبر	
www.justice.gov.ma	منشور على موقع		1.	ص.	بمدينة مراكش،	2012،
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يشكل هؤالء	عائقا أمام السجون لتنفيذ سياستها اإلصالحية ألنهم يضلون خارج إطار البرامج اإلصالحية،	شأنهم في	
ذلك شان االحتياطيون،	حيث يصبح اإلصرار في اعتقالهم سببا في اطالعهم على خبايا اإلجرام.	كما يشكل التأخر في	

البت في القضايا إحدى أسباب تعقيد وضعية املعتقلين احتياطيا.

بحيث يالحظ ارتفاع عدد القضايا التي لم يتم البت فيها بعد مند	2004	الى غاية	2011،	فهي تقدر بـــــ	%49،	وقد عرفت	
2011.	وهو ما يطرح كدلك اشكالية قواعد	 2010	وسنة	 نسبة هده القضايا بالخصوص ارتفاع ملحوظا خالل سنة	
وضوابط املحاكمة العدالة،	بحيث يعتبر البطؤ في البت في قضايا216	الوافدين االحتياطين من اإلشكاالت املطروحة على	

كاهل املؤسسة القضائية،	ومن خاللها مسائلة السياسة الجنائية والعقابية باملغرب.	

معطيات تؤكد حجم التوظيف املفرط ملكنة االعتقال االحتياطي،	وإغفال من لدن القضاء	للبدائل املوازية.	إن اللجوء	
لالعتقال يعتبر عن حق املرآة العاكسة ملدى نجاعة السياسة العقابية،	التي تشكل جزء	ال يتجزأ من السياسة الجنائية،	
كما تعتبر من زاوية أخرى مقياسا ترصد من خالله مدى قدرة املؤسسة القضائية املختصة على التأقلم مع املتطلبات	
الهادفة الى تحقيق سياسة عقابية فاعلة بمقدورها الحد من ظاهرة االعتقال االحتياطي وإعمال البدائل	 الراهنة،	

املوازية لالعتقال.	

بذلك يعتبر تدبير االعتقال االحتياطي الدي هو مرتبط باملسطرة الجنائية من احدى تمظهرات أزمة السياسة العقابية	
من أهم نتائج قرينة	 وتعتبر الصفة االستثنائية لتدبير االعتقال االحتياطي217	 من السياسة الجنائية.	 التي هي جزء	
البراءة،	غير أن التصور القانوني بعيد كل البعد عن املمارسة العملية التي تفرغ املادة األولى218	واملادة	159	من ق.م.ج219 
من محتواهما،	إذ غدت مسألة االعتقال االحتياطي من أبرز املشاكل التي تشكو منها عدالتنا الجنائية بما يثيره ذلك من	

216	-		حسب ما استقرت عليه املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان التي جاء	في إحدى قراراتها	»	أن املحاكمة داخل اجل غير معقول توازي إنكار العدالة بعلة	
أنها تحرم املتقا�ضي من الحماية القضائية التي يجب على الدولة تأمينها له	»	أنظر	:

Anne-	christine	paschoud,	Déni	de	justice,	rép		pén	et	proc	pén,	dalloz,	octobre	1998	n	26

يقصد باالعتقال االحتياطي بمعناه الواسع فترة االعتقال التي يقضيها املتهم على ذمة التحقيق بسبب جناية أو جنحة منسوبة إليه أو خالل فترة	 	- 	217
محاكمته قبل صدور حكم حائز لقوة ال�ضيء	املق�ضي به،	ويتم الوضع رهن االعتقال االحتياطي بقرار للنيابة العامة	)وكيل امللك أو الوكيل العام للملك(	في حالة	
اإلحالة املباشرة على املحكمة،	أو من طرف قا�ضي التحقيق إذا طلب إجراء	تحقيق في القضية.	وقد حدد القانون مدة االعتقال في ثالثة أشهر كحد أق�ضى في	
الجنح وسنة كحد أق�ضى في الجنايات.	ويعد االعتقال االحتياطي تدبيرا استثنائيا ال يتم اللجوء	إليه إال بصفة استثنائية وبشروط خاصة نصت عليها م159	من	
ق.م.ج.		أنظر	:	محمد عبد النباوي:	االعتقال االحتياطي،	بحث مقدم إلى الندوة الجهوية السادسة للحوار الوطني،	يومي	23 24-	نونبر	2012،	بمدينة مراكش،	

www.justice.gov.ma	منشور على موقع				1.	ص.

218	-	املادة	1	من ق.م.ج تنص على أن كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة ال�ضيء	املق�ضي به،	بناء	
على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.

219	-	تنص املادة	159	على ما يلي:	»الوضع تحت املراقبة القضائية واالعتقال االحتياطي تدبيران استثنائيان،	يعمل بهما في الجنايات أو الجنح املعاقب عليها	
بعقوبة سالبة للحرية«.
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تعارض مع مبدأ قرينة البراءة املفترضة في املتهم والذي لم تثبت إدانته بعد بصفة باتة ونهائية من جهة،	وما ينتج عنه	
كذلك من تأخر في البت في مصير املعتقلين وإلحاق أضرار بالغة بمصالحهم220.

وعلى هذا األساس كان االعتقال االحتياطي والزال من أهم اإلشكاليات القانونية التي تتعارض بشكل واضح مع	
وإنما أيضا من خالل كفالة حماية األشخاص	 دولة القانون التي ال يتم تكريسها فقط بضمان سيادة القانون،	
الجنائية	 العدالة  أعمال إجرامية بحفظ كرامتهم اإلنسانية وبضخ مزيد من  بارتكاب  اتهامهم  املتابعين بسبب 
الفردية	 الحريات  حماية  حولها  تدور  التي  الضمانات  رأس  على  تأتي  التي  البراءة  لقرينة  الالزم  الثقل  إلعطاء	
وإذا كان البد من التذكير بأن مجموعة من العوامل تكرس ظاهرة	 والجماعية في األنظمة الجنائية املعاصرة.	
فإن العمل	 الى االعتقال االحتياطي ارتباطا بالخلفيات االجتماعية واألمنية واالقتصادية...،	 اإلفراط في اللجوء	
فرغم إقرار قانون املسطرة الجنائية الجديد	 القضائي يتحمل النصيب األكبر في تصاعد حدة هذه الظاهرة.221	
أو	 املالية  الكفالة  نظام  إلى  باإلضافة  القضائية222،	 املراقبة  تدابير  والسيما  االحتياطي  االعتقال  بدائل  لبعض 
الشخصية،	وإقرار نظام الصلح الجنائي الذي يعتبر كبديل للدعوى العمومية وله تأثير على االعتقال االحتياطي،223  
تشتد حدة هذه املعضلة حينما تجنح املمارسة القضائية إلى اغفال هده البدائل،	لتكون النتيجة هي إلحاق مجموعة	
من األضرار باملتهم سواء	على املستوى النف�ضي من خالل االضطرابات والقلق واإلحباط واالكتئاب والشعور بالدونية...
إذ يفقد اإلنسان قيمته وطموحاته وكرامته.	أما على املستوى االقتصادي فيكلف ذلك خزينة الدولة ميزانية ضخمة	
كما يؤدي االعتقال االحتياطي إلى تعطيل	 من أجل توفير التغذية والرعاية الصحية لضمان صحة وسالمة النزالء.	
الدورة االقتصادية،	إضافة إلى التأثير على املداخيل املالية لألفراد والعائالت.	أما على مستوى الدور اإلصالحي الذي	
تقوم به املؤسسة السجنية فإن ذلك يؤدي إلى تعطيل مشاريعها اإلصالحية التقويمية بالنظر إلى تزايد عدد املعتقلين.

السياسة الجنائية باملغرب بين النظرية والتطبيق رصد لبعض مالمح األزمة بحث لنيل دبلوم املاستر بكلية العلوم القانونية	 عبد الحي املالكي،	 	- 	220
واالقتصادية واالجتماعية بفاس،2007-2008	ص:	111.

221	-	د.	يوسف بناصر	»كيف فشلت آلية الدرع الزجري في صد وتطويق ظاهرة الجنوح البسيط	–	ظاهرة االعتقال واالعتقال االحتياطي نموذجا	»	ص	4. 

222	-		املراقبة القضائية هي نظام أوجده املشرع املغربي من خالل قانون املسطرة الجنائية عدد	02-22	النافد في	2003	وقد خصص له املواد من	159	ال	
179	من ذات القانون وقد أقر املشرع املغربي الوضع تحت املراقبة القضائية واالعتقال االحتياطي في نطاق الفرع األول من الباب التاسع باب موحد وهو		من	
اجراءات التحقيق	،	وقد اشار اليهما من خالل تعريفهما املضمن في املادة	159	من ق م ج بأنهما تدبيران استثنائيان يعمل بهما سواء	في الجنايات أو في الجنح	
املعاقب بعقوبة سالبة للحرية على ان ال تقل هده العقوبة عن سنتين نافدة والتي يستلزمها القانون حتى تكون الجنحة قابلة للتحقيق ما دام ان اإلجراء	هو	

اجراء	من اجراءات قا�ضي التحقيق	.
تعرض ق.م.ج.م ألوامر قا�ضي التحقيق في الباب الثاني من القسم الثالث املتعلق بالتحقيق اإلعدادي وخص له املواد من	142	إلى	158واألوامر التي يتخذها	

قا�ضي التحقيق ستة وهي:	
1.	األمر بالحضور.	
2.	األمر باإلحضار.		

3.	األمر باإليداع في السجن.	
4.	األمر بإلقاء	القبض.	

5.	األمر باالعتقال.
6.	األمر بالوضع تحت املراقبة القضائية.

223	-	محمد عبد النباوي:	تأمالت في السياسة الجنائية باملغرب،	بحث مقدم إلى ندوة السياسة الجنائية باملغرب،	واقع وآفاق،	أيام	9 10- 11-	سنة	2004،	
بمكناس،	املجلد األول منشورات جمعية نشر املعلومة القانونية والقضائية مطبعة فضالة،	الطبعة الثالثة مارس	2007،	ص.	135.
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وينبغي تاريخيا ان نميز بين محطتين على مستوى اإلجراءات والتدابير املسطرية:	مرحلة ما قبل إدراج املشرع املغربي	
في املسطرة الجنائية للمراقبة القضائية				contrôle  judiciaire224	le		حيث كانت جل األصوات تنتقد غياب أي بديل	
لوحظ االستمرار على نفس النهج من	 	،2003 حيز النفاذ سنة	 	01  .22 وبعد دخول القانون	 لالعتقال االحتياطي؛	
حيث تغييب املراقبة القضائية واالعتماد على االعتقال االحتياطي كمرجعية لنفس النهج،	وهو ما يؤكد استمرارية	
النظرة التقليدانية التي تؤثر على املؤسسات السجنية بحكم االرتفاع املتزايد لعدد السجناء	الوافدين،	في إطار اعتقال	
احتياطي،	من أجل جنح بسيطة في بعض األحيان،	وأحيانا أخرى في غياب لحالة التلبس وبالرغم من توفر ضمانات	
ومن خالل املبيان أدناه تتضح معالم ومؤشرات اإلفالس العقابي ببالدنا التي تدعو الى التوقف	 كافية للحضور225.	

والتأمل لتلمس ضعف اعمال واغفال بدائل االعتقال وهو أحد مواطن الخلل في إعمال السياسة الجنائية.

224	-	الوضع تحت املراقبة القضائية هو اجراء	يصدره قا�ضي التحقيق في أية مرحلة من مراحل التحقيق ملدة شهرين قابلة للتمديد خمسة مرات،	إدا تعلق	
األمر بجنحة سالبة للحرية،	وملدة أربعة أشهر قابلة كدلك للتجديد لنفس املدة إدا تعلق األمر بجناية فهو بدلك يشبه في سريانه االعتقال االحتياطي املقرر	

للجنح والجنايات.	أنظر:	
األول،	منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية،	سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية العدد	 الجزء	 	« الحبيب بيهي	»	شرح قانون املسطرة الجنائية	

.2004.56
يتضمن األمر بوضع املتهم تحت املراقبة القضائية الخضوع تبعا لقرار قا�ضي التحقيق لواحد أو أكثر من التدابير أو االلتزامات التالية:

1.	عدم مغادرة الحدود الترابية املحددة من طرف قا�ضي التحقيق	
2.	عدم التغيب عن املنزل أو السكن املحدد من طرف قا�ضي التحقيق إال وفق الشروط واألسباب التي يحددها القا�ضي املذكور	

3.	عدم التردد على بعض األمكنة التي يحددها قا�ضي التحقيق	
4.	إشعار قا�ضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود املعينة	

5.	التقدم بصفة دورية أمام املصالح والسلطات املعينة من طرف قا�ضي التحقيق
6.	االستجابة لالستدعاءات املوجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف القا�ضي	

7.	الخضوع لتدابير املراقبة املتعلقة بالنشاط املنهي أو حول مثابرته على تعليم معين
8.	إغالق الحدود	

9.	تقديم الوثائق املتعلقة بهويته السيما جواز السفر إما لكتابة الضبط أو ملصلحة الشرطة أو الدرك امللكي مقابل وصل.
10.	املنع من سياقة جميع الناقالت أو بعضها أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل وصل ويمكن لقا�ضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة	

السياقة ملزاولة نشاطه املنهي	
11.	املنع من االتصال ببعض األشخاص املحددين على وجه الخصوص من طرف قا�ضي التحقيق	

12.	الخضوع لتدابير الفحص والعالج أو لنظام االستشفاء	سيما من أجل إزالة التسمم.
13.	إيداع كفالة مالية يحدد قا�ضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها مع األخذ بعين االعتبار الحالة املادية للمعني باألمر.

14.	عدم مزاولة بعض األنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية ما عدا املهام االنتخابية أو النقابية،	وذلك		في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء	
ممارسة هذه األنشطة أو بمناسبتها أو إذا كان يخ�ضى ارتكاب جريمة جديدة لها عالقة بممارسة النشاط املعني،	غير أنه إذا تعلق األمر بعدم مزاولة مهنة املحاماة	
فإن الوكيل العام للملك يحيل األمر بطلب من قا�ضي التحقيق على مجلس هيئة املحامين الذي يبت طبقا ملقتضيات املواد من	65	إلى	69	من القانون املنظم	
ملهنة املحاماة،	وفي حالة عدم البت داخل أجل شهرين من تاريخ اإلحالة يعود لقا�ضي التحقيق اتخاذ القرار بنفسه	.يمكن الطعن في قرار مجلس الهيئة طبقا	

ألحكام املادة	90	وما يليها إلى املادة	93	من القانون املذكور
15.	عدم إصدار الشيكات	

16.	عدم حيازة األسلحة وتسليمها إلى املصالح األمنية املختصة مقابل وصل	
17.	تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحددها قا�ضي التحقيق تستهدف ضمان حقوق الضحية	

18.	إثبات مساهمة املتهم في التحمالت العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة املحكوم بها عليه.
الجديد من شأنها أن تقوم بدورها في	 فهذه االلتزامات التي يخضع الشخص الواحد أو أكثر منها حينما يوضع تحت املراقبة القضائية الواردة في ق.م.ج.	
التخفيف على السجون بالنظر ملا تعرفه من اكتظاظ وتفتح لها املجال في أن تقوم بالدور الفعال في إصالح السجين والعمل على إدماجه في املجتمع من جديد،	
كما أنها تعتبر أسلوبا آخر أكثر تأثيرا ونجاعة في تقويم سلوك املتهم خاصة وأنها ستنصب على أكثر املسائل حيوية بالنسبة للمتهم كالكفالة املالية والفحص	
والعالج وعدم التردد على بعض األماكن واملنع من السياقة واملنع من االتصال ببعض األشخاص،	مما سيكون له ال محالة تأثير بالغ في نفسية املتهم وستعمل	

على ردعه ودفعه إلى تقويم سلوكه،	وبالتالي إلى مكافحة الجريمة بصفة عام.

225	-	محمد عبد النباوي:	تأمالت في السياسة الجنائية باملغرب،	مرجع سابق ص.	135.
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في الوقت الذي	 	،8% بلغت نسبة األشخاص الذين طبقت في حقهم بدائل االعتقال االحتياطي	 	2011 فبرسم سنة	
404.975	شخص226.	وذلك على النحو التالي:	تم فرض كفالة مالية	 بلغ فيه عدد األشخاص املقدمين أمام املحاكم	
على	26824	متهما،	وتوبع في حالة سراح مقابل ضمانة شخصية	33317	متهما،	كما طبقت املراقبة القضائية في حق	
 2569 باإلضافة إلى	 من املتهمين طبقت في حقهم بدائل االعتقال االحتياطي،	 	62570 أي ما مجموعه	 متهما،	 	2429
متهما طبقت في حقهم مسطرة الصلح227	أي بنسبة	%0.63	وهي نسبة ضعيفة توضح تدنيا واضحا في استعمال بدائل	
االعتقال واالعتقال االحتياطي املنصوص عليها في قانون املسطرة الجنائية باألساس مسطرة الصلح ومسطرة املراقبة	
القضائية		وذلك لعدم تفعيل وإعمال هذه املسطرة بالشكل املطلوب وهي نسبة ضعيفة كدلك ألنها ال يمكن أن يكون	
لها تأثير أو فعالية في حل أزمة االعتقال واالعتقال االحتياطي و الجنوح البسيط.	فمن شأن تفعيل مسطرة الصلح أن	
يساهم في التقليص من عدد املعتقلين بالنظر إلى أنها ال تؤدي إلى عدم اللجوء	إلى االعتقال فحسب بل إنها تجنب أصال	
متابعة املتهم،	كما تؤدي إلى السرعة في حسم النزاعات وحماية مصالح وحقوق الضحايا من خالل ضمان التعويض	
وتهدئة النفوس وجبر الخواطر228	ونبذ ثقافة العقاب والسعي نحو مد جسور التواصل والتفاوض والحوار بين طرفي	
والعمل على تحقيق اإلدماج وإعادة التأهيل ملن رمت بهم األقدار إلى ارتكاب الجرائم بصفة عرضية ال تنم	 النزاع،	
عن تجدر النزعة اإلجرامية في نفوسهم،	األمر الذي يجعل الصلح بالوساطة آلية مجدية لفض النزاع وتحقيق العدالة	

االجتماعية229.

إال أن اإلحصائيات	–كما مر معنا-تثبت لنا ندرة اللجوء	إلى تفعيل هذه املسطرة مما يجعل تأثيرها على نسبة االعتقال	
االحتياطي تأثيرا ضعيفا ال يصل إلى املستوى املطلوب وإلى الغاية املتوخاة منه،	وبالتالي لم تساهم في حل أزمة االعتقال	
االحتياطي،	التي تعد من أزمة السجون.	لذلك وجب وضع أرضية علمية بأهداف دقيقة تمكن من بلوغ نتائج معلومة.

226	-	رجاء	ناجي املكاوي«	الجزاءات التقليدية العقوبات السالبة للحرية والغرامة«،	عرض مقدم في الندوة الجهوية الخامسة للحوار الوطني يومي	9	و10	نونبر	
www.justice.gov.ma			منشور على موقع	ص8.	بمدينة فاس،	2012

227	-	وزارة العدل،	مجلة الشؤون الجنائية،	م س،	ص.	109.

228	-	مصطفى مداح:	الوضع العقابي القائم،	العقوبات السالبة للحرية وسياسة اإلصالح وإعادة اإلدماج،	بحث مقدم إلى ندوة السياسة الجنائية باملغرب:	
واقع وآفاق،	أيام	9 -10- 11	سنة	2004	بمكناس،	املجلد الثاني،	منشورات جمعية نشر املعلومة القانونية والقضائية،	مطبعة فضالة،	الطبعة األولى	2005،	

ص.	249.

229	-	األمين بهيدي،	الصلح في املادة الجزائية،	رسالة لنيل دبلوم املاستر،	كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة،	السنة الجامعية	-2007
2008	ص:	28.
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2 - نظام العفو واحلاجة للتعديل

نص املشرع الجنائي املغربي على نظام العفو في نصوص متفرقة موضوعية وإجرائية وخاصة في إطار الظهير املنظم	
للعفو،	حددت مساطره وضوابطه في سياق نظام قانوني متكامل بغية تمكين السجناء	من اإلدماج في املجتمع قبل	
انتهاء	مدة العقوبة؛	إجراء	يطرح أكثر من تساؤل ليس بشأن مشروعيته،230	بل من حيث نجاعته وانعكاسه اإليجابي	

على السجناء	واملجتمع.

2-1 السياق القانوني املؤطر للعفو

وهو ما يمنح للعفو	 والواحد والسبعين،232	 ملؤسسة العفو الفصل الثامن والخمسون،231	 	2011 خصص دستور	
شرعية دستورية،	سواء	في الشق املرتبط بالعفو الخاص الذي يختص امللك بممارسته،	أو املتعلق بالعفو العام املناط	
بالسلطة التشريعية،	باعتبار أن تعطيل نصوص تجرم بعض األفعال،	ال يصح إال من سلطة تختص بالتشريع،	ملا لذلك	

من مساس بالقوة القانونية للنصوص.233

فالفصل التاسع واألربعون من	 نجده تعرض لكال النوعين من العفو.	 وبالرجوع للسياق القانوني املؤطر للعفو،234	
القانون الجنائي ينص على أنه:	»	تنفذ على املحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها،	إال إذا طرأ سبب من أسباب	
االنقضاء	أو االعفاء	أو اإليقاف اآلتي بيانها...العفو الشامل...«	وبين الفصل الواحد والخمسون صيغة إصدار العفو	
الشامل بتنصيصه على أنه:	»	ال يكون العفو الشامل إال بنص تشريعي صريح.	ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من	

آثار دون املساس بحقوق الغير«.	

وإذا كان القانون الجنائي اعتبر العفو الشامل أحد أسباب االنقضاء	أو اإلعفاء	أو إيقاف العقوبة،	فإن املادة الرابعة من	
قانون املسطرة الجنائية أدرجت العفو الشامل كأحد أسباب سقوط الدعوى العمومية.235  

وقد نص الفصل الثالث والخمسون من القانون الجنائي على أن العفو حق من حقوق امللك يباشره وفق الترتيبات التي	
تضمنها الظهير رقم	387. 57. 1	الصادر في	6	فبراير	1958	والذي تم تعديله وتتميمه بظهير بمثابة قانون رقم	226-77-1 

230 L’amnistie, dont l’origine grecque signifie « oubli », est une notion de droit public pénal, qu’on peut définir 
comme l’acte qui dispose que des fautes passées devront être oubliées, et qui interdit à quiconque de les rechercher 
ou de les évoquer sous peine de sanctions.  Des clauses d’amnistie se trouvent depuis l’Antiquité dans tous les traités 
de paix qui concluent une guerre étrangère (La première loi d’amnistie, celle de Thrasybule, remonte à l’an 405 avant 
Jésus-Christ lors de la guerre du Péloponnèse1) et depuis le Moyen Âge dans tous les édits de pacification qui terminent 
une guerre civile. Elles ont pour objet, une fois le règlement du conflit terminé, d’empêcher que la recherche de nouveaux 
griefs ne rallument les hostilités entre les belligérants. L’amnistie n’englobe jamais la sanction des troupes régulières par 
les autorités militaires dont elles dépendent. C’est une mesure d’apaisement à la fin d’un conflit. .https://fr.wikipedia.org/
wiki/Amnistie  Voir aussi Gallo Blandine Koudou, « Amnistie et impunité des crimes internationaux [archive] », 2004

231	-		ينص الفصل	58	من دستور	2011:	»	يمارس امللك حق العفو«	وهو نسخة طبق األصل من الفصل السادس والثالثين من دستور	1996.

232	-	ينص الفصل	71	من دستور	2011:	»	يختص القانون باإلضافة إلى املواد املسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور،	بالتشريع في امليادين التالية:...العفو...«

233	-	عبد القادر الكيحل،	مرجع سابق،	ص	456.

234	-		بتاريخ	19/4/1956	وبالتزامن مع فترة االستقالل،	صدر ظهير شريف مرقم تحت عدد	1.56.091	بإحداث لجنة ملراجعة األحكام الجنائية والعفو،	وبعد مرور	
أقل من سنتين نشرت الجريدة الرسمية عدد	2365	الصادرة بتاريخ	21/2/1958	ظهير العفو الصادر بتاريخ	06/02/1958،	الذي ألغى الظهير األول،	وألغى معه	
فكرة ربط العفو	»بمراجعة األحكام الجنائية	»،	كخطوة نحو استقالل القضاء	وفصل السلط.	استمر العمل بهذا الظهير على حالته إلى غاية تاريخ	5	غشت	1963	،	
إذ أضيف ضابط من األركان العامة للقوات املسلحة امللكية لتشكيلة لجنة العفو،	إذا كان األمر يتعلق بعقوبات أصدرتها املحكمة الدائمة للقوات املسلحة امللكية،	
والتعديل الثاني،	الذي أحدث تغييرات جوهرية في نظام العفو،	أدخل بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر بتاريخ	8	أكتوبر	1977	الذي نسخت بموجبه	
الفصول من	1	إلى	5	،	وتم استبدالها بخمسة فصول أخرى غيرها،	وبموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ	25	أكتوبر	2011	املنشور بالجريدة الرسمية عدد	5989 

مكرر الصادرة بتاريخ	26/10/2011	تم استبدال مسميات اقتضاها تنزيل بنود الدستور الجديد.

235			نصت املادة	602	من قانون املسطرة الجنائية في الفقرة األولى بأنه:	»	ال تنفذ عقوبة اإلعدام إال بعد رفض طلب العفو...«
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الصادر بتاريخ	8	أكتوبر	1977. 236	الذي تم تعديله وفق القانون	11.58	الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم	1.11.170 
بتاريخ	27	من ذي القعدة	1432 )25	أكتوبر	2011(.237

أو	 إما ألسباب سياسية محضة مرت البالد منها،	 يالحظ بذلك أن الظهير املنظم للعفو لحقته تعديالت وترميمات،	
ألسباب تقنية افتضاها تحيين التشريع،	ودون ذلك فقد بقي األمر بمثابة	»الطابو«	الذي لم يجرؤ على االقتراب منه	
السياسيون والبرملانيون،	ولم يتعمق في دراسته الفقهاء	والباحثون،238	إلى أن وقعت حادثة دانييل كالفان،	اإلسباني	
الذي أدانته غرفة الجنايات لدى محكمة االستئناف بالقنيطرة وحكمت عليه بثالثين سنة سجنا بسبب اغتصاب	
قاصرين،	واستفاد خطأ من عفو ملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش الرابعة عشرة التي تزامنت مع زيارة امللك خوان	
كارلوس للمغرب،	وهي الحادثة التي استفزت الشعور العام لدى املجتمع املدني،	ودعا إثرها عاهل البالد إلى إعادة النظر	
في بعض املعايير املتعلقة بمنح العفو امللكي،	بعد سحب عفوه عن الشخص املذكور،	وأعطى تعليماته بإقالة من اعتبر	

مسؤوال عن ذلك الخطأ.239

2-2 مداخل التصحيح الناجع للعفو 

في صيغته الحالية حيث	 	1958 بين ظهير	 بغض النظر عن االختالفات الجوهرية في السياق القانوني املؤطر للعفو،	
املتمثلة في جوهرها في	 	،1977 أو استحضار أهم التعديالت التي أدخلها،	بصفة خاصة ظهير	 14	فصال،	 يتكون من	
وضع العفو الخاص الذي يصدره امللك في نفس مرتبة العفو الشامل حيث أم�ضى سببا من أسباب سقوط الدعوى	
العمومية ومحو العقوبة إذا صدرت؛240	فإن اإلجماع متجه نحو ضرورة املراجعة القانونية ملساطر العفو،	سواء	من	

236		من خالل الفصل األول من ظهير العفو،	ووفق مقتضيات تعديالت	1977	أصبح له تأثير		على الدعوى العمومية كالعفو الشامل،	وبالتالي إصداره قبل	
تحريك الدعوى العمومية،	أو خالل ممارستها،	أو على إثر حكم نهائي بعقوبة،	ويالحظ أن هذا التوجه يخالف ما تتبناه جل التشريعات املقارنة،	من أن العفو	

الخاص ال يمكن أن يصدر إال بعد سيرورة الحكم نهائيان وغير قابل ألي طعن عادي،	او غير عادي.
نبيل عبد الصبور البنراوي،	سقوط الحق في العقاب بين الفقه اإلسالمي والتشريع الوضعي،	دار الفكر العربي	1996،	ص	82.

237		الجريدة الرسمية عدد	5989	مكرر بتاريخ	28	ذو القعدة	1432 )26	أكتوبر	2011(،	ص	5228.

238		العفو كحق من حقوق رؤساء	الدول في بلدان كثيرة	،	عندما مورس عن بينة واختيار،	وليس بدون علم بخبايا امللفات ومضمونها،	كان قد هدأ تارة من	
 Paul	،بعد العفو عن املسمى بول توفيي	1970	وسنة	بعد العفو عن بعض الجنراالت،	1960	،كما حدث في فرنسا سنة	روع الرأي العام وتارة ألهب غضبه
Touvier	،	كما أن الرئيس فرنسوا متيران الذي أصدر	408	عفو سنة	1989	،	ومارس قبل ذلك حقه في العفو سنة	1986	عن أخ جاك النك	Lang	JACK	وسنة	
1988	عن برملانيين من الحزب االشتراكي،	كان املجلس الدستوري قد نزع عنهما صفة الترشح لالنتخابات،	وهذه النوازل كلها	–	في عهد الرئيس ميتران	-	شأنها	
شأن نازلة	»	الرك دو زوي	»	»	zoé	de	L’arche«	بعده والتي صدر بشأنها عفو رئا�ضي بتاريخ	1/4/2008	أحدثت في فرنسا اضطرابات واحتجاجات لم تخل	
من عنف من هذا الجانب أو ذاك،	وكانت املحفز على تعديل املادة	17	من الدستور الفرن�ضي سنة	2008	وفتح نقاش حقوقي كبير بخصوص موضوع العفو	

وصالحيات الرئيس في هذا الشأن	.
  http://alhoriyatmaroc.worldgoo.com			--قراءة في الظهير ومقترحات	العفو	طيب محمد عمر،

239	-	جاء	في بالغ للديوان امللكي بتاريخ	5	غشت	2012:	وبناء	على أولى نتائج التحقيقات املفتوحة في هذه الواقعة،	حملت املسؤولية للمندوبية العامة إلدارة	
السجون وإعادة اإلدماج فيما وقع من أخطاء	مسطرية،	وتقرر على إثرها إقالة السيد حفيظ بنهاشم املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.

240	-	بمقت�ضى التعديل الذي دخل على ظهير العفو وفق الظهير الشريف رقم	1.77.226	بتاريخ	8	أكتوبر	1977،	تغير األمر بحيث نص الفصل األول منه على	
ما يلي:	“إن العفو الذي يرجع النظر فيه إلى جنابنا الشريف يمكن إصداره سواء	قبل تحريك الدعوى العمومية أو خالل ممارستها أو على إثر حكم بعقوبة	

أصبح نهائيا«.
غير أنه وفي نظر األستاذ محمد مياد فإن		فهم الفصل األول من ظهير العفو املعدل يجب		أن يتم في سياق إطاره التاريخي الذي سن فيه	،	خاصة وأن هذه	
وتم تفويض بعض صالحيات رجال السلطة من	 	، املبادرة تمت بعد تنازل الدولة على بعض اختصاصاتها إلى الجماعات الترابية في إطار امليثاق الجماعي	
باشاوات وقواد إلى السلطة املنتخبة وال سيما ما تعلق بالشرطة اإلدارية	،وما استتبع ذلك من زلزال على مستوى نفسية بعض رحال السلطة وإحساسهم	
بتقوية نفوذ رؤساء	املجالس الجماعية على حساب االختصاصات التقليدية لرجال السلطة	،مما تطلب		تقوية سلطات عمال العماالت واألقاليم سواء	من	
حيث الضبط أو الحفاظ على األمن	،	أو التنمية االقتصادية واالجتماعية أو اإلشراف على أجهزة الدولة على الصعيد املحلي	،	باستثناء	القضاء	واألحباس	،	
وهذا ما تضمنه		الظهير الشريف بمثابة قانون رقم	163. 75. 1	بتاريخ	15	فبراير	1977	يتعلق باختصاصات العامل،	وكذا املناخ السيا�ضي الناجم عن استرجاع	

املغرب لصحرائه الجنوبية	
  .http://www.marocdroit	،العفو كسبب من أسباب سقوط العقوبة	العربي محمد مياد،	
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241بشكل يسمح بتوسيع نطاقها لتشمل هيآت متعددة،		في مقدمتها قا�ضي تنفيذ	 حيث مراجعة تكوين لجنة العفو،	
العقوبات،	واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان،	واملجلس األعلى للسلطة القضائية واملجتمع املدني املشتغل في السجون	
واملتخصصين في العلوم النفسية واالجتماعية...أما من حيث املوضوع فإن النقاش ينبغي أن يطرح مجددا بشأن نطاق	
العفو باعتباره شاسعا يطال الدعوى العمومية،	من خالل التركيز على العقوبة باعتبار العفو سببا من أسباب سقوط	

العقوبة على مستوى التأصيل.

من قبيل الجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية،	 أما عن تحديد األفعال الجرمية التي ال تكون قابلة للعفو،	 	
ونهب املال العام،	والجنايات والجنح ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي وتلك املاسة بشرف	الطفولة واملسنين وذوي	
االحتياجات الخاصة والسيما املتخلفين عقليا...،	وغيرها من الجرائم التي اتفق الضمير املجتمعي على عدم العفو أو حتى	
التقادم بشأنها.	 واألمل معقود على أن يتم التفاعل إيجابا مع مذكرة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بشأن النظام	
القانوني للعفو،	مذكرة تندرج في إطار مواكبة املجلس ألجرأة توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة بخصوص تأهيل	
التشريع الجنائي،	وتتناول عددا من التجارب املتعلقة بمسطرة العفو في األنظمة امللكية املقارنة باألساس والتعديالت	
املقترحة على النظام القانوني للعفو،	باعتبار الغاية املثلى تكمن في السمو بالعفو ليكون أحد ركائز اإلصالح والتهذيب	

وليس مطية لإلفالت من العقاب. 

3 - اإلفراج املقيد بشروط وضرورات التفعيل 242

من املعلوم أنه يمكن للسجين قبل انقضاء	مدة العقوبة أن يفرج عنه متى تحصل على اإلفراج الشرطي،	إجراء	من	
شأنه أن يسهل تأهيل املحكوم عليه وإعداده لإلدماج.	واالفراج الشرطي الذي أطلق عليه مسمى النظام التدريجي ثم	
اإلفراج التمهيدي،	اختلفت اآلراء	حول مصدره التاريخي:	فبينما يعتبره البعض فرن�ضي األصل،	مستندين إلى التقرير	
اعتبره البعض اآلخر إنكليزيا ثم توسع	 	.1790 الذي قدمه هنري فابريال ميرابو إلى الجمعية الوطنية الفرنسية سنة	
بدأ بمثابة مكافأة	 إجراء	 	 	 بشأنه ليصل معظم دول العالم،	حتى أصبح ال يكاد أي تشريع عقابي حديث يخلو منه.	
للمحكوم عليه على حسن سلوكه داخل املؤسسة العقابية،	ثم تحول تدريجيا إلى أن أصبح نظاما تأهيليا فهو من جهة	
يحث املحكوم عليه على نهج السلوك القويم أثناء	وجوده باملؤسسة العقابية،	ويعوده على النظام وييهئ الظروف أمامه	

241	-	عهدت املادة األولى من املرسوم رقم	2.08.772	بتاريخ	21	مايو	2009	بتحديد اختصاصات وتنظيم املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بهذه	
املندوبية صالحيات تيهئ امللفات املتعلقة بطلبات واقتراحات العفو بتنسيق مع القطاعات الحكومية املعنية باألمر.	وتقوم بدراسة طلبات العفو بناء	على طلب،	
لجنة		يكون مقرها بالرباط	،	وتتكون من األشخاص اآلتي		ذكرهم	:			ـ	وزير العدل والحريات أو من ينوب عنه بصفته رئيسا			ـ	املدير العام للديوان امللكي أو من	
ينوب عنه؛	ـ	الرئيس األول ملحكمة النقض أو من ينوب عنه	؛				ـ	الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من ينوب عنه	؛	ـ	مدير الشؤون الجنائية والعفو	
بوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه	؛				ـ	املدير العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج أو من يمثله	؛	)يحل محله املندوب العام إلدارة السجون(		ـ	ضابط	
من األركان العامة للقوات املسلحة امللكية يعينه الوزير املكلف بإدارة الدفاع الوطني	،	إذا كان األمر يتعلق بعقوبات أصدرتها املحكمة العسكرية	.				ويتولى	
مهمة املقرر موظف تابع لوزارة العدل والحريات.		وهكذا يالحظ هيمنة السلطة التنفيذية على هذه اللجنة،	وذلك من خالل كل من وزير العدل والحريات،	
ومدير الشؤون الجنائية والعفو،	واملدير العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،	يضاف إليهم،	املدير العام للديوان امللكي،	وبشكل أو بآخر الوكيل العام للملك	
لدى محكمة النقض.	ومن الناحية العضوية فإن السلطة القضائية لم تمثل إال من طرف الرئيس األول ملحكمة النقض،	اعتبارا الستقالل هذه املؤسسة عن	
تعليمات وزير العدل والحريات أو مديرية الشؤون الجنائية والعفو أو غيرها.		كما يالحظ غياب بعض املؤسسات االستشارية للملك من قبيل املجلس الوطني	
لحقوق اإلنسان ووسيط اململكة،	وكذا املجلس األعلى العلمي.	وحتى وطبيب نفساني أو	عالم	االجتماع	....	وتجتمع لجنة العفو بناء	على دعوة من رئيسها وزير	
12	من ظهير العفو إلى هذه اللجنة	 العدل والحريات في التواريخ التي يحددها،	والسيما عند اقتراب إحدى املناسبات الدينية أو الوطنية.	وقد عهد الفصل	
بدراسة الطلبات املقدمة في هذا الصدد،	ولها أن تطلب جميع املعلومات املتعلقة بكل طلب على حدة،	كما تبدي رأيها في العفو،	وترفع تقريرها إلى الديوان	

امللكي من أجل البت في الطلب بما يقتضيه نظر جاللة امللك.

242	-	-	ورد في قانون املسطرة الجنائية مصطلح اإلفراج املقيد بشروط ونظمته املواد من:622م إلى	632	من ق.م.ج.
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لتنفيذ برنامج التأهيل،	كما يتيح له فرصة متابعة تأهيله خارج املؤسسة العقابية ليتكيف مع املجتمع،	تمهيدا لإلفراج	
النهائي عنه. 

وقد ورد الحديث عن سراح املحكوم عليه في التشريع الجنائي املغربي،	وأصطلح على تسميته باإلفراج املقيد بشروط في	
الفصول	49	و59	من القانون الجنائي،	وكذا طبقا ملقتضيات املواد	622	إلى	632	من قانون املسطرة الجنائية،	والفصل	
3	نوفمبر	 1421	موافق	 6	شعبان	 2.00.485	الصادر في	 205	من قانون العدل العسكري،	وعلى ضوء	املرسوم رقم:	
23. 98	املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه	 2000،	والذي تم بموجبه تطبيق القانون رقم:	

الظهير الشريف رقم	1.99.200	بتاريخ	13	من جمادى األولى	1420	موافق	25	أغسطس	.1999

59	من القانون الجنائي اإلفراج الشرطي بأنه إطالق سراح املحكوم عليه قبل انتهاء	فترة العقوبة	 وقد اعتبر الفصل	
املحكوم بها عليه،	نظرا لحسن سيرته داخل السجن،	على أن يظل مستقيم السيرة مستقبال،	غير أنه إذا ثبت في حقه	
سوء	السلوك،	أو إذا أخل بالشروط املحددة في قرار اإلفراج،	فإنه يعاد إلى السجن إلتمام ما تبقى من عقوبته،	غير	
أن هذا اإليقاف ال يسري على أداء	صائر الدعوى،	والتعويضات املدنية،	كما أنه ال يسري على العقوبات اإلضافية،	أو	

فقدان األهلية املترتب عن الحكم الزجري،	طبقا للمقتضيات املنصوص عليها في الفصل	57	من القانون الجنائي.

بحيث يمكن ألي شخص محكوم عليه	 	 قرنه املشرع بضرورة توافر بعض الشروط،	 وبغية االستفادة من اإلفراج،	
بعقوبة سالبة للحرية تفوق مدتها ثالثة أشهر بسبب ارتكابه إلحدى األفعال الجرمية التي يمكن أن توصف بأنها جنحة،	
أو جناية،	والذي يكون قد برهن خالل فترة اعتقاله بما فيه الكفاية،	عن االستقامة والسلوك الحسن،	أن يستفيد	
من اإلفراج املقيد بشروط،	تبعا لذلك،	وطبقا للمادة	622	من قانون املسطرة الجنائية املعني باألمر إذا كان محكوما	
عليه من أجل جنحة،	بعد أن يكون ق�ضى فترة حبس فعلي يعادل على األقل نصف العقوبة املحكوم بها،	أو إذا كان	
محكوما عليه بعقوبة جنائية،	أو بعقوبة جنحية،	من أجل وقائع كيفت من طرف النيابة العامة،	أو من طرف قضاء	
التحقيق بأنها جناية،	وبت فيها القضاء	بأنها جناية،	أو من أجل جنحة يتجاوز الحد األق�ضى للعقوبة املقررة لها خمس	
سنوات،	إذا ق�ضى املعني باألمر بخصوصها حبسا فعليا يعادل على األقل ثلثي العقوبة املحكوم بها.	وطبقا للفقرة األخيرة	
إذا تعلق األمر بشخص محكوم عليه باإلبعاد من املدينة التي تم فيها  من قانون املسطرة الجنائية،	 	622 من املادة	
ارتكاب الجريمة،	فإن مدة اعتقاله الفعلي ال يمكن أن تكون أقل من ثالث سنوات يتم احتسابها ابتداء من اليوم الذي 
أصبح فيه التدبير القا�ضي باإلبعاد ساري املفعول. ووفق املادة 623 من ق.م.ج وفي حالة ارتكاب السجين لعدة أفعال 
جرمية غير قابلة لإلدماج كجريمة العصيان أو الهروب من السجن محكوم عليه إثرها بعدة عقوبات حبسية وجب 
قضاؤها بالتتابع،	يتعين في هذه الحالة ضم مدد تلك العقوبات املحكوم بها واستخالص مدة االعتقال املفروضة من 
مجموعها. وإذا سبق للسجين أن استفاد من تخفيض العقوبة الحبسية إثر عفو ملكي،	فإن املدة السجنية التي تخول 

له االستفادة من اإلفراج املقيد يتم احتسابها باعتبار العقوبة املخفضة.

قابال للتطبيق على جميع العقوبات املحددة املدد،	والقاضية بالحرمان من  وبصفة عامة يعتبر اإلفراج املقيد إجراء 
وكذلك العقوبات غير النهائية  العقوبات التي تنفذ في قضايا املخالفات،	 باستثناء  الحرية متى كانت قيد التنفيذ،	

املطعون فيها باالستئناف أو بالنقض إلى حين صدور قرار نهائي بخصوصها.

كما تجب اإلشارة إلى أن األشخاص الخاضعين ملسطرة اإلكراه البدني ال يمكنهم االستفادة من آلية اإلفراج املقيد 
ألن اإلكراه ال يعتبر عقوبة،	غير أنه في حالة وجود شخص يق�ضي عقوبة سالبة للحرية بموجب حكم ق�ضى بإخضاعه 
العقوبة السجنية،	يمكن في هذه الحالة اقتراح املعني باألمر لإلفراج الشرطي  لإلكراه البدني تعين تنفيذه بعد انتهاء 
بالنسبة إلى العقوبة التي هو بصدد تنفيذها،	وال يكون ملسطرة اإلكراه البدني من أثر سوى تأخير االستفادة من اإلفراج 
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السجين للمبالغ املالية التي بذمته والخاضع بخصوصها ملسطرة  أو إلى حين أداء  مدة اإلكراه،	 املقيد إلى حين انتهاء 
اإلكراه البدني. وفي هذا اإلطار،	تجب اإلشارة إلى أن تمتع السجين باإلفراج الشرطي ال يعني )243( إعفاءه بصفة نهائية 
من قضاء ما تبقى من العقوبة املقررة في حقه،	وإنما يعني تعليق ما تبقى من تلك العقوبة بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء 
املدة القانونية املحددة. فاإلفراج املقيد بشروط يعتبر بمثابة آلية انتقال،	تخول للمستفيد منها االنتقال بمقتضاها من 
بيئة السجن واالعتقال،	إلى بيئة الحرية املقيدة،	كما يعتبر إجراء بديال عن أسلوب تنفيذ العقوبة الحبسية بأكملها،	
وتدبيرا ناجعا يخضع بموجبه املعني باألمر للمراقبة اإلدارية املستمرة إلى حين انتهاء مدة العقوبة،	بعد أن كان يخضع في 

السجن لنظام الحراسة الصارمة واملشددة بين الجدران والقضبان.

وتجدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات املتعلقة باإلفراج املقيد تتميز بأنها متعددة ومتشعبة،	وذات طبيعة خاصة،	تتطلب 
ممارستها سلوك عدة قنوات إدارية وإنجاز عدة إجراءات مسطرية،	في مرحلتين اثنتين،	أوالهما مرحلة ما قبل اإلفراج 
وهي فترة املالحظة التي تبتدئ من تاريخ اإليداع في السجن،	إلى تاريخ صدور القرار الوزيري القا�ضي بتمتعه باإلفراج 
الشرطي؛ ثم مرحلة ما بعد اإلفراج التي تبتدئ من تاريخ مغادرته السجن إثر استفادته من قرار اإلفراج إلى تاريخ االنتهاء 

الفعلي ملدة العقوبة،	أو تاريخ العدول عن اإلفراج244.

وأن القرارات السلبية الصادرة عن وزارة العدل والحريات  إجراءات تتميز بأنها إدارية صرفه من بدايتها إلى نهايتها،	
بخصوص طلبات اإلفراج،	تتميز بأنها ال تقبل أي وجه من أوجه الطعن،	سواء من طرف السجين أو من يمثله،	وذلك 
طبقا للفقرة األخيرة من املادة 632 من قانون املسطرة الجنائية،	وال يمكن للسجين في حالة رفض طلبه وعدم تمتيعه 
باإلفراج أن يحتج على ذلك،	أو أن يرفع أي تظلم في املوضوع إلى أي جهة كانت قضائية أو إدارية،	ألن اإلفراج الشرطي 

ال يعتبر حقا من حقوقه،	ولو توفرت فيه كافة الشروط القانونية املطلوبة.

فالكلمة النهائية واألخيرة بهذا الخصوص بيد وزير العدل والحريات،	الذي يصدر قراره السلبي أو االيجابي أوال على ضوء 
رأي لجنة العفو،	وثانيا طبقا لتوجهات اإلدارة املركزية،	وطبقا لسياستها الجنائية التي تهدف باألساس،	إلى كون قرار 
اإليجاب الذي قد يصدر عنها،	سوف لن يؤدي إلى بعض التبعات السلبية،	والتداعيات الخطيرة التي من شأنها تهديد 

االستقرار االجتماعي،	وبصفة عامة اإلخالل بالنظام العام.

على أي وبغض النظر عن التعطيل الواقعي ملؤسسة اإلفراج الشرطي،	فإنه يجعل أجهزة الدولة مسؤولة عن عملية 
تأهيل املفرج عنه عن طريق الرقابة واملساعدة. وتتجسد الرقابة في متابعة سلوك املفرج عنه،	في عمله وكيفية قضاء 
أوقات فراغه،	والتحقق من أداء التزاماته. أما املساعدة فتشمل تقديم الخدمات والتسهيالت املادية للمحكوم عليه في 
البحث عن مسكن أو عمل وفي شؤون حياته اليومية. وفي عالقة باملوضوع فقد كرس القانون الفرن�ضي إلى جانب تدابير 

املراقبة،	تدابير اإلشراف ليتمكن عن قرب من معالجة كل ما يمكن أن يعوق حياة املفرج عنه.245

243	-		عدد املعتقلين املستفيدين من اإلفراج املقيد بشروط	)حسب الشرة اإلحصائية لوزارة العدل(:
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

2 0 0 0 8 71  56 147 عدد المعتقلين المستفيدين من اإلفراج المقيد بشروط

 244 Les libérations conditionnelles représentent 10% des sorties de prison (contre 30% en Allemagne, 100% en Suède et 
Finlande). 7 980 libérations conditionnelles ont été accordées en 2012, soit +6,7% en 1 an .Le taux de récidive des libérés 
en conditionnelle est deux fois moins élevé que celui des libérés en fin de peine. Fédération des Associations Réflexion - 
Action Prison Et Justice, FICHE N° 60, LA LIBERATION CONDITIONNELLE.
245 -  Voir les Articles 729 à 733 du Code de Procédure Pénale



112

املــرصـد املـغـربي للـسجــون

4 - قاضي تطبيق العقوبات وإشكالية الصالحيات

يعتبر اإلشراف القضائي على مرحلة تنفيذ العقوبة إحدى أهم املكتسبات الحديثة	246املرتبطة بالحرص على التنفيذ	
لذلك اعتمد من لدن أغلب التشريعات	 في أفق التأهيل واإلدماج.	 املناسب واملتالئم وخصوصية املحكوم عليه،	
املعاصرة التي أوكلت لقا�ضي تطبيقات العقوبات مهمة متابعة تنفيذ العقوبات ورئاسة لجنة تطبيق العقوبات،247 
بل بات له دور متميز في مجال تنفيذ العقوبات السالبة للحرية،	حيث يتدخل لدى كل املؤسسات العقابية لإلشراف	
الصادر	 الفرن�ضي  القانون  حدد  وقد  العقابية،	 للمعاملة  األسس  العناصر  بتحديد  وذلك  العقوبات،	 تنفيذ  على 
وظيفة القا�ضي الهادفة للعمل على كفالة تفريد العقوبة.248 	2004 الذي عرف تعديالت في محطة	 	،1958 سنة	

وإذا كان املشرع املسطري املغربي لم يدرج قا�ضي تنفيذ العقوبات،	إال بعد صدور قانون املسطرة الجنائية لــ	3	أكتوبر	
2002،	والتي دخلت حيز التنفيذ سنة	249،2003	في توجه مقر بمبدأ الرقابة القضائية على التنفيذ العقابي من خالل	
منها إداري يمكن القا�ضي من اإلشراف على املؤسسات السجنية ومراقبة قانونية االعتقال ومدى	 صالحيات،	جزء	

246	-		منذ بداية العقد الثالث من القرن العشرين،	طرح موضوع مساهمة القضاء	في مرحلة التنفيذ العقابي،	سواء	على املستوى املحلي أو الدولي،	ففي	
نهاية سنة	1931	وبداية سنة	1932	عقدت الجمعية العامة للسجون في فرنسا عدة جلسات خصصت ملناقشة موضوع	»	سلطة القا�ضي في تنفيذ العقوبات«	
وانتهت إلى ضرورة أن تنفذ العقوبات تحت إدارة ورقابة السلطة القضائية،	وأن اتخاذ أي إجراء	متعلق بالتنفيذ ينبغي أن يتوقف على قرار قضائي.	وقبل ذلك	

فإن مؤتمر برلين الحادي عشر للقانون الجنائي وعلم العقاب لسنة	1927،	قد أقر األخذ بنظام قا�ضي اإلشراف على التنفيذ العقابي.	
1934	بمناقشة نفس املوضوع،	وانتهى إلى	 انعكست مناقشة املوضوع في فرنسا على الوضع في بلجيكا،	حيث قام االتحاد البلجيكي لقانون العقوبات سنة	

ضرورة وأهمية تدخل القضاء	في تنفيذ الجزاء	الجنائي.
وقد ناقشت املوضوع مجددا لجنة اإلصالح الجنائي في فرنسا سنة	1945،	واتخذت قرارا بأن يلحق بكل مؤسسة عقابية تنفذ فيها عقوبات تزيد مدتها عن سنة،	

قاض مختص بتنفيذ العقوبات،	ويكون وحده مختصا بتقرير نقل املحكوم عليه من مؤسسة إلى أخرى،	وإعداد تقرير بشأن طابات اإلفراج الشرطي.
انظر في تفصيل ذلك محمد أبو العال عقيدة،	أصول علم العقاب،	مرجع سابق،	ص	209-310.

247	-	يعتبر القانون الجنائي اإليطالي لسنة	1930	أول تشريع أخذ بنظام تدخل القضاء	في مجال تنفيذ العقوبة،	بمقت�ضى املادة أربعة وأربعين بعد املائة،	التي	
نصت على خضوع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لرقابة القضاء،	تحت مسمى قا�ضي اإلشراف الذي اتسعت اختصاصاته بعد صدور القانون الجنائي في	
26	يوليوز	1976	في إطار املادة التاسعة والستين.	أما القانون البرتغالي لسنة	1944	فقد أنشأ محكمة لتنفيذ العقوبات،	مشكلة من قاض منفرد،	واسند له	

اختصاص النظر في الوقائع التي من شأنها التعديل من كيفية تنفيذ العقوبة لتطبيق العقوبات في كل محكمة من محاكم أول درجة.
	انظر في تفصيل ذلك،	عبد القادر الكيحل،	مرجع سابق،	ص	197-198

248 -  En France, le juge de l’application des peines (JAP) est un juge spécialisé du tribunal de grande instance chargé de 
suivre les condamnés à l’intérieur et à l’extérieur de la prison. Il a été créé en 1958, dans un souci d’individualisation de 
la peine. Il correspond, avec le tribunal de l’application des peines, au premier degré des juridictions de l’application des 
peines (juge de l’application des peines, tribunal de l’application des peines, ce dernier étant compétent pour connaître des 
peines supérieures ou égales à dix ans et dont le reliquat est supérieur ou égal à 3 ans), la chambre de l’application des 
peines (CHAP) est l’organe de deuxième degré de juridiction mis en place par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant 
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ou Loi Perben II.
Les dispositions relatives aux juridictions de l’application des peines sont les articles 712-1 à 712-22 du Code de procédure 
pénale entrés en vigueur le 1er janvier 2005 :
· Articles 712-1 à 712-3 : Établissement et composition
· Articles 712-4 à 712-10 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré
· Articles 712-11 à 712-15 : De la procédure en cas d'appel
· Articles 712-16 à 22 : Dispositions communes
En vertu de l’article 712-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale, « Le juge de l’application des peines et le tribunal de 
l’application des peines constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré qui sont chargées, dans 
les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de 
certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. »

249-		يعين قا�ضي تطبيق العقوبات في إطار القانون املغربي من بين قضاة املحكمة االبتدائية بقرار لوزير العدل والحريات ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد،	
ويعفى من مهامه بنفس الكيفية،	وإذا حدث له مانع حال دون قيانه بمهامه يعين رئيس املحكمة قاضيا،	للنيابة عنه مؤقتا.	ويمكن أن يعين أكثر من قاض	

لتنفيذ العقوبة.	وفق مضامين املادة	596	من قانون املسطرة الجنائية املغربي.
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والبعض اآلخر منها قضائي تمكن القا�ضي من التدخل بإمكانية	 احترام حقوق السجناء	وسالمة إجراءات التأديب؛	
فترتبط	 الثالث من االختصاصات  الصنف  أما  الوقائية؛	 التدابير  أو  باإلدانة  الصادرة  القضائية  املقررات  تعديل 
باالقتراحات واالستشارات التي يمكن أن يقدمها القا�ضي سواء	في عالقة باإلفراج املقيد بشروط أو العفو.	علما أنه ال	
يمكن تنفيذ االكراه البدني إال بعد موافقة قا�ضي تطبيق العقوبات،	الذي عليه التحقق من توافر الشروط املنصوص	
عليها في املادتين	596	و640		من ق م ج التي تتطلب توجيه إنذار من طرف طالب اإلكراه إلى الشخص املطلوب تطبيق	
اإلكراه البدني في مواجهته،	وأنه ظل دون نتيجة بعد مرور أكثر من شهر واحد من تاريخ التوصل به،	وتقديم طلب كتابي	

من املطالب باإلكراه البدني يرمي إلى اإليداع في السجن،	واإلدالء	بنا يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال املدين.	

ودورها في الوقوف على التطبيق السليم	 غير أنه وبالرغم من قيمة الصالحيات املخولة لقا�ضي تطبيق العقوبات،	
للمعاملة العقابية،	إال أنها تبقى محدودة ومقيدة في مجال مراقبة حقوق السجناء،	فهي صالحيات تنتهي به لتقديم	
تقارير ومحاضر التفتيش إلى وزير العدل والحريات وإلى وكيل امللك.	كما أن الدور الرقابي املناط لقا�ضي تطبيق العقوبات	
على إجراءات تأديب السجناء	يخضع ألكثر من تساؤل بشأن السلطة املخولة ملدير املؤسسة السجنية،	بغض النظر	
عن الحقوق والضمانات التي أقرها املشرع من خالل القانون	23. 98	املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية في	
الفرع الثاني من الباب الرابع املتعلق باالنضباط واألمن باملؤسسات السجنية في الفصول من	53	إلى	62،	باعتباره يمثل	
سلطة االتهام والحكم،	فهو يملك سلطة تحريك مسطرة املتابعة أو الحفظ،	وقبلها له صالحية التكييف وفق مضامين	
املادة	72،	وينتهي بترأس لجنة التأديب التي ليس للعضوين املعينين من لدن املندوب العام إلدارة السجون داخلها سوى	
دور استشاري.	ناهيك عن صالحية املدير كرئيس للجنة التأديب،	أن يقرر بشكل احتياطي وضع السجين في عزلة ملدة	
ال تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة،	بناء	على محضر منجز من لدن املوظف الذي عاين الحادث،	وتقرير لرئيس املعقل في	

املوضوع.250 

وإذا كان املشرع قد منح السجين املتابع في إطار مسطرة التأديب،	حقوق املحاكمة العادلة،	وإخباره بحقه في املنازعة في	
قرار التأديب داخل خمسة أيام من تاريخ تبليغه،	لدى املندوب العام إلدارة السجون،	املطالب بالبت في الطلب داخل	
أجل شهر من توصله به،	وعليه أن يعلل قراره؛	في حين كان من األنسب تمكين قا�ضي تطبيق العقوبات من صالحية	

البت واتخاذ القرار تعزيزا ملكانة السلطة القضائية داخل املؤسسات السجنية.		

5 - اللجان اإلقليمية وحدود األدوار 

ضمن املشرع الجنائي املغربي في مقتضيات قانون املسطرة الجنائية من خالل الفصلين	620	و621	الضوابط الخاصة	
باللجان اإلقليمية املكلفة بمراقبة السجون على مستوى كل والية او عمالة أو إقليم.251

وهكذا فقد نصت املادة	620	من القانون	22. 01	على أنه:	»	تكلف في كل والية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة،	يناط	
بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة واألمن والوقاية من األمراض وعلى نظام تغذية املعتقلين وظروف	
وإحاللهم محال الئقا بعد اإلفراج	 حياتهم العادية وكذا املساعدة على إعادة تربيتهم األخالقية وإدماجهم اجتماعيًا	

250	-		يشعر مدير املؤسسة السجنية اإلدارة املركزية والسلطة القضائية املختصة عند االقتضاء	بالتدابير التأديبية بواسطة لوائح شهرية،	ويمسك سجال	
خاصا بالتدابير التأديبية،	يبقى رهن إشارة السلطات القضائية واإلدارية أثناء	زيارتها للمؤسسة.

251	-	علما أنه وفق املادة	249	من قانون املسطرة الجنائية يقوم رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بزيارة املؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة	
ويمكنه أن يطلب من قا�ضي التحقيق جميع	 ويتحقق من حالة املتهمين املوجودين في حالة اعتقال احتياطي،	 االستئناف مرة كل ثالثة أشهر على األقل،	
البيانات الالزمة،	وإذا ظهر له أن االعتقال ال مبرر له،	يوجه لقا�ضي التحقيق التوصيات الالزمة.	فصل يؤكد تعدد وتنوع الجهات املوكول لها زيارة املؤسسات	

السجنية.
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عنهم.	ويترأس هذه اللجنة الوالي أو العامل أو مفوض من قبله،	ويساعده رئيس املحكمة االبتدائية ووكيل امللك بها	
وقا�ضي تطبيق العقوبات وممثل السلطة العمومية املكلفة بالصحة ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة	
اللتين توجد بهما املؤسسة وممثلو قطاعات التربية الوطنية والشؤون االجتماعية والشبيبة والرياضة والتكوين املنهي.

تضم اللجنة زيادة على ذلك،	أعضاء	متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو من بين الشخصيات املعروفة	
باهتمامها بمصير املحكوم عليهم.«	يبدو من خالل تكوين اللجنة اإلقليمية وفق منظور املشرع،	الرغبة في إعطائها قيمة	
كبرى من خالل ترأسها من لدن الوالي أو العامل،	مع حرصه على حضور وازن للسلطة القضائية من خالل تمثيلية	
رئيس املحكمة االبتدائية ووكيل امللك بها وقا�ضي تنفيذ العقوبات الذي اضيف في سياق تعديالت قانون املسطرة	
الجنائية لسنة	2003،	إضافة للقطاعات األخرى املعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بوضعية السجناء،	كقطاع الصحة	
والتربية والتكوين والرياضة والتكوين املنهي واملنتخبين،	واملجتمع املدني.	تنوع وتعدد في تركيبة اللجان من شأنه الحرص	

من لدن املسؤولين على تطوير املؤسسات السجنية،	والحرص على الرقي بالحماية لفائدة السجناء.

وقد أسند لهم املشرع املغربي مهمة القيام بزيارات ميدانية من أجل تفقد أحوال السجناء	والسهر على توفير وسائل	
األمن والوقاية من األمراض،	والوقوف على نظام تغذية املعتقلين،	والعمل على تحسين ظروف حياتهم وكذا املساعدة	
على إعادة تربيتهم األخالقية وإدماجهم اجتماعيا وإحاللهم محال الئقا بعد اإلفراج عنهم.	مهام تبدو في مظهرها بسيطة،	
لكنها في حقيقتها عميقة وهامة.	مما يطرح التساؤل من جهة حول قيام اللجان بدورها في الرقابة والتفقد،	ومن جهة	

أخرى بشأن طبيعة األدوار التي تقوم بها؟

620	لزيارة السجون املوجودة في	 621	من قانون املسطرة الجنائية فإن اللجنة املنصوص عليها في املادة	 وفق املادة	
تراب الوالية أو العمالة أو اإلقليم،	مؤهلة لترفع إلى وزير العدل املالحظات أو االنتقادات التي ترى من الواجب إبداؤها	
وتشير إلى أنواع الشطط الذي يجب إنهاؤه وإلى التحسينات التي ينبغي تحقيقها.	كما يمكنها أن تقدم إلى لجنة العفو	
توصية بمن يظهر لها من املعتقلين استحقاقه العفو.	وال يمكن للجنة أن تقوم بأي عمل من أعمال السلطة.	أدوار	
يصعب القيام بها من الناحية العملية،	باعتبار أن الزيارة تتم في مدة زمنية قصيرة،	مع ما قد يصحبها من حركة غير	
طبيعية بحكم املراكز القانونية ألعضاء	اللجنة،	وهو ما قد ال يسمح ألعضائها من االطالع على حقيقة الوضع وطبيعة	
التجاوزات؛	كما يصعب القيام بها من الناحية العلمية باعتبار أن زيارة السجون لها مقومات وأسس بل خبرات ينبغي	

التدرب عليها قبل إنجازها لكي تتسم باملوضوعية واملصداقية.

فمن املعلوم قبل الشروع في الزيارة أن يتم توثيق وتحليل الوضع واملشكالت وطريقة عمل مكان االحتجاز على نحو	
يتوخى أق�ضى دقة ممكنة.	ويشمل هذا التحليل السابق على الزيارة عناصر مثل سياسات وممارسات السلطات وال	
سيما األهداف املتوخاة من السجن وسمات النظم املختلفة السائدة في السجون،	وكيفية عمل السلطات السجنية،	

وال سيما اإلمكانيات املالية واملرافق املادية واملوارد البشرية املتوافرة،	وطريقة تنظيم مختلف أنواع أماكن االحتجاز.

أما عن سير الزيارات نفسها،	فهناك أواًل	مرحلة رصد تشمل عناصر مثل جغرافيا وعمارة املباني،	وظروف إيواء	السجناء،	
والنظام األمني أو العالقات بين املوظفين والسجناء.	وتشمل هذه املرحلة فحص كل مباني السجن أو مكان االحتجاز،	
عملية تتيح فهم الكثير من جوانب الحياة اليومية للمحتجزين.	ولكي تكون املالحظات موضوعية،	فإنه يتعّين السعي	
ملعرفة الطريقة الفعلية التي ُتستخدم بها املرافق القائمة:	هل يستخدم السجناء	بالفعل املرشات وساحات الرياضة وما	
إلى ذلك.	ولكي يتسنى لهم التعّرف على ذلك،	يتعّين عليهم الحصول على املعلومات من إداريي السجن وحراسه وكذلك	
من املحتجزين،	وتسجيل تلك املعلومات على نحو منتظم.	كما يجب بالطبع أن يكون بوسع املحتجزين التحدث بحرية	
بشأن ما قد يكونوا تعّرضوا له من سوء	معاملة أو أي مشاكل شخصية أخرى.	ومن هنا تأتي أهمية اللقاء	بالسجناء،	

ليس الذين يرتب ملقابلتهم من لدن املسؤولين أو من نّصبوا أنفسهم ناطقين باسمهم،	بل الذين يتم اختيارهم.
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ويجب على أعضاء	اللجنة إظهار الكثير من الفطنة والحساسية في هذا الصدد،	خاصة وأنها تكون دائمًا	بمثابة اقتحام	
ما تكون موازين القوى داخله بين الحراس	 مباغت لعالم مغلق،	عالم يتسم بوتيرة بطيئة مضجرة ال تتبدل،	وكثيرًا	
والسجناء،	وفيما بين السجناء	أنفسهم خفية مستترة.	حيث تنشأ بين سكان هذا املكان املغلق عالقات قوة دقيقة وفي	
حاالت كثيرة هشة.	لذا يجب على الزوار العرضيين أن يحرصوا على عدم كسر الدينامية السائدة داخل النظام أو تغيير	
ميزان القوى فجأة،	إذ قد يتسّببون بذلك في اختالالت يمكن أن تكون مصدرًا	للمزيد من املعاناة ألشخاص يعيشون	
بالفعل وضعًا	ضعيفًا	أو مستضعفًا.	وعالوة على ذلك،	يجب تجنب بشكل مطلق خلق آمال كاذبة،	وال سيما بتقديم	

الوعود أو بشأن االستفادة من �ضيء	معين.

وباستثناء	حاالت خاصة جدا يكون فيها التدخل الفوري من ِقَبل اللجنة ضروريًا	من أجل مطالبة السلطات	-مع توخي	
الحذر الضروري-،	باتخاذ إجراء	جذري على الفور،	فإنه على الزوار أن يتسلحوا بالصبر.	ويعني ذلك أن عليهم التصرف	
بذكاء	وتواضع،	وأن تتوافر لديهم القدرة على اإلنصات من أجل ولوج العالم املعّقد ملكان االحتجاز.252	وكثيرًا	ما يكون	
بيد أنهم يعانون وضعًا	من اإلذعان يجعل من الخطر عليهم	 لديهم الكثير ليروونه في مقابالتهم،	 واضحًا	أن السجناء	
أن يبوحوا على عجل بمكنونهم لغرباء،	لذلك ينبغي التحلي بالصبر لكي ينشأ بالتدريج مناخ من الثقة يتيح للسجناء	
الكشف عن الوضع؛	في أجواء	كثيرًا	ما تحرص فيها السلطات األمنية بالسجن على التشديد على ضرورات الحفاظ على	

الجانب األمني أثناء	الزيارة.	

بذلك من الضروري أن يكون أعضاء	اللجنة يقظين لكل العالمات التي تتجلى كثيرًا	أو قلياًل	والتي تتيح لهم الشعور باملناخ	
ويقت�ضي ذلك توافر فهم واضح لحدود املبادرات املمكنة من دون تعريض األشخاص الذين يودون حمايتهم	 العام.	
ملخاطر ال داٍع	لها.	إن القدرة على التقاط اإلشارات وعلى اإلنصات كنز،	وهو ما يقت�ضي من األعضاء	بما لهم من خبرة أن	

يتركوا العنان لالنطباعات أو مجرد العالمات والنظرات لكي ترشدهم وتتيح لهم القراءة بين السطور إذا جاز التعبير.

وأيًا	كان مقدار الخبرة بأحوال السجون،	فمن الضروري تجنب أي شكل من أشكال الحكم املسبق.	يجب على أعضاء	
وال ينبغي النظر إلى هذا	 إذ أن كل مكان احتجاز هو عالم صغير فريد.	 اللجنة أن يحتفظوا بالقدرة على االندهاش،	
االنفتاح وتلك القدرة على اإلنصات كنوع من السذاجة،	هي حجة كثيرًا	ما تستخدمها السلطات لكي تنفي وقائع معّينة.	
وهناك دائمًا	خطر االنخداع،	سواء	من ِقَبل السجناء	أو الحراس،	ويجب أن يأخذ األعضاء	ذلك في االعتبار؛	ومن شأن	

الحس السليم والنهج الصارم أن يمكنهم من الحفاظ على موضوعيتهم ومصداقيتهم.253 

بذلك نخلص لكون الزيارات املوسمية والغير االحترافية وحدها لن تكفي،	فالقيام بها سيكون محدود التأثير خاصة	
وأنها ستنتهي وفق مضمون املادة	621	من قانون املسطرة الجنائية برفع تقرير إلى وزير العدل يتضمن املالحظات أو	
االنتقادات التي ترى من الواجب إبداؤها،	كما تشير أيضا إلى أنواع الشطط الذي يجب إنهاؤه وإلى التحسينات التي	

ينبغي تحقيقها.254

252		تنص الفقرة الثالثة من املادة	621	من قانون املسطرة الجنائية على أنه:	»	ال يمكن للجنة أن تقوم بأي عمل من أعمال السلطة...«

253		-	اللجنة الدولية للصليب األحمر،	تقرير اللجنة الدولية للصليب األحمر السنوي،	بقلم آالن إيشلمان ونيكوالس روجو	11-04-2007 
 https://www.icrc.org/.../detention-visits

254	-		وفق مضمون الفقرة الثانية من املادة	621	من قانون املسطرة الجنائية فإنه:	»	من جانب آخر بإمكان اللجنة أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر	
لها من املعتقلين استحقاقه العفو...«	

توجه ال يستقيم واألهداف الكبرى للجنة اإلقليمية،	ثم كيف يمكن أن يكون لها دور اقتراحي في مدة وجيزة من الزيارة،	ودون أن تكون لها معطيات عن ملفات	
السجناء	وأحوالهم عبر عامل الزمن.
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كما تؤهل اللجنة لزيارة املؤسسات املكلفة برعاية األحداث الجانحين املنصوص عليها في املادتين	471	و481	من الكتاب	
وفي هذه الحالة فإنه يضاف إلى تشكيلة	 الثالث من قانون املسطرة الجنائية املتعلق بالقواعد الخاصة باألحداث.	
اللجنة قا�ضي األحداث لدى املحكمة االبتدائية وممثلو القطاعات العمومية املكلفة بالطفولة،	كما يمكن أن يضاف	
متطوعون يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات املعروفة باهتمامها برعاية الطفولة	 إليها أعضاء	

وحمايتها.	وينتهي عمل اللجنة برفع تقرير يتضمن املالحظات أو االنتقادات.	

انطالقا مما ذكر أعاله،	وبحكم أن اللجان اإلقليمية لم تقم بتفعيل الزيارات للمؤسسات السجنية إال بعد صدور تقرير	
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول أزمة السجون سنة	2012،	ومع ذلك نؤكد على ضرورة إعادة النظر في إلزامية	
أدوارها،	وحتمية مساهمتها في تدبير املؤسسات السجنية على ضوء	الجهوية املوسعة،	بشكل يضفي عليها طابع الشريك	

في التدبير وليس دور املراقب.

6 - السجل العدلي ورد االعتبار: عوائق لإلدماج 

على الرغم من التطور الذي عرفته العقوبة في وظائفها واألهداف املتوخاة منها والتي تسعى إلى إعادة التأهيل وإصالح	
السلوك غير السوي من خالل مختلف البرامج املعدة لهذا الغرض،	فإن العديد من العراقيل ال زالت تعترض عملية	
إعادة التأهيل،	فإلى جانب املعوقات املادية والواقعية نجد التشريع نفسه يساهم في هذه العرقلة بشكل مباشر أو غير	
مباشر.	وبالرجوع إلى الكتاب السادس من قانون املسطرة الجنائية املغربي،	وبالخصوص القسم الثاني والثالث نجد أن	
املشرع قد شدد الخناق على السجين نحو التأهيل وإعادة اإلدماج،	بإقراره لنظام السجل العدلي	)املواد	654	إلى	703 

من ق م ج(،	ونظام رد االعتبار	)املواد	687	إلى	703	من ق م ج(.255

ونظام السجل العدلي بمثابة وثيقة تثبت السيرة القضائية للمواطن،	تتخلله كل العقوبات التي قضاها الجاني،	وتبقى	
مرتبطة بسجل الجاني إلى أن يتمكن من الحصول على رد االعتبار	)القانوني أو القضائي(،	وبرجوعنا إلى املقتضيات	
املسطرية التي نظم من خاللها املشرع نظام رد االعتبار يتبين مبدئيا على أنه وسيلة تتيح للمفرج عنه متى تحقق تأهيله	
أن يسترد مكانته في املجتمع256. إال أن األمر يختلف من الناحية العملية حيث أن املشرع ربط استفادة الشخص املفرج	
عنه من هذا الحق بتوافر العديد من الشروط التي تجعل هذا األخير يصطدم بواقع قانوني يرهن مستقبله،	وبواقع	
اجتماعي مر يحيله دائما على ماضيه املنقرض،	إلى أن يتمكن من استيفاء	مسطرة رد االعتبار،	وذلك بموجب نصوص	
تتطلب مدة طويلة تتنافى وغرض السياسة العقابية املعاصرة التي تسعى إلى سرعة إعادة إدماج املحكوم عليه.	لذا كان	
البد من التفكير في تبسيط إجراءات رفع العجز والقصور عن املفرج عنه وتفويض مسألة النزاع بشأنها إلى جهاز موحد	

يكون من األفضل لقا�ضي تطبيق العقوبات257.

255	-		وفق املادة	141	من الظهير الشريف رقم	1.14.187	صادر في	17	من صفر	1436 )10	ديسمبر	2014(	بتنفيذ القانون رقم	108.13	املتعلق بالقضاء	
2015(،	ص	5:	»	تطبق أحكام القانون املتعلق باملسطرة الجنائية	 1436	)فاتح يناير	 6322	بتاريخ	9	ربيع األول	 العسكري،	املنشور بالجريدة الرسمية عدد	

والقانون الجنائي في شأن مدة العقوبات املقضية والسجل العدلي ورد االعتبار وإيقاف تنفيذ العقوبة على الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون.
غير أن املقررات الصادرة طبقا للفقرات األولى من املواد	193	إلى	196	أدناه ال تقيد في البطاقة رقم	3	من السجل العدلي.«

256		-	محمود نجيب حسني،	“علم العقاب”،	دار النهضة العربية،	القاهرة،	1967	ص	669.

257		-	لطيفة املهداتي،	مرجع سابق،	ص	322.
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6-1 السجل العدلي وعرقلة إعادة التأهيل

يعتبر السجل العدلي في مقدمة املعيقات القانونية التي تعترض عملية التأهيل،	حيث تسجل جميع األحكام الصادرة في	
حق السجناء	وذلك لضبط السوابق الجنائية لهذه الفئة والتي تأخذها السلطة القضائية بعين االعتبار ملعاملتهم فيما	
بعد إذا وصلوا إلى يد العدالة مجددا،	ويزداد األمر تعقيدا في اآلثار الوخيمة التي ترتبها هذه املؤسسة إذ يتم حرمانهم	
من االستفادة من بعض الحقوق		نتيجة لذلك ال ل�ضيء	سوى ألنهم قضوا مدة من العقوبة في املؤسسة كما أن املجتمع	
يتخذ موقفا سلبيا من هذه الشريحة فالوصم االجتماعي الذي يلحق بالسجين يرتب معاملة خاصة من خاللها ينظر	
إليه بنوع من التهميش واالحتقار،	من لدن أفراد املجتمع ومختلف مؤسساته،	ويتحمل املشرع املسؤولية كاملة في هذا	
إذ كان ينبغي إعفاء	هذه الفئة من الخضوع ألحكام السجل العدلي أو ابتكار آلية أخرى تكون أكثر استجابة	 الشأن،	

انتصارا لفلسفة اإلصالح التي اصبحت وصفة عاملية للسياسة العقابية الحديثة.

وقد عملت مختلف التشريعات على إقحام مؤسسة السجل العدلي ضمن مقتضيات القوانين اإلجرائية،	كآلية لخدمة	
السلطات القضائية من خالل االطالع على السوابق الجنائية للمحكوم عليهم لتقدير درجة الخطورة اإلجرامية،	وذلك	
صيانة ملصالح املجتمع والدولة على حد سواء،	وإذا كان هذا القول يصدق على فئة من املحكوم عليهم،	فإن هذا األمر	
ال يكون ذو فائدة تذكر في العديد من الحاالت حيث يتحول السجل العدلي إلى أداة لعرقلة جهود إعادة التأهيل من	
خالل إقصاء	كل من سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية من حقه في االستفادة من بعض الحقوق وكذلك وصمه	

اجتماعيا باملجرم ويعود السبب في ذلك إلى موقف املشرع املغربي من تدوين السوابق الجنائية		بالسجل العدلي.

6-1-1 جوانب قصور التنظيم القانوني للسجل العدلي.

ابتدع املشرع نظام السجل العدلي من أجل القيام بوظيفة دقيقة ومحددة األهداف واملرامي،	فالسجل العدلي يعتبر من	
جهة أداة أساسية وفعالة بالنسبة للسلطة القضائية التي تلجأ إليه في كل مراحل الدعوى الجنائية،	ومن جهة ثانية هو	
أداة في خدمة كل املصالح العمومية للدولة واملقاوالت وحتى بالنسبة لألفراد على اختالف فئاتهم،	لهذا حرص املشرع	
على تنظيم مؤسسة السجل العدلي بطريقة تتالءم والوظيفة التي أرادها له،	وقد حرص في كل ذلك على أن تكون له	
مهمة واضحة املعالم واملقاصد عن طريق األحكام التي خص بها مختلف البطائق التي يتكون منها وطرق تحريرها وترتيبها	
ومسكها واالطالع عليها258.	ولكن مؤسسة السجل العدلي وعلى الرغم من تلك األحكام التي تحدد إطارها القانوني،	فإنها	
جاءت مشوبة بالعديد من النقائص والعيوب التي جعلتها غير قادرة على القيام بمهامها بالصورة املرجوة منها باإلضافة	
إلى التدهور والتخلف الذي بدأت تعاني منه بسبب قصورها في االستجابة لكل األدوار املنتظرة منها،	من خالل الدور	

اإلقصائي الذي تمارسه من خالل الحرمان من بعض الحقوق األساسية259.

إن قانون املسطرة الجنائية أوجب تسجيل األحكام الصادرة عن الهيئات املختصة في سجل يمسكه كاتب الضبط	
لكن املالحظ عن هذه املقتضيات الخاصة بتنفيذ	 ويحتوي هذا السجل العدلي261	 وال يكون في متناول العموم260	

258	-	قام املشرع املغربي بإعادة تنظيم مؤسسة السجل العدلي ضمن قواعد قانون املسطرة الجنائية الجديد في القسم الثاني من الكتاب السادس من املواد	
654	إلى	686	من ق.م.ج.

259	-	محمد بن جلون،		السجل العدلي وإشكالية حقوق اإلنسان،	أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص،	كلية العلوم القانونية واالقتصادية	
واالجتماعية الرباط-	أكدال،	2001	،	2002.	ص147.

260	-	املادة	505	من ق.م.ج.

261	-	املادة	506	من ق.م.ج.
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األحكام262،	عدم إشاراتها إلى كيفية تسجيل األحكام الصادرة بعقوبة سالبة للحرية في حق األحداث،	وهو ما تجاهلته	
كذلك املقتضيات الخاصة بالسجل العدلي الواردة في قانون املسطرة الجنائية حيث اكتفت باإلحالة إلى املادة السالفة	
الذكر فيما يتعلق باملقررات املتخذة في حق األحداث والتي يتعين وضعها في البطاقة رقم1،	هذه األخيرة تعتبر الدعامة	
األساسية للسجل العدلي ألنها تستقبل أنواعا معينة من األحكام والقرارات قام املشرع بتحديدها على وجه الحصر263،	
للقول فالعقوبة املتخذة في حق السجين تسجل في السجل العدلي وفقا للمقتضيات العامة باعتبارها مقررات صادرة	
باإلدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة264،	لتكون موضوع البطاقة رقم	1	التي يحررها كاتب الضبط	
باملحكمة التي بثت في القضية داخل	15	يوما من صيرورة الحكم نهائيا في حالة صدوره حضوريا أو	15	يوما من تاريخ	
تبليغ املقرر الصادر غيابيا،	وينطبق نفس األجل من صدور املقرر بالعقوبة على مسطرة غيابية،	ويشهد وكيل امللك	
بصحة هذه البطائق بعد التأكد من محتواها ألن إدارة السجل العدلي تكون تحت سلطته حسب املادة	655	من ق.م.ج.	
وضبطا لغاية هذه املؤسسة حدد املشرع هدفها،	إذ تستعمل على الخصوص لتطبيق العقوبات في حالة العود وإللغاء	
إيقاف التنفيذ وكذلك لتمكين مختلف اإلدارات العمومية من منع املجرمين من ولوج الوظائف العمومية واالنخراط	

في القوات املسلحة امللكية265.

البطاقة رقم	2	املسلمة للقضاة أو مصلحة عمومية أخرى،	السجل تعتبر ذاكرة تحتفظ إلى األبد بكل السوابق الجنائية	
ووسيلة للتذكير بها من خالل مؤسسات الدولة ممثلة في الجهاز القضائي وجهاز الشرطة وهو ما يتنافى مع تطور الهدف	

من العقوبة والفلسفة الجنائية الحديثة.

حاولت معظم	 الجنائية لألفراد،	 السوابق  أداة إلفشاء	 باعتباره  العدلي  إلى السجل  التي وجهت  وأمام االنتقادات 
التشريعات التقليل من حدة هذه االنتقادات من خالل االعتراف للمحكوم عليه فقط بحق االطالع على سوابقه	
الجنائية والحصول على نسخ من سجله العدلي دون غيره،	لكن هذا اإلجراء	لم يحقق الهدف املتوخى منه،	حيث تعطى	
اإلمكانية لألفراد للحصول على نسخة من البطاقة رقم	3	من سجله العدلي ليستعملها كوثيقة كلما دعت الضرورة إلى	
ذلك266،	هذه البطاقة تتضمن بيانات باألحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم اململكة من أجل	
جناية أو جنحة،	خاصة وأن الشخص ال يدلي بنسخة من سجله بمحض اختياره وإنما يكون مضطرا لذلك،	فهذه	
البطاقة نسخة النص الكامل للبطائق رقم	1	والتي تقوم بوظيفة العالنية السلبية،	ما دامت تفضح أمره لدى جميع	
الدوائر الرسمية،	وبطريقة ال تترك أية فرصة للتأكد من محتواها أو ما إذا كانت هناك أخطاء	في مضمونها قد تؤثر على	

مصالحه دون أن يعلم بذلك.

وفيما يتعلق باألحداث الجانحين وحفاظا على خصوصيهم		خولت املادة	507	من ق.م.ج.	لقا�ضي األحداث وبعد انصرام	
أجل ثالث سنوات ابتداء	من يوم انتهاء	مدة تدابير الحماية والتهذيب267،	إذا تأكد حسن سيرة الحدث أن يأمر بإلغاء	

262	-	القسم الخامس من الكتاب الثالث ق.م.ج.	املواد	505	إلى	509.

263	-	لحسن بيهي،	النظام القانوني للسجل العدلي وفق قانون املسطرة الجنائية،	مجلة القصر،	العدد العاشر،	يناير	2005،	ص.139.

264	-	املادة	658	من ق.م.ج.

265	-	املادة	659	من ق.م.ج.

266	-	محمد بن جلون،	مرجع سابق،	ص.269.

267	-	كان الفصل	563	من ق.م.ج،	القديم يشترط لكي تأمره محكمة األحداث بإلغاء	البطاقة رقم	1،	انصرام أجل خمس سنوات من يوم انتهاء	تدبير الحماية	
أو إعادة التهذيب بناءا على التماس الشخص املذكور أو النيابة العامة.	أما األجل الجديد الذي جاءت به املادة	507	من ق.م.ج.	الجديد فهو يساير توجه املشرع	

الفرن�ضي حسب القانون رقم	70.643	بتاريخ	17	يوليوز	1970	املعدل للفقرة األولى للفصل	770	من ق.م.ج الفرن�ضي.	
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البطاقة رقم	1	التي تتضمن التدابير املتخذة في حقه إما تلقائيا أو بناء	على طلب النيابة العامة أو من الحدث أو ممثله	
القانوني أو الو�ضي عليه أو كافله أو الشخص أو املؤسسة املكلفة برعايته،	وتأكيدا على حق الحدث في إلغاء	محتويات	
هذه البطاقة أجازت نفس املادة إمكانية الطعن باالستئناف أمام الغرفة الجنحية لألحداث لدى محكمة االستئناف	
في مقرر القا�ضي برفض الطلب،	وفي حالة صدور األمر باإللغاء	تتلف البطاقة رقم	1	املتعلقة بالتدبير،	ونفس التوجه	
كرسته املادة	663	من ق.م.ج.	التي تق�ضي بأن البطاقة رقم	1	تسحب من السجل العدلي وتتلف إذا أمرت هيئة قضائية	
بحذف البطاقة رقم	1	طبقا للمادة	507	من ق.م.ج،	وفي هذا اإلطار يثار التساؤل حول مدى استفادة الحدث املحكوم	
عليه بعقوبة سالبة للحرية من هذه املقتضيات ومن ثم اعتبار العقوبة والتدبير من طبيعة واحدة فيما يتعلق باألحداث	
خاصة وأن هذه األخيرة تطبق بشكل استثنائي؟	املشرع لم يتناول هذه النقطة،	لكن املمارسة العملية لتسجيل األحكام	
الصادرة في حق الحدث تسير في اتجاه إخضاعه للمقتضيات العامة حيث ال يبقى أمامه سوى صدور عفو شامل يمحو	

العقوبة املضمنة في البطاقة.

إن الحديث عن التنظيم القانوني للسجل العدلي لألحداث يكت�ضي أهمية بالغة بالنظر إليه في مراحل متقدمة من عمر	
الحدث الذي قد يرتكب مجددا سلوكات إجرامية،	فيواجه بسوابقه الجنائية التي تجعل منه في حالة العود فتشدد	
العقوبة في مواجهته،	خاصة وأن هذه السوابق قد تؤثر على قناعة القا�ضي لتقرير حاله العود ودون أن يأخذ بعين	
االعتبار الحجج التي تم عرضها أثناء	اإلجراءات والتي نوقشت شفاهيا وحضوريا أمامه،	وهذا هو الدافع الذي كان	
وراء	إقرار التشريعات املقارنة استبعاد أحكام العود والتكرار في قضايا األحداث؛	على عكس القواعد العامة التي تصر	
على تشديد عقوبة الجريمة األخيرة في حالة الشخص الذي يرتكب جريمة أو أكثر بعد صدور حكم نهائي في حقه من	
أجل جريمة سابقة،	والعلة في ذلك هو أن عودة الجاني إلى اإلجرام دليل على أن العقوبة األولى لم تكن كافية لردعه أو	
تهذيبه،	فاملشرع السوري استبعد تطبيق األحكام الخاصة بالتكرار الواردة في قانون العقوبات على األحداث الجانحين	
ألنه ال يمكن الجمع بينهما وبين الطريقة املتبعة في معاملتهم،	فنص في الفقرة	-أ-	من املادة	58	من قانون األحداث على	
أن أي جريمة يقترفها الحدث في أي سن كانت ال تحسب سابقة في العود إذا ارتكب جريمة أخرى قبل بلوغه سن الرشد	
أو بعده،	وعلى نفس املنوال اتجهت املادة	20	من قانون الجزاء	الكويتي التي تقر في فقرتها األخيرة عدم سريان أحكام	
العود على املتهم الذي لم يبلغ من العمر	18	سنة268.	والهدف الذي توخته هذه التشريعات هو صرف النظر عن السوابق	
الجنائية وعن الجرائم املقترفة قبل بلوغ سن الرشد الجنائي،	وذلك حتى تكون آثار إعادة التأهيل مكتملة وتمتد إلى	

مستقبل األحداث لبدء	حياة اجتماعية خالية من أية إشارة إلى جنوحهم في وقت لم يكن وعيهم كامال.

وكنا نأمل من املشرع املغربي أن يسير على منوال هذه التشريعات ويقرر عدم تسجيل األحكام الصادرة في حق األحداث	
سواء	كانت تدابير الحماية أو التهذيب أو العقوبة السالبة للحرية في السجل العدلي،	خصوصا وأن املشرع املغربي متقدم	

في مجال إقرار حقوق وضمانات لفائدة األحداث الجانحين بشكل عام لم تصل لها بعد بعض التشريعات املقارنة.

فالحاجة ملحة لتجاوز هذه الثغرة القانونية التي تشكل عائقا أمام إعادة التأهيل وهو ما نالمسه من خالل كثرة	
االنتقادات املوجه إلى السجل العدلي أمام التغييرات التي لحقت أغلب املؤسسات التي تنتمي إلى النظام الجنائي بصفة	
عامة تحت تأثير تيارات حقوق اإلنسان وما نتج عنها من إعالنات دولية وجهوية أثرت بشكل كبير على السياسة الجنائية	

التي تنهجها العديد من الدول التي جعلت السجل العدلي يطرح كثيرا من العراقيل الخطيرة.

268	-	عبد الرحمن مصلح الشرادي،	مرجع سابق،	ص.	269.
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6-1-2 السجل العدلي أداة لعرقلة إعادة التأهيل 

يولد السجل العدلي العديد من املتاعب للمحكوم عليه-حدثا كان أو بالغا-فهو يعتبر بمثابة عقوبة جديدة قد تكون أكثر	
قسوة وأكثر تأثيرا من العقوبة األصلية؛	وضع يستفاد من مواقف املجتمع والسلطات،	ألن تسجيل األحكام الجنائية	
في بطائق السجل العدلي يعتبر حسب البعض هالك	flétrissure	une	يستحيل استدراك آثاره أو محو مخلفاته.	لهذا	
السبب كثر الجدال حول تحديد طبيعة السجل العدلي	)269(،	فاتجاه يرى السجل مجرد وثيقة إدارية تم ابتكارها من	
أجل ضمان حماية املجتمع والدفاع عن مصالحه في مواجهة طبقة املجرمين من خالل تعرف السلطات القضائية على	
فئة املحكوم عليهم ذوي السوابق القضائية وذلك للتمكن من التطبيق املحكم لقواعد العود وتشديد العقوبات،270 
وفي نفس الوقت منح الفرصة للمؤسسات العمومية والخاصة من معرفة هوية األفراد العاملين لديها فهو بمثابة دفتر	
للحالة املدنية الذي يمثل دعامة أساسية في تنظيم املجتمعات.	بينما يرى اتجاه آخر أن السجل العدلي عقوبة إضافية	
ذلك أن العقوبة التي تصدر بمقت�ضى حكم قضائي تؤثر سلبا على حياة الحدث الجانح فتصيبه في حياته عن طريق	
تجريده من حريته،	أما تسجيل األحكام الصادرة باإلدانة في بطائق السجل العدلي فإن أثرها يكون عميقا إذ يتجاوز	
مرحلة تنفيذ العقوبة فيستحيل على املحكوم عليه التخلص منها،	ما دامت ستطارده في سمعته ومستقبله وحرمانه	

من ممارسة العديد من الحقوق األساسية.

فالسجل العدلي بهذه الطبيعة يكون أكثر خطورة من حالة الحرمان من الحرية خاصة وأن حدة آثار السجل العدلي	
تتسع عند التمييز بين فئة األشخاص الشرفاء	وفئة األشخاص من الدرجة الدنيا املوصومين بسوابقهم الجنائية كيفما	
كانت طبيعة الجريمة املرتكبة.	وقد ذهبت العديد من التشريعات املقارنة إلى منع التمييز بين أفراد املجتمع على أساس	
السوابق الجنائية خاصة فيما يتعلق باالستفادة من الحق في العمل الذي يعد حسب اعتقادنا الثمرة األساسية إلعادة	
التأهيل،	وقد سارت كندا على هذا االتجاه حيث منع الفصل الثامن من القانون املنظم للسجل العدلي271على اإلدارات	
التابعة للدولة ومن في حكمها طلب نسخة لألفراد الذين يتقدمون بطلبات للحصول على عمل،	حيث تتم هذه العملية	
إلى بطاقات السجل العدلي باإلضافة إلى ذلك يمنع املشرع الكندي تضمين ملفات التوظيف أية خانة	 دون اللجوء	

تخصص لإلشارة إلى السوابق الجنائية للفرد.272

فالدولة تحت تأثير هاجس حماية نفسها من الخطر الذي قد يمثله املحكوم عليه على مصالحها تفرض عليه عدة	
شروط لولوج الوظيفة العمومية،	فهذا األخير لن يستطيع الحصول على أي منصب شغل في إحدى اإلدارات العمومية	
طاملا هو متابع بسجله العدلي.	سياسة تفسر بوضوح كبير مدى تمسك الدولة بمصالحها وعدم اهتمامها بمصير املحكوم	
بحق االطالع على	 وتمارس الدولة هذه الرقابة من خالل منح الصالحية ملصالحها العمومية،	 عليه وبمستقبله273،	
البطاقة رقم	2،	خاصة وأن هذه البطاقة تستمر في احتواء	كافة السوابق الجنائية حتى تلك التي تم محوها بواسطة رد	
االعتبار،	وتجاوزا لهذا املوقف السلبي تخلت بعض الدول عن هذه السياسة في مجال السجل العدلي حيث فكرت أكثر	
في إعادة التأهيل واالندماج عن طريق االعتراف للمحكوم عليه بالحق في استعادة كافة حقوقه بعد مغادرته السجن	

269	-	محمد بن جلون مرجع سابق،	ص.188.

270	-	هشام محمد فريد رستم الحماية الجنائية لسرية السوابق الجنائية،	اآلالت الحديثة،	أسيوط	1995.	ص22.
271  -Loi sur le casier Juridique. C 47 promulgué en 1980.

272	-	إن منع التمييز على أساس السوابق الجنائية يقوم على فكرة مفادها أن إقصاء	املحكوم عليه في مجال الشغل يعتبر في حد ذاته خرقا للمبدأ الذي أر�ضي	
في االتفاقية العاملية لحقوق اإلنسان واملتعلق باملساواة في الحقوق بين كل األفراد بدون تمييز.

273 - -Manuel lopez Rov, la criminalité et les hommes, R. S.C. 1978. p3.
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فتعالت األصوات بضرورة االعتراف للقا�ضي	 وتنفيذ العقوبة مثل النرويج والسويد وبعض الواليات في أمريكا274،	
الزجري بسلطة تقديرية في تحديد األحكام القابلة للتسجيل في بطائق السجل العدلي وذلك بالنظر إلى طبيعة الجريمة	
باإلضافة إلى ضرورة األخذ بعين االعتبار شخص املجرم وظروف ارتكابه للجريمة،	 املرتكبة وخطورتها على املجتمع،	
ليخضع بذلك السجل العدلي لعملية التفريد عن طريق إخضاع بياناته إلى عملية انتقائية يكون الهدف منها قبل كل	
�ضيء	تسهيل عملية إعادة التأهيل واالندماج.275	هذا في الوقت الذي يرى فيه البعض ضرورة االعتراف ملدير املؤسسة	
العقابية بصالحية وقف تسجيل السوابق الجنائية في بطائق السجل العدلي كلما ثبت تحسن سلوك املحكوم عليه	
خالل مرحلة التنفيذ العقابي،	فهذه الطريقة تمثل أنجع السبل لتشجيعه على عملية إعادة التأهيل خاصة وأن مدير	
املؤسسة السجنية واألطر العاملة بها تكون على دراية كافية ودقيقة بسلوك املحكوم عليه أكثر من القا�ضي الذي لم	
يتعرف عليه إال خالل مرحلة املحاكمة276،	وإن كنا ال نساير هذا الرأي خاصة مع تنامي دور اإلشراف القضائي على	

التنفيذ العقابي،	من خالل تصور حضور أوسع لقا�ضي تنفيذ العقوبات.

إن الحكم الصادر باإلدانة والذي يق�ضي بإخضاع املحكوم عليه للعقوبة ال ينحصر مفعوله في تنفيذ تلك العقوبات وما	
ينتج عنها من آثار،	بل إنه يمتد إلى مجال آخر وهو وصم املحكوم عليه وتهميشه في مجتمعه من خالل تدوين سوابقه	
الجنائية بالسجل العدلي وهو ما يمس بشكل كبير بالحق في إعادة التأهيل واالندماج االجتماعي والذي يعتبر من أهم	
الحقوق وأقدسها ما دام يرتبط ارتباطا وثيقا بكرامة املحكوم عليه كإنسان في حاجة ماسة للعيش في املجتمع.	ومن هذا	
املنطلق يمكن القول بأن البطاقة رقم2	تتحول إلى وسيلة لوصم املحكوم عليه،	فهذا األخير يجد نفسه مثقال بسابقته	
الجنائية بمجرد خروجه من السجن،	ولن نبالغ إذا قلنا بأن السجل العدلي في حياة الحدث يعتبر أكبر عرقلة يواجهها	
في حياته عند ما يرغب في الحصول على عمل جديد بعد تنفيذ العقوبة وخروجه من السجن وهذا الوضع يتناقض مع	

األهداف األساسية للسياسة الجنائية الهادفة إلى رد االعتبار وتحقيق إعادة التأهيل.

إن السجل العدلي يساهم في عملية تهميش املحكوم عليه ليتحول بذلك إلى أداة فعالة ملطاردته والتربص به ال�ضيء	
الذي يجعله أداة لعرقلة جهود ومساعي إعادة التأهيل عن طريق إفشاء	السوابق الجنائية،	ويعتبر الوصم الذي يتعرض	
له الشخص من أبرز مظاهر التهميش وتتحقق عملية الوصم عند ما يرتكب الشخص جريمة ما فيتخذ موقف ضده	
من طرف مكونات املجتمع كالوسط العائلي أو الوسط املنهي أو الشرطة أو السلطة القضائية كل حسب آلية محددة	
بدءا باألحكام التي تصدر في حقهم	)فالوقوف أمام العدالة كاف لوحده لوصم الحدث الجانح وباألحرى إذا كان هناك	
سجل عدلي(	ومرورا باملؤسسة العقابية التي تتخذ نظام للحراسة غاية في الشدة وكذلك الوسط املنهي عن طريق سلوك	
الحيطة والحذر.		وانتهاء	نجد أفراد املجتمع برفضهم التعامل مع مجرم سابق277،	والغريب في األمر هو أن املجتمع ال	
يكون واعيا بعملية الوصم التي يلحقها باملحكوم عليه حيث أن هذه العملية تتم بطريقة تلقائية ال سبيل له ألن يتحكم	
وبالتالي فإن	 وهذا ما قد يفسر عدم قدرة املجتمعات على معرفة ما يجب اتباعه في مجال العقاب أو تبريره،	 فيها،	

مصلحة املحكوم عليه وأحاسيسه ومشاعره ال تؤخذ بعين االعتبار من طرف مكونات املجتمع.278

274 - Gilles lebretion, libertés publiques et droit de l’homme, Armond colin, 4ème édition 1999 page371. 

275	-	يعتبر املشرع اإليطالي هو السباق إلى االعتراف للقا�ضي الزجري بسلطة تقديرية في تسجيل أو عدم تسجيل األحكام باإلدانة بالسجل العدلي وذلك في	
الفصل	4	من قانون	30	يناير	1902.

276	-	محمد بن جلون مرجع سابق ص.	280.

277	-	عبد املجيد مصطفى كاره،	مرجع سابق،	ص	72.

278	-	محي الدين أمزازي،	العقوبة،	منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية مطبعة األمنية،	الرباط،	1993.	ص92.
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فإذا كان السجل العدلي ال يمثل بالنسبة للبعض أدنى أهمية ارتباطا بإعادة التأهيل بالنسبة لفئة معينة من املحكوم	
عليهم الذين ال يرجى صالح أحوالهم،	فإنه ال يجب التعميم باالعتقاد بأن نفس الوضع والتدبير ينطبق على غيرهم من	
وفئة األحداث الذين يكونون أوفر حظا لالستفادة من برامج إعادة التأهيل وأكثر استعدادا	 املحكوم عليهم،	رشداء	
لكن اإلمكانية املخولة بتسجيل	 لالندماج االجتماعي،	ألن جنوحهم يكون نتيجة ظروف طارئة وخارجة عن إرادتهم،	
األحكام الصادرة في حقهم بالعقوبة السالبة للحرية من شأنها أن تعرقل مختلف الجهود التي بذلتها املؤسسات	
السجينة إلعادة التأهيل،	خاصة أمام محدودية أو باألحرى انعدام الرعاية الالحقة في التشريع املغربي التي تعتبر آلية	
لتكملة برامج إعادة التأهيل بعد الخروج من املؤسسة.	وهو ما يعتبر نتيجة طبيعية لتزايد االهتمام بحق جديد يعتبر	
من صميم حقوق اإلنسان،	وهو الحق في النسيان		l’oublie	a	droit	le	وذلك خدمة للمحكوم عليه الراغب في استعادة	

مكانته االجتماعية		وفق ما كانت عليه قبل جنوحه279. 

6-2 مسطرة رد االعتبار وإعادة إدماج املحكوم عليه

يمحو رد االعتبار بالنسبة للمستقبل اآلثار الناتجة عن العقوبة وحاالت فقدان األهلية املترتبة عنها إما بقوة القانون أو	
بقرار تصدره الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف،	وفق مسطرة قانونية دقيقة.	

6-2-1 أنواع رد االعتبار 

تقت�ضي املادة	687	من ق م ج بأنه:	»يحق لكل شخص صدر عليه حكم من إحدى املحاكم الزجرية باململكة من أجل	
جناية أو جنحة،	الحصول على رد االعتبار.	ويمحو رد االعتبار بالنسبة للمستقبل،	اآلثار الناتجة عن العقوبة وحاالت	

فقدان األهلية املترتبة عنها.	يرد االعتبار إما بقوة القانون أو بقرار تصدره الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف«.

يالحظ بذلك أن رد االعتبار على نوعين:	رد االعتبار بحكم القانون،	وهو ما يصطلح عليه برد االعتبار القانوني.280	ثم رد	
االعتبار القضائي الذي يصدر	–بناء	على طلب املعني باألمر أو من له الحق في ذلك-من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة	

االستئناف املختصة.

رد االعتبار بحكم القانون والسعي إلدماج املحكوم عليه §

يكتسب املحكوم عليه رد االعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل اآلجال املحددة في قانون املسطرة الجنائية	
أي حكم جديد يق�ضي بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة.	وهكذا،	يكتسب املحكوم عليه رد اعتباره بقوة	
القانون وفقا للمادة	688	من ق م ج فيما يخص العقوبات بالغرامة،	بعد انتهاء	اجل سنة واحدة تحتسب من يوم أدائها	
أو من يوم انتهاء	اإلكراه البدني أو انصرام أمد التقادم.	وفيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس ملدة ال تتجاوز	
ستة أشهر بعد انتهاء	أجل خمس سنوات إما من يوم انتهاء	العقوبة املنفذة على املحكوم عليه وإما من يوم انصرام أجل	
التقادم.	وايضا فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس ملدة ال تتجاوز سنتين،	او فيما يخص عدة عقوبات ال يتجاوز	
أما	 بعد انتهاء	أجل عشر سنوات تبتدئ حسبما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية أعاله.	 مجموعها سنة واحدة،	
فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس ملدة ال تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما يخص عقوبات متعددة ال يتجاوز	
وفيما يخص	 فبعد انصرام أجل خمس عشرة سنة تحسب بنفس الطريقة.	 مجموعها سنة واحدة من أجل جنح،	

279	-	محمد بن جلون،	السجل العدلي وإشكالية حقوق اإلنسان،	أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص،	كلية العلوم القانونية واالقتصادية	
واالجتماعية الرباط،	أكدال	2002-2001،	ص.	244.

280	-	ريا�ضي عبد الغاني،	قضايا جنائية وحلول بديلة،	مطبعة دار السالم بالرباط.	الطبعة الثانية	2009.ص:175
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العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبات الجنائية املتعددة،	بعد انصرام أجل عشرين سنة ابتداء	من يوم انقضاء	آخر	
عقوبة أو انصرام أمد تقادمها.

أما في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية،	يحتسب األجل الساري في العقوبة السالبة	
للحرية من أجل رد االعتبار.	وإذا تم إدماج عقوبات بمقت�ضى حكم اعتبرت لتطبيق املقتضيات املذكورة أعاله بمثابة	

عقوبة واحدة،	ويعادل اإلسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا.

كما يرد االعتبار بقوة القانون وفقا للمادة	689	من ق م ج لكل محكوم عليه بعقوبة حبس أو غرامة مع إيقاف التنفيذ،	
وذلك بعد انتهاء	فترة اختبار مدتها خمس سنوات ما لم يقع إلغاء	إيقاف التنفيذ،	تحسب من التاريخ الذي أصبحت	
فيه العقوبة مكتسبة لقوة ال�ضيء	املق�ضي به،	أما في حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية	

املوقوفة يحتسب األجل الساري على الحبس املوقوف التنفيذ لرد االعتبار.

وهكذا،	يالحظ أن هناك تشدد في مسألة رد االعتبار،	خصوصا طول اآلجال،	وهو ما يجعل مطلب إعادة إدماج الخارج	
من السجن في املجتمع،	خاصة ولوج عالم الشغل أحد أهم أهداف السياسة العقابية التي لن تتحقق مع التشدد	
املذكور،	ويبدو من املناسب التخفيف من التعقيدات املذكورة وذلك بخفض اآلجال بحيث ال تتجاوز السنة أو السنتين	
على أبعد تقدير وفي جميع العقوبات الجنحية،	بحيث يرجع للمفرج عنه اعتباره بقوة القانون بعد املدة املشار إليها	

ودون حاجة إلجراءات قضائية أخرى.

 رد االعتبار القضائي §

بجانب رد االعتبار القانوني،	الذي يقرر للمحكوم عليه بقوة القانون،	هناك رد االعتبار القضائي،	الذي يصدر بناء	على	
طلب املحكوم عليه أو بعض األشخاص املحددين حصرا،	حيث بموجب املواد من	670	إلى	703	يمكن ملن يعنيه األمر	
أن يتقدم بطلب رد االعتبار إلى وكيل امللك بمحل إقامته أو بآخر موطن له باملغرب إذا كان يقيم خارج املغرب،281	الذي	
يجري األبحاث الضرورية282	ويوجه الوثائق مقرونة برأيه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيلها على الغرفة الجنحية	
بمحكمة االستئناف283،	التي تبت في الطلب داخل شهرين بناء	على مستنتجات الوكيل العام للملك،	إما باالستجابة	

لطلب رد االعتبار أو برفض الطلب.

يشار إلى أنه ال يمكن أن يطلب رد االعتبار إال من لدن املحكوم عليه،	أو ممثله القانوني إذا كان محجوزا عليه أو شخصا	
معنويا،	وفي حالة وفاة املحكوم عليه يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به املتوفى،	كما	
يمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثالث سنوات من تاريخ الوفاة طبقا ملقتضيات املادة	691	من ق م ج.	
كما ال يمكن وفقا للمادة	692	من ق م ج طلب رد االعتبار القضائي قبل انصرام أجل ثالث سنوات،	غير أن هذا األجل	

281	-	نصت املادة	695	من ق م ج على أنه:	»يقدم املحكوم عليه طلبا برد االعتبار لوكيل امللك بمحل إقامته الحالي وبآخر موطن له باملغرب،	إذا كان يقيم	
بالخارج،	ويبين بدقة في هذا الطل:

-	تاريخ املقرر الصادر في حقه واملحكمة التي صدر عنها.
األماكن التي أقام بها املحكوم عليه منذ اإلفراج.

282	-	نصت املادة	697	من ق م ج على أنه:	»يطلب وكيل امللك شهادات من والة أو عمال األقاليم أو العماالت أو املفوضين من قبلهم باألماكن التي أقام بها	
املحكوم عليه،	ويتعين أن تحتوي على البيانات اآلتية.

-1مدة إقامة املحكوم عليه بكل مكان.
2/سيرته أثناء	هذه اإلقامة.

3/وسائل معيشته خالل نفس املدة.

283	-		عالوة على ذلك يمكن لوكيل امللك أن يأمر بإجراء	بحث تقوم به مصالح الدرك او الشرطة باألماكن التي أقام بها املحكوم عليه.
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يخفض إلى سنتين إذا كانت العقوبة صادرة من أجل جنحة غير عمدية،	وإلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة غرامة فقط،	
ويرفع هذا األجل إلى خمس سنوات في حق املحكوم عليه بعقوبة جنائية.

في حق	 ومن يوم األداء	 من يوم اإلفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية،	 حيث يبتدئ سريان األجل،	
املحكوم عليه بغرامة،	وفي حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية،	يحتسب األجل الساري في	

العقوبة السالبة للحرية فقط.

6-2-2 طول وتعقيد مسطرة رد االعتبار

703	من قانون	 إلى	 	654 املواد من	 املتعلق بالسجل العدلي،	 بالرجوع إلى أحكام القسم الثاني من الكتاب السادس،	
املسطرة الجنائية،	يالحظ أنها تتضمن الغرض من مسك السجل العدلي الوطني من لدن وزارة العدل،	ويتولى إدارته	
احد القضاة العاملين بالوزارة املذكورة،	والسجل العدلي باملحاكم االبتدائية،	الذي يتولى إدارته أحد قضاة النيابة	
حيث يتضمنان بحسب االختصاص املعطيات املتعلقة بالسجالت العدلية لجميع األشخاص مهما كانت	 العامة،	
واملولودين بدائرة املحكمة االبتدائية بالنسبة للسجل	 جنسياتهم املولودين خارج اململكة بالنسبة للسجل الوطني،	

املحلي	)	املادة	654	من ق م ج	(284.

واملهم من كل ذلك،	هو البطائق رقم	1	ونظرائها،	التي ترتب حسب الحروف الهجائية وفيما يخص كل شخص حسب	
تاريخ اإلدانة أو الحكم،	وهي البطائق التي تستعمل على الخصوص وفقا للفقرة األخيرة من املادة	659	من ق م ج لتطبيق	
العقوبات في حالة العود وإللغاء	إيقاف التنفيذ،	وكذا لتمكين مختلف اإلدارات من منع املجرمين من ولوج الوظائف	
العمومية واالنخراط في القوات املسلحة امللكية.	وباستحضار أن الهدف من العقوبة في ظل السياسة العقابية املعاصرة	
هو إعادة إدماج الجاني،	وأن ولوج عالم الشغل في الوظيفة العمومية وحتى في القطاع الخاص،	واملهن الحرة	)كمهنة	
املحاماة والتوثيق والعدول والخبراء...(	يتطلب	»شهادة حسن السيرة«	»السجل العدلي«	بطاقة السوابق«،	التي تعبر عن	
نفس الغاية،	حيث تتضمن املقررات الصادرة باإلدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة وكذا املقررات	

الصادرة باإلدانة مع اإلعفاء	من العقوبة وغيرها املنصوص عليها في املادة	658	من ق م ج285.

وحيث مر معنا في الفقرة أعاله املدة الزمنية التي يتعين انتظارها لرد االعتبار بقوة القانون،	أو لطلب رد االعتبار القضائي،	
والتي تطول أو تقصر بحسب نوع العقوبة املحكوم بها املحكوم عليه.	لذلك،	نؤكد أن طول املدة القانونية التي يتعين	
انتظارها في رد االعتبار القانوني،	وكذا تعقيد املساطر والشكليات في طلب رد االعتبار الذي يقدم أمام النيابة العامة	
التي تعتبر مكنة السياسة العقابية املعاصرة،	 يتنافى والرغبة في إعادة إدماج املحكوم عليه،	 وطول مسطرته أيضا،	
وأنه تبعا لذلك يتعين إعادة النظر في النصوص املنظمة لرد االعتبار،	وتبسيط اإلجراءات واملساطر مع تعزيز مكانة رد	

االعتبار القانوني.

284	-	نصت املادة	654	من ق م ج على أنه:	»يشمل السجل العدلي مركزا وطنيا تابعا لوزارة العدل ومراكز محلية باملحاكم االبتدائية يتم تعيينها بقرار لوزير	
العدل.		

يختص مركز السجل العدلي الوطني بمراقبة املراكز املحلية،	ويتولى مسك سجل خاص باألشخاص املولودين خارج اململكة من غير اعتبار لجنسيتهم،	ومسك	
بطائق السجل العدلي لألشخاص املعنوية املنصوص عليها في املواد	678	وما بعدها.

يتولى مركز السجل العدلي املحلي مسك السجالت العدلية لجميع األشخاص مهما كانت جنسيتهم املولودين بدائرة املحكمة املحددة طبقا للفقرة األولى من	
هذه املادة.

285	-	نصت املادة	658	من ق م ج على أنه:	»تستوجب إقامة البطاقة رقم	1	املقررات اآلتية:
1/	املقررات الصادرة باإلدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية او جنحة.

2/املقررات الصادرة بناء	على مسطرة غيابية واملقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة املحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض.
3/املقررات الصادرة في حق األحداث الجانحين،	املشار إليها في املادة	506	أعاله.
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ثالثا: الضوابط من خالل قانون العدل العسكري

108-13،	أول اصالح شامل للقضاء	العسكري باملغرب مند االستقالل،	 شكل قانون القضاء	العسكري الجديد رقم	
باعتبار قانون القضاء	العسكري القديم الصادر في	10	نونبر	1956	متضمنا لقواعد ال تتما�ضى في مضامينها وتوجهاتها	
مع دستور	2011،	وبخاصة تصدير الدستور،	والفصل السادس في فقرته الثالثة،	والفصل الثالث والعشرون والثاني	
والثالثون في فقرته األولى؛	286		ناهيك عن كون قواعد الظهير الشريف رقم	270. 56. 1	تخرق العديد من الضمانات،	
وبخاصة مبدأ التقا�ضي على درجتين،	باعتبار أن قراراتها تكون نهائية وال تخضع إال للطعن بالنقض رغم اختصاصها	

الواسع في محاكمة املدنيين وهو ما يعد خرقا ألحد أهم قواعد املحاكمة املنصفة.

وإذا كان القانون الجديد يتضمن عددا من املقتضيات الجديدة الهامة،	التي تتوزع مضامينها على أربعة محاور أساسية	
تتمثل في:

	 إعادة النظر في االختصاص النوعي للمحكمة العسكرية لجعلها محكمة متخصصة وليس استثنائية.	فقد تم		
تحديد اختصاص املحكمة العسكرية بالنظر فقط في الجرائم العسكرية املرتكبة من قبل العسكريين وشبه	

العسكريين.

	 كما نص القانون الجديد أيضا على استثناء	العسكريين من اختصاص هذه املحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم		
وتخويل ذلك للمحاكم العادية،	عالوة على ما تضمنته املادة الخامسة منه والتي أكدت على	 الحق العام،	
مقت�ضى مفاده أن املحكمة العسكرية لم تعد مختصة بالنظر في األفعال املنسوبة لألحداث كيفما كان وضعهم.	

توضيح الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية،	

العسكري وتقوية ضمانات املحاكمة العادلة وتعزيز حقوق	 	  إعادة تنظيم ودعم مبدأ استقاللية القضاء	
املتقاضين.

	 5	حاالت،	كما تم التنصيص على التقيد		 16	حالة إلى	 تم حصر الحاالت املعاقب عليها بعقوبة اإلعدام من	
بقانون املسطرة الجنائية في هذا الباب.287

286		إضافة للفصول	107،	113،	117،	118،	120،	127،	128

287	-	كان الظهير رقم	270. 56. 1	املعتبر بمثابة قانون القضاء	العسكري الصادر في	10	نونبر	1956،	املنشور بالجريدة الرسمية عدد	2316	بتاريخ	15/03/1957،	
يعاقب بعقوبة اإلعدام على الجرائم التالية:

في الفصول	173	و	179	و	14	الى186،	وهي النصوص التي تجرم وتعاقب		تصرفات الجنود زمن الحرب		بالنسبة للجرائم العسكرية،		حيث ينص الباب الثاني	
من القانون واملعنون بـ	»في الجنايات والجنح ضد الواجب واالنقياد العسكري التي يرتكبها الجنود أو أشباه الجنود وقت الحرب ووقت السلم«،	من خالل	
الفصل	144	يعاقب باإلعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري فر إلى صفوف العدو...،	ويعاقب أيضا باإلعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية	

من يفر من الجندية مع تآمر وتراجع أمام العدو،	وكذا رئيس مؤامرة الفرار من الجندية إلى الخارج.	الفصلين:	144	و145.
وفي حال االمتناع عن االمتثال وتنفيذ األوامر بالزحف على العدو أو ألية خدمة أخرى أمام العدو،	يعاقب الجندي املمتنع باإلعدام مع التجريد من الرتبة	
العسكرية،	كما تقع هذه العقوبة أيضا على كل جندي يثبت عليه أنه تعمد جعل نفسه غير صالح للخدمة العسكرية إما بكيفية مؤقتة وإما بكيفية مستمرة	

قصد التملص من واجباته العسكرية:	الفصلين	153	و179.
ويعاقب باإلعدام من يستسلم في ساحة الحرب،	إذا كان من شأن هذا االستسالم أن يضع الجيش سالحه أو إذا لم يقم بما يفرضه عليه الواجب والشرف قبل	
أن يجري مخابرة شفاهية أو كتابية،	وفيما يخص األسرى فقد عاقبهم قانون العدل العسكري باإلعدام في حالة ما إذا نكثوا العهد وألقي عليهم القبض وهم	

يحملون السالح من جديد:	الفصلين	182	و183.
وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل	184	من نفس الظهير،	يحكم باإلعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية على كل جندي:

يشارك في املؤامرات قصد عرقلة ما يقرره الرئيس العسكري املسؤول؛
يحرض الجنود على الهروب أو يمنع جنوده من تكتل صفوفهم أمام العدو.
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فإن تلك املقتضيات اإليجابية التي تضمنها القانون الجديد،	لم ترقى لطموحات املجتمع املدني الذي كان يطمح إللغاء	
القضاء	العسكري،	وتوحيد القضاة واملساطر أمام املحاكم بغض النظر عن طبيعة النزاع واملتقاضين.	

1 - أمناط العقوبات 

يعتمد القانون املتعلق بالقضاء	العسكري،288	نفس العقوبات املدرجة في القانون الجنائي املغربي من خالل الفصل	
السادس عشر،	الذي يعتبر العقوبات األصلية محددة في:	اإلعدام،	والسجن املؤبد،	والسجن املؤقت من خمس سنوات	
إلى ثالثين سنة،	واإلقامة اإلجبارية والتجريد من الحقوق الوطنية؛	عالوة على العقوبات اإلضافية املنصوص عليها في	

الفصول من ستة وثالثين إلى ثمانية وأربعون من مجموعة القانون الجنائي.

تعتمد باإلضافة للعقوبات الخاصة بالجنح	 العسكري،	 من قانون القضاء	 	156 أما فيما يتعلق بالجنح فإن املادة	
املنصوص عليها في الفصل السابع عشر من مجموعة القانون الجنائي،	عقوبة الخلع الذي يطبق على الضباط وضباط	
ويترتب عنه حرمانهم من رتبة ودرجة والحق في حمل الشارات	 الصف في جميع الحاالت املقرر فيها تطبيقه عليهم،	
العسكرية وارتداء	البذلة العسكرية.289	في حين بالنسبة للمخالفات فإن قانون القضاء	العسكري يعتمد في املادة	157 

فيما يخص املخالفات،	العقوبات املنصوص عليها في الفصل	18	من القانون الجنائي.

وبالتالي يبدو واضحا اعتماد املشرع املغربي في باب القضاء	العسكري على املجموعة الجنائية سواء	في باب الجنايات	
أو الجنح أو املخالفات،	مع عقوبات إضافية نص عليها في املادة	158	تق�ضي بفقدان الرتبة،	كلما كان الحكم الصادر	
باإلدانة عن أي محكمة كانت،	ولو لم يترتب عنه التجريد من الرتبة العسكرية أو الخلع في حق ضابط أو ضابط صف	
من أجل جناية أو من أجل إحدى الجنح املنصوص عليها في الفصول	505	و506	و532	و540	و547	و552	و553	من	
القانون الجنائي ولو منحت له ظروف التخفيف.	كما يؤدي أيضا إلى فقدان الرتبة كل حكم بعقوبة حبسية عن جنحة،	
ق�ضى عالوة على ذلك على املحكوم عليه باملنع من اإلقامة أو بالحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق	
أما في حالة صدور حكم بالحبس تتجاوز مدته ثالثة أشهر ضد أحد ضباط الصف	 الوطنية أو املدنية أو العائلية.	

كما يعاقب باإلعدام كل جندي من القوات املسلحة يتسرب إلى مدينة محصنة أو إلى مراكز أو مؤسسة عسكرية أو محل الخدمات أو معسكرات أو إلى مكان	
يرابط فيه الجنود،	والذي يقصد تحليل الوثائق أو املعلومات التي تخدم العدو،	ويعاقب بنفس العقوبة من يلج تلك األماكن متنكرا.

وينص الفصل	187	أيضا على أنه	»يعتبر كمحرض ويعاقب باإلعدام كل شخص تبين أنه أغرى الجنود على االلتحاق بالعدو أو			الثوار وسهل لهم عن علم	
وبصيرة كل الوسائل أو قام بالتجنيد لفائدة دولة أجنبية هي في حالة حرب مع املغرب،	وإذا كان املجرم جنديا يعاقب عالوة على اإلعدام بالتجريد من الرتبة	

العسكرية«.

288	-	حسب املادة	155:	تصدر املحكمة العسكرية فيما يخص الجنايات،	العقوبات املنصوص عليها في الفصل	16	من القانون الجنائي.
عالوة على العقوبات اإلضافية املنصوص عليها في القانون الجنائي،	يمكن للمحكمة العسكرية أن تحكم بعقوبة التجريد من الرتبة العسكرية باعتبارها عقوبة	

إضافية للعقوبات الجنائية الصادرة على عسكري أو شبه عسكري في الحاالت املنصوص عليها في هذا القانون.
غير أنه ال يترتب عن الحكم باإلعدام تجريد العسكري أو شبه العسكري من رتبته إال في الحاالت املنصوص عليها في هذا القانون.

ويترتب عن هذا التجريد الحرمان من الرتبة ومن الحق في حمل شاراتها العسكرية وارتداء	البذلة العسكرية والتسريح من الخدمة والحرمان من حق حمل	
أي وسام.

تطبق في حالة التجريد من الرتبة أحكام النصوص التشريعية املتعلقة باملعاشات العسكرية.
يمكن أيضا للمحكمة أن تحكم بالخلع كعقوبة إضافية في الجنايات.

289	-		وفق املادة	156	من قانون القضاء	العسكري:«...	تطبق في حالة الخلع أحكام النصوص التشريعية املتعلقة باملعاشات العسكرية.
تحكم املحكمة العسكرية أيضا بفقدان الرتبة،	وتطبق هذه العقوبة باعتبارها عقوبة إضافية على الضباط وضباط الصف في جميع الحاالت املقرر فيها	

تطبيقها عليهم.
يترتب عن فقدان الرتبة ما يترتب عن الخلع من آثار،	مع االحتفاظ بالحقوق في االستفادة من معاش التقاعد واملكافأة عن الخدمة السابقة.«
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يحكم عليه عالوة على ذلك	 وفق الشروط املنصوص عليها في الفقرة املشار إليها أعاله،	 األولين والعرفاء،	 والعرفاء	
بالعزل طبقا ألحكام الفصل	40	من القانون الجنائي.

2 - طبيعة العقوبات

108.13،	تم التنصيص على إخراج األشخاص املدنيين من اختصاص	 وفق القانون الجديد للقضاء	العسكري رقم	
كما استثنى العسكريين من اختصاص هذه املحكمة في حالة	 كيفما كانت الجرائم املرتكبة،	 املحكمة العسكرية،	

ارتكابهم جرائم الحق العام.

	بذلك وضع األشخاص املدنيون،	خارج سلطة املحكمة العسكرية،	بغض النظر عن طبيعة الجرائم املرتكبة،	كما ال	
تختص بالعسكريين،	أنفسهم،	بالنسبة إلى أفعال تدخل ضمنة جرائم الحق العام	»	املرتكبة من قبل العسكريين وشبه	

العسكريين سواء	كانوا اصليين او مساهمين او مشاركين«.		

فيما يتعلق بالجرائم التي تدخل ضمن سلطة املحكمة	 وفي السياق ذاته،	فصل القانون بين املدنيين والعسكريين،	
أو شارك مع عسكري أو شبه عسكري في جريمة من اختصاص املحكمة	 ساهم شخص مدني،	 متى«	 العسكرية،	
العسكرية،	فإن القضية تفصل ويحال الشخص املدني إلى املحكمة العادية،	التي يمكنها أن تؤجل البت إلى أن تصدر	
العسكري ونزع عنه صفة املحكمة	 بذلك ارتقى القانون الجديد بالقضاء	 	 املحكمة العسكرية حكما في املوضوع«.	
االستثنائية،	بإدراجه ضمن املؤسسات القضائية املختصة،	الضامنة للحقوق والحريات،	وذلك من حيث االختصاص	

والتنظيم واملساطر،	وتركيبة الهيآت القضائية باملحكمة العسكرية.290 

وإذا كان الظهير الشريف رقم	270. 56. 1	الخاص بالقضاء	العسكري،	الصادر بتاريخ	10	نونبر	1956	كما وقع تغييره	
وتتميمه،	يتضمن عقوبة األشغال الشاقة في الفصول	152،	154،	164،	169،	171	و172؛	فإن القانون الجديد في	
باب العقوبات،	التي تصدرها املحكمة العسكرية،	اعتمد بحسب الحالة،	عقوبات تتراوح بين اإلعدام291	واملؤبد والخلع	

من الخدمة العسكرية.

العسكري العقوبات في حق العسكريين بشكل عام	 فقد شدد قانون القضاء	 باملقابل لتلك املستجدات اإليجابية،	
في عالقة بمختلف الجرائم،	وبخاصة في حالة ارتكاب أفعال من شأنها التأثير على معنويات الجنود،	أو االستسالم أو	
االنتماء	إلى	»جماعة ثائرة«،	وعدم االنضباط إلى التعليمات التي يصدرها الرؤساء	املباشرون إبان حالة حرب أو تعامل	

مع مجموعة ثائرة.292 

290	-	املادة األولى من قانون القضاء	العسكري	13. 108:	»تحدث بمقت�ضى هذا القانون محكمة عسكرية متخصصة،	للنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا	
املعروضة عليها...«	

291	-	توجه اعتمده املشرع املغربي بغض النظر عن إشكالية االختالف بين النص التشريعي والقاعدة الدستورية املنصوص عليها في الفصل العشرون:	»	
الحق في الحياة«

ويرفضون بتواطؤ	 »وهم يحملون السالح،	 في حال كان مرتكبوه جماعة من أربعة أفراد	 »تمرد عسكري«،	 العسكري صفة	 ويحدد قانون القضاء	 	- 	292
بينهم اإلنذار األول الصادر باالمتثال«،	كما يحمل صفة متمردين	»اجتماع ثمانية منهم،	يرتبكون العنف باستعمال أسلحتهم،	ويرفضون التفرق والعودة إلى	

االنضباط«.
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تمثل مكافحة الظاهرة اإلجرامية والحد منها الهدف األسمى الذي يرمي إليه كافة املهتمين ممارسين ومنظرين،	غير ان	
بلوغ تلك الغاية أو الفشل بشأنها،	مقياس على مدى نجاح السياسة الجنائية املتبعة داخل املجتمع بشقيها املرتبط	
بالتجريم والعقاب.	وبما أن السجن وجه للتنزيل الواقعي للسياسة العقابية،	فإننا ال نبالغ بالقول بأن نجاح سياسة	
مكافحة الظاهرة اإلجرامية على مستوى التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية األمر على أساليب وطرق املعاملة العقابية	
املتبعة داخل وخارج املؤسسة العقابية وقدرتها على إعادة تأهيل املجرم وتحقيق كاًل	من الردع العام والخاص والحد	

من معدالت الجريمة في املجتمع.	

غير أنه،	وعطفا على املعطيات اإلحصائية والتقارير املوضوعاتية،	فقد باءت كل اإلجراءات والتدابير التي تروم تحقيق	
إصالحات بالسجون املغربية نسبيا بالفشل،	ولعل الشاهد على ذلك هو ظاهرة االكتظاظ التي تعرفها كافة املؤسسات	
والتي لم تعد فقط عقبة تعترض سبيل أنسنة ظروف االعتقال بالشكل الذي توخاه املشرع من قانون	 السجنية،	
السجون،	بل أصبحت هذه الظاهرة تحديا حقيقيا تجاه اإلصالحات الجوهرية املفترضة293،	وأصبح تكدس املسجونين	
يلقي بظالله القاتمة ويسبب املشكالت املالية واإلدارية والتنظيمية وال تستطيع السجون أن توفر حدا أدنى من	
الخدمات امللقاة على كاهلها294.	وبسبب االكتظاظ الذي تعاني منه املؤسسات السجنية،	مست كرامة السجين وأصبح	

تطبيق املقتضيات اإلصالحية الهادفة لتيسير عملية اإلدماج أمرا صعبا.295

2011،	ينم عن رغبة أكيدة في اإلصالح العميق،	 وإذا كان االهتمام املتزايد بوضعية السجون بمغرب ما بعد دستور	
ومتابعة جدية من لدن املندوبية	 وهو ما نلمسه من خالل ورود تقارير متزامنة عن مؤسسات رسمية وغير رسمية،	
العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،	التي ما فتئت تنخرط لبلورة إصالح شامل وبناء،	بهدف إصالح الوضع داخل	
املؤسسات السجنية.	غير ان أي إصالح في حاجة لتشخيص دقيق بشأن مكامن الداء،	بذلك فالسؤال الذي يفرض	
نفسه بحدة بخصوص هذا املوضوع ينصرف أساسا إلى البحث في طبيعة أهم األسباب التي أدت إلى قتامة الوضع في	
األمر الذي دعانا لتصنيف البعض منها ألسباب اعتبرناها موضوعية كواقع االكتظاظ وضعف	 	 السجون باملغرب؟	
املوارد البشرية واالعتمادات املالية؛	وأسباب اعتبرناها بنيوية من قبيل تعدد املتدخلين واملسؤولين واملراقبين،	وبخاصة	

إشكالية التباعد بين النص والواقع.   

أوال: األسباب املوضوعية       

باعتبار أن وضعية السجون محل جدل حقوقي وقانوني،	فإن تشخيص الواقع		باملغرب رهين بوضع مؤشرات للتقييم.	
فالوضع على املستوى العملي سيئ إلى حد كبير وال يتما�ضى مع نصوص القوانين الوطنية في عالقة بقواعد الحد األدنى	
ملعاملة السجناء،	وهو األمر الذي حذرت منه أغلب املنظمات والهيئات حينما وصفت وضعية السجون والسجناء	في	
اململكة باملتأزمة والخطيرة معتبرة أن معالجتها مسؤولية مشتركة296،	تتضافر فيها جهود مختلف املهتمين والفاعلين	
القانونيين.	فالسياسة الجنائية	)تجريما وعقابا(،	والقطع مع املقاربة األمنية وتعديل الترسانة التشريعية الجنائية منها	

293	-	مداخلة		مصطفى مداح حول موضوع	»إدارة السجون واقع وإستراتيجية«	في إطار ندوة حول	»موضوع االكتظاظ السجني واملعاملة اإلنسانية«	بتاريخ	
14	دجنبر	2002،	منشورة بمجلة إدماج العدد	4	،	2003،	صفحة	7.

294	-	محجوب التجاني محمود	»ظاهرة تكدس السجون:املشكالت والحلول«سلسلة بعنوان:نحو استراتيجية عربية للعمل اإلصالحي دارالنشر باملركز العربي	
للدراسات االمنية والتدريب،	جامعة نا يف العربية للعلوم األمنية الرياض،1993.	ص273.

295	-	محمد نبيل قر�ضي«اكتظاظ املؤسسات السجنية باملغرب	»	بحث لنيل دبلوم املاستر في العلوم القانونية،جامعة محمد الخامس،كلية العلوم القانونية	
واالقتصادية واالجتماعية أكدال الرباط	،	السنة الجامعية	2009-2008،	صفحة	22.

296		-	املجلس الوطني لحقوق اإلنسان تقرير خاص باألوضاع في السجون وحقوق السجناء	أكتوبر	2012،	ص	14
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خاصة،	والتغلب على اإلكراهات املادية والبشرية هي الركائز األساسية لكل تغيير وارتقاء	بمستوى املؤسسة السجنية.	
فرغم ما يبذل من جهود على مختلف األصعدة ال تزال الوضعية السجنية باملغرب بحالتها الراهنة،	تنظيمًا	وواقعا،	
محط قلق شديد من طرف املتتبعين.297	ومن هذا املنطلق ال يسعنا إال أن نتعرض لبعض من مكامن أزمة املعاملة	
ثم نضع اليد على باقي املعيقات والصعوبات التي تقف أمام تفعيل قواعد	 العقابية القائمة على ظاهرة االكتظاظ، 

املعاملة العقابية،	املرتبطة في جزء	منها بقلة املوارد البشرية وضعف اإلنفاق العمومي.298

1 - ظاهرة اكتظاظ السجون

يشكل االكتظاظ في مقدمة قائمة املشاكل املزمنة التي تعيشها األوضاع داخل السجون املغربية والتي تزداد تفاقما	
يوما عن يوم في ظل تصاعد وتيرة التوافد على هذه املؤسسات؛	توافد يحول دون إمكانية التنزيل الفعلي للضمانات	
 .23 القانونية وللبرامج اإلصالحية.	ليشكل بذلك عائقا حقيقيا لتأهيل السجناء	وتطبيق القواعد املقررة بالقانون	
الجهة  على  يلقي بظالله  وإذا كان موضوع االكتظاظ بذلك من أبرز املشاكل التي يعرفها عالم السجون،	 	.98
المسؤولة عن تدبير المرفق السجني، مديرية كانت أو مندوبية، فإن جزءا من مسؤولية تنامي ظاهرة 

االكتظاظ، يعود للقضاء،299 الذي يسهم في تعميق المشاكل التي تعاني منها السجون.300

بذلك وفي سياق الدور االستباقي للمنتظم الدولي بادر مؤتمر األمم املتحدة الثاني عشر ملنع الجريمة والعدالة الجنائية،	
املنعقد في البرازيل من	12	إلى	 19أبريل	2010	إلى مناقشة العوامل التي تساهم في اكتظاظ املؤسسات العقابية،	وتوصل	
إلى أن عدم كفاية البنية التحتية للسجون وانخفاض طاقتها االستيعابية إضافة إلى نقص برامج اإلفراج املشروط،	
واإلفراط في استخدام السجن بدل العقوبات البديلة،	هي األسباب املساهمة في االكتظاظ.	وبناء	عليه اعتبر هذا األخير	
انتهاكا غير مقبول لحقوق اإلنسان301	والتي يستحيل معه توفر شروط دنيا إلقامة تحترم الكرامة اإلنسانية،302	بفعل	
تأثيره على ظروف إيواء	السجناء	وعلى مختلف الخدمات املقدمة لهم،	تغذية كانت أو تطبيبا...	مع ما يترتب عن ذلك من	

إعاقة إنجاز وتنفيذ برامج التأهيل،	وتوفير ظروف الزيارة.

297		نورالدين أخزان،	املعاملة العقابية،	بحث لنيل املاستر في العدالة الجنائية والعلوم الجنائية،	كلية الحقوق فاس،	ص	38.

298		عزا وزير العدل والحريات األستاذ مصطفى الرميد في معرض رده على سؤال شفوي حول	»ظاهرة اكتظاظ املؤسسات السجنية ببالدنا	»	بمجلس النواب٬ 
وعدم تحديث املنظومة الجنائية بما يضمن وجود بدائل لالعتقال االحتياطي	 هذا االكتظاظ باألساس إلى االستفحال النسبي للجريمة٬	 	2012 في يوليوز	
وللعقوبات.	كما أشار إلى إشكالية السلطة التقديرية ملن له الحق في االعتقال سواء	تعلق األمر بالنيابة العامة أو قضاء	التحقيق٬	»حيث في كثير من األحوال	
يكون القرار غير مالئم«٬	إلى جانب عدم تفعيل البدائل املتوفرة كالكفالة واملراقبة القضائية٬	والتأخر في البث في القضايا املتعقلة باملعتقلين مما يفاقم في عدد	

املعتقلين االحتياطيين.

299	-	ومن أبرز املعيقات التي تزيد من استفحال هذ الظاهرة،	عدم تفعيل آلية الصلح على اعتبار أن مسطرة الصلح آلية حضارية تفعيلها التفعيل السديد	
سيكون له األثر اإليجابي على تصريف القضايا وتدبير النزاعات أمام القضاء	وإعفائه من االنشغال في نزاعات تكلفه الكثير من غير جدوى،	وبدائل العقوبات	
كالغرامات والخدمة لفائدة الصالح العام واإلفراج املقيد بشروط املنصوص عليه في املادة	59	من ق ج م والذي تم التنصيص على تطبيقه في املواد	622إلى	
632	من ق م ج م		أو تفعيل مسطرة توقيف العقوبة.	ومن الواضح أن هذا النظام يجنب مساوئ تنفبد العقوبة السالبة للحرية ذات املدة القصيرة،	وبالتالي	

يساهم في حل مشكلة مصاريف العدالة الجنائية ومشكلة اكتظاظ السجون بنزالئها:
انظر:	عبد الرحيم صدقي:	»العقوبة على ضوء	العلم الحديث في الفكر املصري واملقارن«،	دار املعارف،	الطبعة األولى	1986،	ص:250

300	-	عبد القادر الكيحل	»املعاملة العقابية باملغرب	–دراسة تحليلية مقارنة للقانون	98/23	املتعلق بتنظيم وتسير املؤسسات السجنية«	أطروحة لنيل	
الدكتوراه في القانون الخاص	2013/2014	ص	288.

 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V10/504/18/PDF/V1050418.pdf	:انظر املوقع اإللكتروني	-	301

-	خالد الوالي العالمي	»العنف بين األحداث داخل املؤسسات السجنية ومراكز اإلصالح والتهذيب	»	-دراسة سوسيو قانونية مقارنة-السنة الجامعية	 	302
2007/2008	ص77.
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أغلب السجون املغربية تعاني من ارتفاع نسبة االكتظاظ الذي يتجاوز وفق تصريح لوزير العدل في	23	يوليوز	2012	في	
معرض رده على سؤال شفوي حول	»ظاهرة اكتظاظ املؤسسات السجنية ببالدنا	»	بمجلس النواب	٬القدرة االستيعابية	
65	ألف سجين بينما ليست مهيأة	 باملائة٬	موضحا أن املؤسسات السجنية تأوي حاليا حوالي	 	100 للسجون بنسبة	

الستقبال سوى حوالي	30	ألف303.

	وترجع أسباب هذه الظاهرة باألساس إلى االرتفاع املطرد للساكنة السجنية،	والتي يبلغ عددها وفق النشرة الرسمية	
علما أن الطاقة اإليوائية	 	،49% سجينا حيث تشكل نسبة االحتياطيين منهم	 	70.000 أزيد من	 	2012 نوفمبر	 لــ1	
للمؤسسات السجنية ال تتجاوز حاليا	48.000	سريرا على أساس	3	أمتار مربعة فقط لكل سجين،	أي أن العجز في عدد	
األسرة يتجاوز	22.000	سرير.	كما أن تمركز	35 %	من املعتقلين في محور الدار البيضاء	سـال والقنيطرة،304	يشكل عائقا	

حقيقيا لتأهيل السجناء	وتطبيق القواعد املقررة في قانون	23. 305:98 

1000	سجين ينضافون كل شهر	 أكد أن	 وحسب تصريح للمندوب العام السابق إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،	
إلى أعداد القابعين في مختلف السجون املغربية،	وأظهرت املعطيات التي كشف عنها		أن عدد السجناء	قد ارتفع في	
ظرف سنة واحدة بنسبة	22	في املائة إد انتقل العدد من	51623	سجين في شهر شتنبر	2009	إلى	63124	معتقل خالل	
شهر شتنبر	2010306	اذ ان نسبة السجناء	الدين غادروا السجون بدون ان يخضعوا للعقوبة وصل الى	27	باملائة.307 
مما يتطلب ضرورة التدخل لترشيد االعتقال االحتياطي وتفعيل بدائله،	خصوصا بعد أن أضحت السياسة العقابية	
آلية رئيسية تروم تقويم سلوك	 بل هي أوال وقبل كل �ضيء	 ليست مجرد استراتيجية آنية غايتها التصدي للجريمة،	
املنحرف تمهيدا إلعادة إدماجه داخل املنظومة االجتماعية من جديد،	كما أن املؤسسة السجنية لم تعد ذلك اإلطار	

303	-	في نفس اإلطار أكدت املنظمة العربية لإلصالح الجنائي أن السجون املغربية تعرف اكتظاظا كبيرا ويتجاوز عدد السجناء	الطاقة االستيعابية للسجون،	
ووضعت املنظمة املذكورة السجون املغربية على رأس القائمة،	على مستوى عدد السجناء	التي قالت إنها تتجاوز أربعة أضعاف الطاقة االستيعابية املقررة	

لها،	ووضع نفس املصدر املغرب تليه الجزائر في املرتبة الثانية في تكدس السجناء:		
   www.temza.org			مأخوذة من موقع	السجون املغربية”،	شبكة طنجة االخبارية،«	

304	-	املنظمة املغربية لحقوق االنسان	»التقريـــر السنــــوي	2003	“	.		

305	-	مصطفى مداح	»االكتظاظ كعائق للدور اإلصالحي للسجون	»مقال بمجلة ادماج مجلة تعنى بشؤون السجون وابداعات السجناء	ونزالئها تصدرها	
املندوبية العامة إلدارة السجون واعادة اإلدماج.	الناشر نادا كوم صحافة اتصال طباعة العدد	2	الرباط	2002	صفحات	43-44-45 

306	-	جمال بورفي�ضي	:	جريدة الصباح املغربية	،	عدد	3311،		السيت-	األحد	5/12/2010 .

307	-	تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس املستشارين	2	دجنبر	2010	حول مناقشة ميزانية املندوبية العامة إلدارة السجون واعادة اإلدماج	
برسم	2011.



134

املــرصـد املـغـربي للـسجــون

املؤسساتي املوكول إليه فرض الرقابة على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بل أصبح جهازا لتنفيذ مخططات وبرامج	
إال أن االكتظاظ الحاصل داخل هذه املؤسسات يؤدي إلى العجز عن وضع وتنفيذ السياسة	 إصالحية وتأهيلية،	
العقابية هاته308	بفعل تضخم عدد الوافدين على املؤسسة السجنية،	وهو ما يالحظ من خالل ارتفاع عدد السجناء	
الوافدين على السجون خالل السنوات العشر األخيرة،	حيث عرف ارتفاعا مؤثرا على مساحة اإليواء	املخصصة لكل	

سجين باملتر املربع	:

تطور معدل مساحة اإليواء املخصصة لكل سجين باملتر املربع

يالحظ من خالل املبيانين ان املساحة اإلجمالية لإليواء	ارتفعت مند	30	سنة تقريبا بنسبة	 184.7باملائة خالل نفس	
الفترة ارتفع عدد السجناء	بنسبة	188	باملائة،	والحصيلة ظل معدل املساحة املخصصة إليواء	كل سجين يتراوح	1.70 
متر مربع مند	30	سنة تقريبا، في حين أن املعايير الدولية تتحدث عن تسعة أمتار لكل نزيل.	وملواجهة هذه اإلشكالية التي	
ترتبط أساسا بالسياسة الجنائية،	تعمل املندوبية العامة في حدود اإلمكانيات املتاحة على الرفع من الطاقة اإليوائية	
للمؤسسات السجنية،	بهدف توفير سرير لكل سجين بمساحة ثالثة أمتار مربعة في أفق سنة	2020،	وذلك من خالل	
تسريع وتيرة بناء	عدد من املؤسسات السجنية الجديدة،	وتعويض السجون القديمة بأخرى حديثة بمواصفات حديثة	

تحترم املعايير الدولية309.

من ازدحام ينتج عنه تقليص	 وال يخفى ما يترتب عن االكتظاظ من اشكاليات و انتهاكات ماسة بحقوق السجناء	
املساحة املخصصة لكل نزيل،	وهو األمر الذي يؤدي إلى صعوبة تطبيق القانون وخصوصا ما يتعلق منه ببرامج اإلصالح	

308	-	مصطفى مداح،	املرجع السابق،	ص:	64.

309	-	السيد محمد صالح التامك،	املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج مقال خص به جريدة هسبريس اإللكترونية ردا على النائبة البرملانية السيدة	
فوزية البيض،	دجنبر	2014.
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وإعادة اإلدماج310،	حتى أنه يتم استغالل املصحات املجهزة في بعض السجون الحديثة إليواء	معتقلين ال يعانون من أي	
مرض311	ناهيك عن اشكاليات اخرى312	أصبحت تؤرق القائمين على تحيين فلسفة السياسية العقابية املتبعة عامة	
والقائمين على قطاع السجون باملغرب313	إلى البحث عن أنجع السبل لتصريف مخلفات هذه الوضعية.	فإلى جانب	
ضرورة تحيين السياسة الجنائية من حيث مرتكزاتها الفلسفية،	يحاول القطاع السجني جاهدا التغلب على سلبيات	
ومساوئ االكتظاظ الذي يستنزف من مالية الدولة القدر الكبير،	ويقف عائقا أمام الجهود املبذولة من أجل تعميم	
برامج اإلصالح على كافة الساكنة السجنية بمختلف أصنافها،	وهو ما دفع بهذا القطاع نحو تكثيف جهوده للم�ضي	
نحو مستويات أكثر فاعلية،	عبر حشد تدخالت مختلف األطراف الفاعلة في الحقل السجني،	وتنسيق العمل مع كافة	
القطاعات املعنية ومحاولة االنفتاح أكثر على فعاليات املجتمع املدني املهتمة بالفضاء	السجني.	إال أن األمر يبقى دون	
حجم اإلمكانات والجهود املشتركة لكافة هؤالء	املتدخلين التي لم تستطع مجاراة النسبة املتنامية للساكنة السجنية	
خاصة في صفوف األحداث وكذا املعتقلين االحتياطيين الذين بلغت نسبتهم	45 %	كمعدل وطني314	فاالكتظاظ في أبلغ	
صوره وأعظم معانيه يعني عود جديد للجريمة،	وبين هذا وذاك تتواجد العقوبة السالبة للحرية في مساءلة حقيقية	
عن دورها وفعاليتها،	مادامت ستظل تنتج لنا هذه الظواهر داخل محيط املؤسسة السجنية	،	لذلك فتفعيل العقوبة	
وإصالح السجناء	يتطلب إمكانات مادية وبشرية من شأنها أن تحرك هذا الجمود القاتل الذي يعاني منه السجين	،	وهو	

األمر غير املتوفر في ظل الوضعية القاتمة315.

إن املتصفح للتشريع املغربي يظهر له بامللموس أن هناك جملة من املقتضيات التي نصت عليها مجموعة من املواثيق	

310	-	خليل اإلدري�ضي«السياسة العقابية باملغرب أي تأهيل للسجين«	بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املتخصصة،	جامعة محمد الخامس،	كلية علوم	
التربية،	الرباط،	السنة الجامعية	2004-2003،	صفحة	56.

311		-	املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان	»	تقرير خاص باألوضاع في السجون«	أبريل	2004.

312	-	االكتظاظ انتهاك للكرامة اإلنسانية السيما وأن املؤسسات السجنية باملغرب تأوي السجناء	أصحاب اإلعاقات الجسدية والعقلية والشيوخ وتطرح	
وضعيتهم صعوبة بالغة في التعامل معهم بالنظر الى عدم تضمين القانون املنظم للسجون	23/98	مقتضيات تالئم خصوصيتهم علما اخر احصاء	لشهر يونيو	

من سنة	2012	يفيد ان	253	حالة تجسد اعاقة جسدية و507	حالة اعاقة عقلية.
-	االكتظاظ يولد السجناء	ضغطا نفسيا كما يولد جوا من االحتقان بفعل اكتظاظ الزنازين وتمظهر جلهم بأمراض نفسية تدفعهم الى ارتكاب سلوكيات	

عدوانية.
-	االكتظاظ في الزنازين والغرف يعيق بشكل كبير الحفاظ على نظافتها وعلى النظافة الشخصية للسجناء	مما يؤدي الى تقليص مجال التهوية واإلنارة الطبيعية	

بفعل تكدس امتعة السجناء	داخل الزنازين ويساهم في تسهيل تروج املخدرات واملمنوعات.
-	االكتظاظ يؤدي باإلدارة الى استغالل الفضاءات الشاغرة بالسجون لتوسيع محالت االعتقال بدل توظيفها في بماء	مراكز بيداغوجية تربوية وفضاءات	

لألنشطة الرياضية واالجتماعية.
-	االكتظاظ يدفع بالسجناء	الى االنشغال بظروف اعتقالهم أكثر من االنخراط برامج اعادة اإلدماج ويحول دون التحكم في حركية السجناء	بالشكل املطلوب	

ويؤدي الى ضعف التأطير.
-	االكتظاظ يولد ضغطا نفسيا على املوظفين ويحول دون تمكينهم من ممارسة عملهم في ظروف مناسبة كما يشيع بين صفوف البعض منهم تصرفات مخالفة	

للقانون	)املحسوبية الرشوة والتواطؤ والعنف(.
-	االكتظاظ عائق أمام تصنيف نموذجي يحترم املعاير القانونية املعتمدة.

-	تقليص حصة كل سجين من امليزانية املخصصة للتغذية	)امليزانية محددة سنويا على اساس ساكنة تقدر ب	60000	سجين بمعدل	15	درهم لكل سجين اال	
ان ارتفاع عدد السجناء	يؤدي الى تقليصها تدريجيا الى	12	درهم لكل سجين(.

-	ضعف الرعاية الصحية للسجناء	اد ان ارتفاع عدد السجناء	يؤدي الى تقليص نسبة التأطير الصحي بالرغم من التوظيفات املتالحقة لألطر الطبية كما يؤدي	
الى تقليص حصة السجين من ميزانية الصحة	)األدوية والفحوصات باألشعة التحاليل الطبية العمليات الجراحية(	

313	-	لطيفة املهداتي.	مرجع سابق.	ص		66.

314	-	مداخلة ملصطفى لفراخي،	رئيس قسم التكوين والتعليم ومحو األمية باملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج-قاض ملحق بهذه األخيرة،	»برنامج	
شؤون برملانية«	،	القناة األولى	،	بتاريخ	29	يوليوز	2012.

315-	طيب محمد عمر:	»املؤهالت الضرورية ملوظفي السجون«،	مجلة املحاكم املغربية،	عدد	87	مارس أبريل	2001،	ص:	49
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الدولية لم تفعل بالطريقة التي من أجلها ضمنت في التشريع املغربي،	وبالتالي لم تحقق تلك األهداف والغايات املسطرة	
والتي كان يأملها جميع املتدخلين واملهتمين بهذا املجال من حقوقيين وفاعلين جمعويين وأفراد املجتمع،	على اعتبار أن	

هاته الحقوق من املفروض أنها تطبق على أي شخص قادته األقدار إلى السجن.316

ومن بين أبرز النتائج السلبّية لالكتظاظ السجني هو صعوبة احترام التوزيع التصنيفي للسجناء	وبالتالي عدم تطبيق	
مبادئ	»القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء«،	حيث تضطر إدارة السجن إلى جمع فئات إجرامية مختلفة في	
فضاء	سجني واحد فتكثر املخالفات السجنية وتصبح املؤسسة السجنية مدرسة جّيدة لتعّلم فنون الجريمة،	إضافة	
النتشار األمراض املعدية وصعوبة توفير احتياجات السجين ورعايته أو إصالحه وتأهيله وتوفير الخدمات التعليمّية	
2014	حول وضعية السجون للدعوة إلى	 للسجناء.	أسباب وغيرها دفعت باملرصد املغربي للسجون في تقريره لسنة	
وضع حد ملعضلة االكتظاظ يحث بلغ عدد السجناء	76	ألف سجين داخل	77	مؤسسة سجنية،	من خالل مراجعة	

حقيقية ملنظومة العدالة الجنائية وللسياسة العقابية317.

1-1   االعتقال االحتياطي 

من خالل التقرير الصادر عن املرصد املغربي للسجون لــ	2012-2011،	والذي خلص في معطياته وتحليلها لنفس النتائج	
التي قدمها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛	قدم املرصد العديد من اإلحصائيات واملعطيات املتعلقة بأوضاع السجون	
والسجناء	وشكاياتهم وتصنيفاتهم،	فقد أورد أن عدد السجناء	باملغرب ارتفع ب	11	ألف و436	سجينا في الفترة ما بين	
2008	و2012	ليصل إلى	70	ألف و675	سجينا في شتنبر	2012،	من ضمنهم	32	ألف و626	معتقال احتياطيا	٬يتوزعون	
أولها	االكتظاظ،	 وإذا كان التقرير قد رصد أربع ظواهر بارزة تشهدها السجون املغربية،	 مؤسسة سجنية.	 	73 على	
واستشهد في ذلك بثالثة أمثلة خصت املؤسسات السجنية	»عين قادوس«	بفاس طاقتها االستيعابية هي	900	شخص،	
465	سجينا،	والسجن	 1968	سجينا،	والسجن املحلي بتزنيت يستوعب210	سجينا،	في حين يضم	 في حين تستقبل	

316	-				االكتظاظ الكبير الذي تعرفه املؤسسات السجنية باملغرب وذلك بحسب تقارير املنظمات الحقوقية	،ومن قبيل ذلك		التقرير السنوي للجمعية املغربية	
لحقوق اإلنسان لسنة2009	والذي ذكر أن عدد السجناء	باملغرب يصل إلى قرابة	75	ألف نزيل)في حين أكد املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج أن	
العدد هو	63124	سجين	(	وهو ما يسمح للنزيل في التوفر على مساحة قدرها	1.5	متر في حين أن املعايير الدولية تتحدث عن تسعة أمتار لكل نزيل	،	وفي بعض	
األحيان كما هو الشأن بالنسبة للسجن املحلي بني مالل فإن املعدل يصل ما بين	80	إلى	85	سنتيمتر لكل نزيل	،	وقد قدمت املنظمة في نفس تقريرها بعض	

األمثلة والتي تبرز		هذا املعطى		والذي يعود سلبا على كل الجهود املبذولة وهنا سوف نقدم بعض األمثلة		للوقوف عن حجم هذه الظاهرة:
-	السجن املحلي سيدي مو�ضى بالجديدة:	تبلغ طاقته االستيعابية	1000نزيل فيما يقيم به ما يقارب	1500نزيل أي بارتفاع يصل إلى	%50

-السجن املدني بإنزكان:	حيث يتم وضع	86	سجينا في زنزانات ال تتعدى مساحتها	40	مترا مربعا أي بمعدل يقارب ما بين	80	و	85	سنتيمترا لكل سجين	.
-	سجن بوملهارز بمراكش:	حسب تقرير فرع املنظمة فقد تم وضع املعتقلة)ز.ه(	في زنزانة مع	42	سجينة في حين أن طاقتها االستيعابية ال تتعدى	12	سجينة	،	

أي بما يفوق طاقتها ب250	في املائة.
السجن املحلي بتازة يعرف وضع اكتظاظ رهيب خصوصا حي الثوبة املخصص للمعتقلين االحتياطيين،	وهو ما يتسبب في انتقال عدوى األمراض الجلدية	

والتنفسية،	بل وحاالت اختناق،	نظرا لضيق الغرف وغياب التهوية داخلها،	بحيث ال تتجاوز مساحة الغرفة	50
مترا بينما يتم وضع ما يتجاوز	100	سجين،	أي نصف متر للسجين وهو نفس األمر الذي عبر عنه املركز املغربي لحقوق اإلنسان وذلك من خالل بيانه الختامي	

الصادر عن املؤتمر الوطني الثاني أيام	08/09/10	يناير	2010	بالرباط.
الطاقة االستيعابية للسجون،	 وفي نفس اإلطار أكدت املنظمة العربية لإلصالح الجنائي أن السجون املغربية تعرف اكتظاظا كبيرا ويتجاوز عدد السجناء	
ووضعت املنظمة املذكورة السجون املغربية على رأس القائمة،	على مستوى عدد السجناء	التي قالت إنها تتجاوز أربعة أضعاف الطاقة االستيعابية املقررة	

لها،	ووضع نفس املصدر املغرب تليه الجزائر في املرتبة الثانية في تكدس السجناء.

317	-	كما أكد بحكم أوضاع السجون والسجناء	باملغرب،	على ضرورة إقرار العقوبات البديلة وغير السالبة للحرية،	وكذا إصالح وتحيين املنظومة القانونية	
للمؤسسات السجنية،	وتجسيد املقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون مع السلطات الحكومية واملؤسسات الرسمية واملجتمع املدني.	وقد ارتكز التقرير	
املعنون بــ	»السجون،	السؤال واملصير«،	على رصد ثالث مرتكزات أساسية تتعلق بالجانب القانوني والتشريعي وتدابير منظومة السجون،	وكذا أوضاع السجناء	
والسجينات،	بما يرتبط بذلك من إشكاالت تهم على الخصوص الصحة واالكتظاظ واإلدماج والعالقات مع املحيط الخارجي،	كمرتكز ثان،	فيما يهم املرتكز	

الثالث الشفافية والتعامل واالنفتاح على الرأي العام.
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1877	سجينا؛	فقد اعتبر أن االعتقال االحتياطي أحد	 700	سجين،	إال أنه يحتضن	 املحلي بمراكش يستوعب فقط	
أسبابها الرئيسية،	اذ أن املعتقلين االحتياطيين يمثلون	46	في املائة من مجموع السجناء	سنة	2012	مقابل	54	في املائة	
من الذين صدر حكم نهائي في حقهم،	فضال عن االختالالت املسجلة على مستوى الحكامة واستمرار اعتماد املقاربة	

األمنية في تدبير أوضاع الساكنة السجنية.	

يبدو بارزا الدور السلبي آللية االعتقال،	وتأثير الوضع على البرامج اإلصالحية املعهود للمؤسسات السجنية تنفيذها،	
وذلك لكون املعتقلين كما يقول األستاذ مصطفى مداح	:«لن يستطيعوا أن يستفيدوا من أي برنامج تربوي النشغالهم	
واهتمامهم بمصير قضاياهم أو لتطلعهم إلى اإلفراج عنهم أكثر من انخراطهم في برامج التكوين والتعليم،	فضال عن	
أنهم يساهمون بحكم تواجدهم بالسجون في تفاقم أوضاعها،	وعرقلة أنشطتها وينسفون بشكل أو بآخر مجهوداتها في	
تحسين أدائها وبرامجها التأهيلية بفعل االكتظاظ الذي يساهمون في حدته«.318	لذلك أكد املرصد املغربي للسجون	
من خالل تقاريره الدورية على العديد من التوصيات،	من بينها تلك املتعلقة بضرورة القيام باستعجال بإصالحات تروم	
املنظومة الجنائية من أجل،	الحد من ظاهرة االعتقال االحتياطي،	فأو�ضى بضرورة العمل على عقلنة تطبيق االعتقال	
االحتياطي وتخفيض مدته،	مع تفعيل الرقابة القضائية عوض هذا اإلجراء٬	وكذا العمل على إلغاء	العقوبة السجنية	
في عدد من الجنح٬	وتفعيل دور الصلح،	داعيا إلى تخفيض	»السنة السجنية«	واعتبار مدتها	10	أشهر فقط واحتساب	
»السجن بالليل«	كنصف يوم من السجن٬	وتفعيل مبدأ املسؤولية مقابل املحاسبة في مجال تدبير السجون.	ودعا الى	
تحسين األوضاع داخل املؤسسات السجنية٬	مثمنا كل املبادرات التي تقوم بها في اتجاه الرفع من الحكامة السجنية	
والنهوض بها كي تضطلع بالدور املنوط بها في أحسن الظروف319.	مع تأكيد املرصد على ضرورة القيام بمالئمة ما بين	

املنظومة الجنائية ونظام املؤسسات السجنية مع مقتضيات الدستور.               

1-2    اإلفراط في العقوبات السالبة للحرية

اإلفراط في اللجوء	إلى العقوبات السالبة للحرية،	كانت والتزال له آثار جد سلبية على املؤسسات السجنية؛	وضعية	
تطلبت من التشريعات إعادة النظر في سياستها العقابية.	نقطة أثارت وال زالت تثير النقاش والجدال بين املهتمين،	فهل	

ستتم املراهنة بالدرجة األولى على العقوبات السالبة للحرية بما في ذلك ملواجهة اإلجرام البسيط؟	

من خالل القراءة السريعة للمعطيات الواردة في القانون الجنائي نجد أن ظاهرة اإلجرام البسيط تشغل حيزا ال	
يستهان به من مجموع فصول القانون الجنائي،	ذلك أن النسبة املئوية للجرائم املعاقب عليها بالحبس أقل من سنتين	
وهي نسبة مهمة من مجموع باقي الجرائم األخرى واملعاقب عليها	 من املجموع العام للجرائم،	 	%  35.68 تبلغ حوالي	
بعقوبات من ثالث سنوات إلى اإلعدام تبقى لها نسبة	64.32 %	وهو ما يمكن االصطالح عليه باإلجرام الخطير.320	بذلك	
فاإلفراط في إعمال العقوبات السالبة للحرية القصيرة املدة مرتبط غالبا بالجرائم البسيطة،	التي تشكل نسبة	60.51 
%	من مجموع املدانين داخل املؤسسات السجنية،	األمر الذي يفصح عن مدى تأثير ذلك على الوضعية الديموغرافية	

318	-		مصطفى مداح،	املرجع السابق،	ص:	245.

مقر جديد لإلدارة العامة بكل	 أخرى بمعايير حديثة فضال عن بناء	 	وذكر املرصد في هذا السياق بالخصوص بإصالح العديد من املؤسسات وبناء	 	- 	319
املواصفات في الهندسة واملرافق٬	وتجهيزه بآليات للرقابة عن بعد وإجراءات ضبط وتأديب في حق املخالفين للقانون من بين املوظفين.

320	-	يتضمن التشريع الجنائي املغربي ما يزيد عن	147	فصال ينطوي في شقه العقابي على عقوبات سالبة للحرية قصيرة املدة تتراوح مدتها في الغالب ما بين	
شهر إلى ستة أشهر	)كالفصول	349،	362،	384،	390،	222،	260،	275،	286،	321،	324،	326،	441،	446،	466،	467...(،	أو ما بين شهر واحد إلى سنة	
)كالفصول	263،	301،	303،	482،	479،	477،	476،	448...(،	أو ما بين ثالثة أشهر إلى سنة	)كالفصول	277،	282،	320،	322،	327،	348،	371،	382،	

461...(،	أو ما بين ستة أشهر إلى سنتين	)كالفصول	262،	268،	318،	330،	365،	366...(.
انظر موسوعة التشريعات الزجرية الخاصة،	لألستاذين طارق طباش وعبد العالي الدليمي،	الجزء	األول والثاني،	املطبعة والوراقة الوطنية،	مراكش،	2006
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للمؤسسات السجنية.321	مما مهد للحديث عن أزمة من داخل هذه املؤسسات السجنية بحكم أنها أصبحت عاجزة	
عن القيام باملهمة املنوطة بها على أكمل وجه والذي هو باألساس دورا إصالحي وتربوي.322	كما أن القوانين الجنائية	
الخاصة باعتبارها نصوص شبيهة بتلك النصوص الجنائية الواردة في القسم الخاص من املجموعة الجنائية،	تعرف	
مجاال شاسعا وحيزا واسعا للعقوبات السالبة للحرية القصيرة املدة،	والسيما في تلك املتعلقة بميدان املال واألعمال	
التي وإن كانت تتخذ من العقوبات املالية	)الغرامة(	سالحا لها لردع مجرمي األعمال،	فإنها تتضمن بشكل كبير عقوبات	
حبسية تطال غالبا الجرائم التي تقترف عن قصد وعن سوء	نية،	مالءمة في ذلك للمصلحة العامة323.	وإن كان بعض	

الفقه324	يرى في ذلك إعاقة وعرقلة للحياة االقتصادية وشل مبادرات رجال األعمال.

على أي يبدو أن هيمنة العقوبات السالبة للحرية القصيرة املدة على التشريع الجنائي،	ترافقه هيمنة على مستوى الوضع	
العقابي حسب ما يؤكده الواقع الذي تعكسه اإلحصائيات الجنائية املتعلقة برصد ظاهرة الجريمة سواء	املتعلقة بعدد	
وال على	 املتابعين أو بعض القضايا الرائجة أمام املحاكم.	وضع ال يمكن ان نراهن من خالله على نجاعة العقوبة،	
دور للمؤسسات السجنية؛	وبما أن العقوبة األكثر شيوعا تراهن على تقييد الحرية،	فقد دفع بعض الباحثين325إلى	
اعتبار القانون الجنائي املغربي قانونا جنائيا تقليديا،	لكون النظام الجنائي التقليدي هو ذلك النظام الذي يقوم على	
عقوبات سالبة للحرية كقاعدة عامة،	أو كجزاء	وحيد بالنسبة ألغلب الجرائم وعلى اختالف درجاتها من جنايات وجنح	
ومخالفات،	والذي ال ينفتح على بدائل للعقوبات السالبة		للحرية،	وهو النظام الذي نجد في مقابلته ما يصطلح عليه	
»بالنظام الجنائي الحديث«،	حيث يعتمد على العقوبات السالبة للحرية فقط كعقوبات أساسية للجرائم الخطيرة	
والتي تكشف عن خطورة إجرامية ال سبيل الستئصالها إال بها،	ويمكن باملقابل من جزاءات عقابية متنوعة تستخدم	
كبدائل لسلب الحرية،	خصوصا في الجرائم البسيطة التي يجب أن يكون اللجوء	فيها لسلب الحرية على سبيل االستثناء	
وفي أضيق الحدود.	وتعتبر العقوبة السالبة للحرية القصيرة املدة من أهم املشكالت التي تثيرها العقوبة السالبة للحرية	
بصفة عامة،	إذ على الرغم من اعتبارها شكلت قفزة نوعية وتقدما إنسانيا كبيرا بالنسبة للعقوبات البدنية والتي كانت	
سائدة قبل القرن التاسع عشر،	إال أنها أصبحت اعتبارا من منتصف القرن العشرين محال للشك والجدل حول قيمتها	
وذلك على النحو الذي	 فقد أخفقت العقوبة بشكلها التقليدي في تحقيق الردع بنوعية العام والخاص،	 وجدواها،	
يضمن حماية القيم واملصالح في املجتمع،	فهي لم تساهم في خفض معدل الجريمة،	بل على العكس من ذلك تؤكد	
اإلحصائيات ازدياد معدل الجريمة بشكل مخيف	.كما فشلت هاته العقوبة في تحقيق وظيفتها األساسية وهي تأهيل	
وإصالح املحكوم عليهم وبالتالي تسهيل اندماجهم في املجتمع وعدم عودتهم لإلجرام مرة أخرى،	باعتبار العود من أبرز	

مظاهر فشل العقوبة في أداء	وظيفتها اإلصالحية خصوصا على مستوى الجرائم البسيطة.

لقد أضحى من املسلم به أن السجن هو أحد العوامل الدافعة إلى ارتكاب الجرم،	ألنه في الغالب يفسد املبتدئين بدال	
من إصالحهم،	وال يكفل إزالة امليول اإلجرامية املتأصلة لدى املعتادين من املجرمين،	ولعل هذا ما جعل غالبية الفقه	

321	-	هشام مالطي،	املرجع السابق،	ص:	49.

322	-		محمد أزيزبي،	واقع السجون وأهدافها اإلصالحية.	مطبعة إفريقيا الشرق،	الطبعة األولى،		2006،	ص	17.
323 .Drissi Alami Machichi, régulation de l’économie par le droit, Revue marocaine de droit d’économie et de gestion, n 
52,p 15.
324 - Jacques Toubon, Introduction aux enjeux de la pénalisation de la vie économique, Dalloz, paris, 1997, page 2et 
suivantes.  

325	-	عبد الصمد الزعنوني.	بدائل العقوبة السالبة للحرية مقاربة قانونية مقارنة.	منشورات مطبعة دار السالم،	الطبعة الثانية،	الرباط،	2000،	ص22.  



139

دراسة املنظومة القانونية للسجون باملغرب

الجنائي326	يشكك في قيمة العقوبة السالبة للحرية كجزاء،	خصوصا القصيرة املدة منها،	لدرجة أنها تعتبر أحد أبرز	
األسباب التي دعت إلى تبني سياسة	»الحد من العقاب«،327	األمر الذي من شأنه أن يقلل من التشبث بالقانون الجنائي	
وبالتالي	 وبوسائله من طرف أغلب التشريعات وذلك باعتباره الحل الوحيد لضمان حق املجتمع في العقاب،	 ككل،	
تحقيق الحماية ملصالحه328	مما أدى إلى تفاقم وتضخم سياسة التجريم والعقاب.	لذلك تداعت األصوات الداعية	
لتحديث السياسة الجنائية التي تعتمد أساسا على العقوبات السالبة للحرية القصيرة املدة بما تطرحه من إشكاالت	
يمكن الحد منها بالتفكير في عدة أنظمة وبدائل على غرار بعض األنظمة الجنائية الحديثة.	إذا كانت املعاناة التي يعيش	
واقعها السحناء	داخل املؤسسات السجنية تعود في جزء	منها كما مر معنا ملشكل أسا�ضي يتمثل في االكتظاظ الحاصل	
داخلها،	أو بحكم تركيز املؤسسات القضائية على آلية االعتقال،	أو اللجوء	املضطرد من طرف املحاكم إلى إصدار أحكام	
حبسية نافذة خصوصا في الجرائم البسيطة؛	فإن عوامل أخرى ال تقل أهمية تؤثر بدورها على نجاعة املعاملة العقابية	

سواء	منها ما تعلق بمدى توافر اإلمكانات البشرية أو املادية.

2 - املوارد البشرية واإلنفاق العمومي بالوسط السجنى

ال يختلف اثنان في كون إصالح نزالء	املؤسسات السجنية وتأهيلهم إلعادة اندماجهم في املجتمع يتطلب إمكانيات وجهود	
مادية وبشرية ال حصر لها ألجل أن تحقق السجون هدفها الذي أنشأت من أجله،	والذي ليس سوى تأهيل الجانح	
وإصالحه وتيسير اندماجه في املجتمع،	وفي هذا االتجاه تتظافر على املستوى الوطني جهودا حثيثة من طرف مختلف	
الفاعلين واملهتمين-رسميين وغير رسميين-لتحقيق قدر من التقدم والتطور أمال في الحفاظ على آدمية السجين الذي	
أجبرته مختلف العوامل للسقوط في متاهة الجريمة والجنوح329.	لكن رغم ذلك فإن العديد من العراقيل واالختالالت ال	
تزال تؤثث املشهد السجني وتبقى محط قلق املنظمات والهيئات،	مما يجعل من هذه العراقيل حجر عثرة تعترض جهود	

عملية اإلصالح وإعادة التأهيل،	وتفصح عن حدود واضحة للمعاملة العقابية.

املوارد البشرية بالوسط السجنى  1-2

إن االهتمام الذي أولته الدولة املغربية للمعاملة العقابية،	انطالقا من بناء	سجون جديدة،	إلى االهتمام بالوضعية	
املعتقلين وتحسين ظروف إقامتهم والعناية بتغذيتهم ونظافتهم،	مرورا بتطوير برامج التكوين والتعليم	 املادية إليواء	
وفتح املؤسسات السجنية في وجه املجتمع املدني،330	ال زال يصطدم بالعديد من العراقيل منها ما هو مادي ومنها ما	
هو مرتبط بالعنصر البشري.	و على الرغم من تمكن املندوبية العامة منذ إحداثها في أبريل	2008	من تحسين التأطير	

326		محيي الدين أمزازي،		العقوبة؟	منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية،	بدون ذكر الطبعة،	مطبعة األمنية،	الرباط،	1993،	ص:15.

327		أنظر في هذا الصدد:
-	عبد الحفيظ بلقا�ضي،	»تقييد التدخل الجنائي بالحد األق�ضى وحدود اعتباره مبدأ موجها للسياسة الجنائية املعاصرة«.	مجلة الحقوق،	العدد الثالث،	

السنة الثالثون،	سبتمبر	2006،	ص:	192.
-	أمينة عتيوي،	»	شرعية تنفيذ الجزاء	الجنائي«.	أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص،	جامعة القا�ضي عياض،	كلية العلوم القانونية واالقتصادية	

واالجتماعية،	مراكش،	السنة الجامعية	2005-2004-،	ص:	359. 

كلية العلوم القانونية واالقتصادية	 السجل العدلي وإشكالية حقوق اإلنسان.	أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص،	 	محمد بنجلون،	 	- 	328
واالجتماعية أكدال،	الرباط،	السنة الجامعية	2001	–	2002،	ص:270.

دار النشر باملركز العربي للدراسات األمنية والتدريب بالرياض	 السجن كمؤسسة اجتماعية،	دراسة عن ظاهرة العود،	 -	عبد املجيد مصطفى كاره،	 	 	329
1987،	ص:	79.

330	-		محمد عبد النباوي،	تأمالت في السياسة الجنائية باملغرب األعمال التحضيرية للمناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية باملغرب واقع وآفاق،	مرجع	
سابق،	ص،	137.
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باملؤسسات السجنية،	حيث تمكنت منذ إحداثها من الحصول على العديد من املناصب املالية،	مما مكن من تحسين	
10	سجناء.331	إال أنها ال زالت تواجه	 14	سجين إلى موظف لكل	 معدل التأطير على املستوى الوطني من موظف لكل	
تحديات تسعى من خاللها إلى املزيد من املناصب املالية لتحسين نسبة التأطير وتلبية حاجيات املؤسسات السجنية	

الجديدة من املوارد البشرية.

في ظل هذا الوضع الكاشف عن قلة العنصر البشري،	تواجه املؤسسة السجنية العديد من العقبات املادية األخرى	
مباني السجن على أسس حديثة	 بالنسبة إلنشاء	 تحول دون تحقيق العقوبة السالبة للحرية لهدف التأهيل سواء	
تتناسب مع الدور اإلصالحي أو إيجاد اإلدارة العقابية السليمة التي تعتمد على الفنيين واألخصائيين املزودين بالتقنيات	
الالزمة إلجراء	عمليات الفحص والتصنيف واملتابعة،	وقد اثبتت التجربة أن نجاح السجون في أداء	وظيفتها سواء	
األمنية أو اإلصالحية يتوقف الى حد بعيد على مواردها البشرية على مختلف درجاتهم و مهامهم و تخصصهم،	إذ ال يمكن	
أن ننخرط في منظومة إصالح السجون دون التركيز على اللبنة األساسية لهذه املؤسسات التي هي فئة األطر العاملة فيها،	
التي تحمل على عاتقها مشروع التكوين و إعادة الهيكلة للنزالء،	وعلى ذلك يمكن للجهة الوصية على القطاع باملغرب أن	

تراعي خاصية التكوين في امليدان اإلصالحي عند ولوج تلك الفئة إلى هذه املؤسسات.

فبعد التحول النوعي الذي طال املؤسسات العقابية و تنامي حقوق السجناء	عظمت كذلك مسؤولية املشرفين على	
هذه املؤسسات،		مما يتطلب مهارات و مؤهالت ليست باليسيرة،		فهذه كلها بال شك عقبات قائمة اآلن في معظم دول	
العالم في وجه إمكانية تحقيق العقوبة لهدف التأهيل وال تملك السيطرة عليها وتذليلها بقدر اإلمكان إال قلة من الدول	
الغنية التي تتيح إمكانياتها املادية والبشرية والحضارية أن تتغلب عليها،	هذا في الوقت الذي تقف معظم الدول النامية	
عاجزة أمام هذه العقبات ال تستطيع السيطرة عليها وال تذليلها،332	ألن إنشاء	املؤسسات السجنية بمختلف أنواعها،	
وإدارتها وحراستها يكلف الدولة أمواال طائلة،	فقط من اجل تقييد حرية املحكوم عليه ومنع هروبهم،	أما إذا أريد إضافة	
اإلصالح والتأهيل بإعادة االندماج االجتماعي كمواطنين صالحين فإن ذلك يكلف		أمواال قد تعجز عنها الكثير من الدول	
أمام تزايد املودعين باملؤسسات السجنية،	وهو ما يدفعنا إلى القول بأن هذه األخيرة بأوضاعها الحالية إذا استطاعت	
أن تحتفظ للنزيل املودع لديها بمستواه الصحي والنف�ضي والخلقي واالجتماعي عند املستوى الذي دخله دون أن تفسد	
حياة السجن كل عناصر االستقامة التي من املمكن االحتفاظ بها رغم السلوك الجانح،	فإنها تكون قد أدت مهمة تفوق	

بكثير كل اإلمكانيات املتاحة لها.

ففي الوقت الذي يكون املفهوم األمني بإدارة السجون أكثر حضورا واستحضارا مما هو تربوي وإصالحي،	يكون للمراقبين	
مفهوم مرتبط أساسا بتدبير الجو العام بالسجن و توازنه و التحرك داخله،333.	هذا الواقع ليس وحده العامل الوحيد	
الذي يعوق عملية االدماج بل أن النقص العددي لدى العاملين ينعكس سلبا على مردودية املؤسسة العقابية ومدى	
التزامها بتحقيق أهدافها اإلصالحية،	إذ من املعلوم أن عدم توفير العدد الكافي من املوظفين يدفع السجون إلى التركيز	

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

هذا االختالل في أداء	املهام،	وباعتبار أن لإلصالح والتأهيل آليات متعددة،	فان العنصر البشري يعتبر أنشط عنصر	
فقد أقر مؤتمر األمم	 لهذا أولته مختلف التشريعات الحديثة واالتفاقيات الدولية أهمية خاصة،	 في هدا املجال،	

331	-	املعدل املعمول به في بعض الدول هو موظف لكل ثالثة سجناء	غير أن هذا الرقم ليس معيارا دوليا.

332		-مصباح الخيرو،	وبدر الذين عبد هللا أمام،	،	دور املؤسسات اإلصالحية في الوقاية من الجريمة،	املجلة العربية للدفاع االجتماعي،	عدد	15،	يناير	1983.،	
ص:	246.

333			-	بشرى تمورو	،املنظور األمني بالسجن	:	املفهوم و األبعاد	،مجلة إدماج العدد	3،مطبعة ناداكوم،	2002،	ص13.
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املتحدة ملكافحة الجريمة	)جنيف	1955(،	توصيات خاصة الختيار		وتدريب موظفي املؤسسات السجنية و ذلك وعيا	
من كافة الدول املشاركة بأن نجاح السجون في الحد من تفاقم الجريمة لن يتأتى إال عن طريق العاملين بها باعتبارهم	
يرجع	 بل أن تعديل السلوك االجرامي للنزالء	 القائمين على تحقيق أمنها و املشرفين على تنفيذ برامجها اإلصالحية،	
أحيانا الى نوعية املؤطرين أكثر مما يرجع الى نوعية البرامج اإلصالحية املعتمدة،334	مؤكدة على دورهم في تفعيل وإنجاح	
السياسة العقابية.	فالخدمات التي يقدمها موظفو السجون ليست مهام فرد أو اختصاص بعينه بقدر ما هي مهام أفراد	
ومجموعة اختصاصات تتضافر من أجل الوصول إلى الهدف اإلصالحي املنشود،	وال يتسنى هذا إال من خالل تمتيعهم	
بمجموعة من الحقوق وإلزامهم بمجموعة من الواجبات في إطار تنظيم العالقات األفقية والعمودية بين السجناء	
والقائمين على حراستهم وتقويمهم وإصالحهم.	فهو الذي يتحتم عليه أن يعايش الجنوح والجانحين وأن يتعرض للخطر	
في كل حين فإنه والحالة هذه يبقى محروما من أبسط الحقوق التي تستوجبها مهنته،	وهذا فعال ما يجعل الكثيرين من	
موظفي املؤسسات السجنية يغضون الطرف عن العنف الدائر بال انقطاع داخل األحياء	والزنازين ألنهم متأكدون بأن	
اإلدارة لن تحميهم لو قرروا االنحياز إلى الضمير والواجب املنهي وساهموا في إصالح الوضع وتقليص مساحات االنتهاكات	
والخروقات والعمل على أنسنة الفضاء	السجني.335	إن املوارد البشرية كآلية لضمان حقوق السجناء	والنهوض بوتيرة	
اإلصالح باملؤسسات السجنية،	يترتب عليها توفير حد من الضمانات والحقوق تجعلهم يؤدون واجبهم املنهي في جو مالئم	

ومريح336.	وتتجلى أهم هذه الحقوق في الحق في األجر والحق في التعويضات	.

ونظرا لخصوصية و طبيعة املهام التي يقوم بها املوظفين العاملين بإدارة السجون،	فانه من العدل واإلنصاف أن يتمتعوا	
بمجموعة من الضمانات و الحقوق أهمها الحق في األجور الكافية،	طبقا ملا نصت عليه القواعد النموذجية الدنيا	
ملعاملة السجناء	في الفقرة األخيرة من القاعدة	46	ما يلي:	»يجب أن تكون األجور من الكفاية بحيث تجتذب األكفاء	من	
الرجال والنساء،	كما يجب أن تحدد مزايا احترافهم و ظروف خدمتهم على نحو يراعي طبيعة عملهم املرهقة«،337	و هو	

ذات ال�ضيء	الذي سارت عليه املادة	83	من املبادئ األساسية ملعاملة السجناء.338

أما التعويضات فال ترقى الى املستوى الذي يتناسب مع املهام الجسيمة التي يؤديها موظف السجن،	فطبقا للمادة	
50	من املرسوم املتعلق بالنظام األسا�ضي الخاص بموظفي املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج تنقسم	
وفي هذا الصدد فان املجلس	 وتعويضات عن األخطار.	 التعويضات إلى تعويضات عن التأهيل وأخرى عن األعباء	
االستشاري لحقوق اإلنسان كان قد أقر في تقريره املضوعاتي لسنة	2004	حول السجون أنه:«	ال يستفيد املوظفون	
الذين تستند لهم مسؤوليات إضافية داخل املؤسسات السجنية من أية تعويض عن القيام بها و يقتصرون على	
رواتبهم بالرغم من حساسية و صعوبة تلك املسؤوليات و متطلبات النهوض بها كما أنهم ملزمون		بإقامتهم في املدينة،	
إال أن هذا االلتزام ال يقابله أي تعويض عن ساعات العمل اإلضافية التي يتعين أن يستجيبوا لها بحكم نظام وظيفتهم	
ويعتبر انعدام مثل هذه التعويضات عامال أساسيا من عوامل التوتر املخيمة على نفسيتهم مما ينعكس بالتالي على	

334 -  M.D.MALTZ ,Recividism ,Florida, Académie press ,1984,P21 - 

 49- 24	،2005	السنة الثامنة،	مطبعة النجاح الجديدة،	ص:	 العدد	 -	عبد الرحيم العطري،	املؤسسة السجنية وإعادة إنتاج الجنوح،	وجهة نظر،	 	 	335
و51.

336		-	اندرو كويل	،منهجية حقوق االنسان في ادارة السجون	،الطبعة الثانية،،املركز الدولي لدراسات السجون	،ص	22.

337	-	أو�ضي باعتمادها مؤتمر األمم املتحدة األول ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين املعقود في جنيف عام	1955	وأقرها املجلس االقتصادي			واالجتماعي بقراريه	
663	جيم	)د24-(	املؤرخ في31		تموز/يوليو	1957	و	2076	)د62-(	املؤرخ في	13	أيار/مايو	1977.

338		-	املبادئ األساسية ملعاملة السجناء	التي اعتمدت وأعلنت بموجب قرار الجمعية العامة	45	/	111	بتاريخ	11	دجنبر	1990.
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أدائهم«،339	لذلك وضعت املندوبية بموجب النظام األسا�ضي الجديد جملة من االجراءات لتحفيز املوظفين على تحسين	
وذلك من خالل الرفع من األجور	 وتشجيع الكفاءات على املثابرة وتحصينها من االغراءات املادية املشبوهة،	 األداء	
والتعويضات املمنوحة،	فضال عن املصادقة على مرسوم يق�ضي بمنح تعويضات ملوظفي املؤسسة مقابل الساعات	
االضافية واملهام املنجزة خارج ساعات العمل .	فنظرا لخصوصية وطبيعة املهام التي يقوم بها هؤالء	املوظفين العاملين	
بإدارة السجون،	فقد منحت لهم بعض التعويضات الخاصة يمكن إدخالها في نطاق التعويضات عن املهام بصفة	
عامة.	في مقابل ذلك أصبح املوظف بالسجن يحمل على عاتقه مجموعة من الواجبات أهمها وأبرزها احترام الكرامة	
اإلنسانية للسجين.340	لذا يستوجب أن يضحى سلوك العاملين باملؤسسة السجنية مراعيا للكرامة اإلنسانية،	وفقا	
ملا أكدته الصكوك الدولية ومنها املبادئ األساسية ملعاملة السجناء	التي نصت في مبدئها األول على وجوب أن:	»يعامل	
كل السجناء	بما يلزم من االحترام لكرامتهم املتأصلة وقيمهم كبشر	»341.	أمر يصعب تحقيقه بكل واقعية،	بحكم من	
جهة قلة األطر342	وتضاعف املهام واملسؤوليات في مواجهة الساكنة السجنية،343	ومن جهة أخرى بحكم أزمة الثقة في	
العالقة بين موظفي السجون واملحكوم عليهم،	فمهما كانت املجهودات املبذولة فإن السجناء	يعتقدون بأن املوظفين	
ال يعترفون للسجين بالحقوق،	كما أن فعل االعتراف يعتبر بالنسبة لبعض املوظفين بالسجن إنقاصا لسلطتهم.	فتمتال	
للنظرة املجتمعية ينساق املوظف عن وعي أو عن غير وعي في املساس بكرامة السجين بحجة التعامل معه كشخص قد	

ارتكب أبشع األفعال وأضر باألبرياء	ومن خاللهم باملجتمع وبالتالي فهو ال يستحق تعامال إنسانيا.344

اإلنفاق العمومي بالوسط السجني  2-2

فضال عما سبق تشكو مختلف املؤسسات السجنية املغربية من عوائق عديدة تحول دون القيام بمهامها على أحسن	
ما يرام في مجال إعادة التربية والتهذيب وضمان سير عادي للدراسة أو التكوين املنهي...	ومن أبرزها إلى جانب ما قيل	
سلفا،	هزالة االعتمادات املالية املرصودة من قبل الجهات املعنية،	فامليزانية املخصصة غير كافية بكل املقاييس وهو	

339		-	تقرير خاص عن األوضاع في السجون املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،	ابريل	2004،	طبعة الثانية،	يوليوز	2008.

340	-	بالرجوع إلى مقتضيات القانون املغربي أيضا نجده نص في املادة الرابعة من املرسوم املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية أنه يجب على املوظفين	
معاملة السجناء	بمعاملة حسنة تقوم على املساواة وبدون تمييز	»	لكن يتضح من هذه املادة أن املشرع املغربي استعمل مصطلحات فضفاضة ال تكرس	
ضرورية احترام املوظفين للكرامة اإلنسانية للسجين وبالرغم من أن املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان سابقا املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حاليا اعتبر	
ان الفصل	3	من املرسوم التطبيقي يعزز هدا املبدأ املتعلق باحترام الكرامة اإلنسانية من خالل حضره استعمال العنف ضد املعتقلين من قبل املوظفين وكل	

األشخاص املرخص لهم بولوج محالت االعتقال وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية ومنع مخاطبة املعتقلين بألفاظ مهينة وبديئة	.

بأن هناك انتهاكات لكرامة وحقوق	 	،2012 يوليوز	 	17 -	كلمة املندوب العام في لقاء	درا�ضي نظمته املندوبية العامة بالرباط،	و بالضبط يوم الثالثاء	 	 	341
السجناء	و مخاطبا مسؤولي السجون:”	أنا أعتز بكون األغلبية من املوظفين هم شرفاء	و أكفاء،	لكن هناك عناصر يشكلون أقلية يجب تقويمها باإلصالح أوال،	

و التوجيه ثانيا،	و املؤاخذة ثالثا،	ثم	بالعقاب إن اقت�ضى الحال،	بما في ذلك اللجوء	إلى القضاء«	.

342	-	ملحاولة تغطية العجز الحاصل في األطر املتخصصة في تأهيل ورعاية السجناء،	خصصت امليزانية العامة للمندوبية ألفي منصب مالي برسم سنتي	2009 
–	2010،	مجهود تراجع ابتداء	من سنة	2011،	حيث لم يتم تخصيص إال	1600	منصب لسنتي	2011	و2012،	ثم	600	سنة	2013.	أما قانون املالية لسمة	
2014	فلم يخصص سوى	200	منصب مالي.	تراجع من شأنه أن يعمق العجز املسجل في نسبة التأطير الذي أصبح يؤثر سلبا على تسيير املؤسسات السجنية	

وعلى الخدمات املقدمة للنزالء.	فبعد ان ارتفع معدل الحراسة ليسجل حارسا لكل عشرة سجناء،	ارتفع ليبلغ سنة	2013	حارس لكل اثنى عشر سجين.
امليزانية الفرعية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لسنتي	2009	و2010،	منشورات مجلس النواب.

343	-	مهام موظف السجن على بساطتها ظاهريا فهي مهام جد متنوعة ومعقدة وصعبة،	تتطلب تكوينا بدنيا ونفسيا وثقافيا مستمرا خصوصا وأنه يعتبر	
حارسا لألمن ومسيرا ومربيا في آن واحد،	مع ما يحمله كل مصطلح أو مفهوم من مهام ومسؤوليات جسام مما يجعل املوظف السجني يعاني من عدة مشاكل	

تمنعه أو تعوقه عن أداء	مهمته على أكمل وجه في ظل ثقل املهام وتحديات األمن واالنضباط.

344	-	أحمد فتحي سرور	»القانون الجنائي الدستوري«الطبعة الثانية	،	دار الشروق	،القاهرة	،	2002	،	صفحة	156.
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ما يفسر أن الدولة كانت تصرف على السجين الواحد أربعة دراهم في اليوم،345	وهو ما ينعكس على املستوى الصحي	
والغذائي لنزالء	املؤسسات السجنية إذ ينحدر معظمهم من أسر فقيرة ومعدمة.	ورغم التحسن والتزايد امللحوظين في	
ميزانية التغذية للسجين حيث انتقل معدل املبلغ اليومي لتغذية كل سجين من	5	دراهم سنة	2008	إلى	14درهم سنة	
346.2009	ومن خالل ما رصدته مختلف هيآت املجتمع املدني وشكايات املعتقلين يتبين أن التغذية املقدمة للنزالء	تبقى	
قليلة على مستوى الكمية ورديئة على مستوى الجودة،347	خاصة وإذا علمنا أن تكلفة التغذية تقدر في الدول الغربية	

لكل سجين في اليوم	90	درهما،	مقابل مبلغ	14	درهم في السجون املغربية.348 

أضف لذلك أن إمكانيات إعادة التأهيل في املؤسسات السجنية تكاد تكون مفقودة و توافر الحد األدنى الالزم لحياة	
النزالء	حياة إنسانية كريمة يكاد يكون هزيال وهو ما يتأكد من املشاهدة الواقعية لنزالء	املؤسسات السجنية،	التي تشكو	
من سوء	التغذية و غياب مرافق النظافة و تعطل الحمامات ولجوء	السجناء	لالغتسال باملاء	البارد في فصل الشتاء	
وانعدام وسائل التطهير وانتشار الحشرات		مما يساهم ويسرع من انتقال العدوى ويساهم في انتشار األمراض،	أضف	
إلى ذلك غياب الفحص الوقائي املستمر للسجناء349	،مما يدفع إلى دق ناقوس الخطر حول هذه األوضاع املزرية والعمل	

على تحريك وتيرة االهتمام بهذه الشرائح املجتمعية وتوفير كل فرص الحياة بعيدا عن العنف.

يبدو بذلك أن املوارد املالية الركيزة األساسية لتنفيذ السياسة العقابية،	وتحقيق أغراض العقوبة وتأهيل السجناء	
إلعادة إدماجهم في الحياة االجتماعية بعد اإلفراج.	ويشكل االنفاق العمومي على املؤسسات السجنية عبئا اقتصاديا	
يتحمله املجتمع من أجل مواجهة الجريمة،	وتحقيق العدالة الجنائية،	وبالرغم من ارتفاع االعتمادات املالية لفائدة	
املؤسسات السجنية،	فهي تبقى غير كافية لتحقيق أهداف السياسة العقابية أمام التزايد املضطرد لعدد السجناء.	
وتعتبر ميزانية املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج جزء	من امليزانية العامة للدولة،	التي تتكون من ميزانيات	

القطاعات الحكومية وبعض هيئات الدولة التي تتمتع باالستقالل املالي.		

وبغض النظر عن االختالف في االعتمادات املرصودة إلدارة السجون وفق املحطات التاريخية التي عرفها املغرب،	فإن	
سنة	2009	شكلت منعطفا بالنسبة للميزانية املرصدة التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق بنسبة	84. 394	في املائة،	وهي	
السنة املالية األولى بعد إنشاء	املندوبية العامة إلدارة السجون التي أضحت تتميز باالستقالل املالي.	وفي سنتي	2010 
و2011	عرفت كذلك ارتفاعا طفيفا في سياق استمرارية العناية بنزالء	املؤسسات السجنية.	غير أنه وابتداء	من سنة	
فإلى أي مدى يشكل ضعف االعتمادات	 2014	و350.2015	 2012	بدت تطفو مالمح التراجع خالل السنتين املاليتين	

املالية عائقا أمام التنزيل الفعلي اللتزامات اململكة املغربية اتجاه املنتظم الدولي،	واتجاه املواطن السجين؟	

345		-الحسن يزي،	املدير العام للسجون باملغرب،	أنا السجين رقم	1،	جريدة الصباح،	السنة السادسة العدد	1826،	20	من فبراير	2005.

346	-	تصريح املندوب العام للسجون وإعادة اإلدماج امام لجنة العدل والتشريع بالبرملان يوم	04/04/2012

347			يتبين التحسن الدي عرفته ميزانية التغذية ابتداء	من احداث املندوبية العامة	2008	واملجهودات املبذولة في هدا الصدد اد ارتفعت ميزانية التغذية	
من	4	دراهم لكل سجين الى	14	درهم حيث وضعت املندوبية العامة إلدارة السجون واعادة اإلدماج جدوال غذائيا موحدا بالنسبة لجميع املؤسسات السجنية	
يتسم عموما بالتنوع والتوازن وحسب املعطيات الواردة عن املندوبية فقد ارتفعت ميزانية التغذية من	108	مليون درهم سنة	2008	لتصل الى	331	مليون	

درهم سنة	2011،	أي بزيادة تبلغ	360.5	في املائة.
تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان حول امليزانية الفرعية للمندوبية العامة إلدارة السجون واعادة اإلدماج للسنة املالية	2012.

348		-	تقرير الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان	2009،	ص:36.

349		-	راجع تقارير الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان الشق املتعلق بأوضاع السجون والسجناء.

350	-		عبد القادر الكيحل،	املرجع السابق،	ص	261	وما بعدها.
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2.2-1 ميزانية التسيير

يندرج في إطار ميزانية التسيير تزويد املصالح املركزية إلدارة السجون واملؤسسات السجنية واملنشآت األسس،	بالوسائل	
املالية واملادية الضرورية لسيرها.	وقد شكلت دائما االعتمادات الخاصة بنفقات املوظفين أهم بنود ميزانية التسيير،	
ففي سنة	2014	استحوذت نفقات املوظفين على	60	في املائة من مجموع الغالف املالي املخصص للتسيير.	أما نفقات	
لفائدة	 والعمل االجتماعي  )التغذية والتكوين واللوجستيك...(،	 في رعاية السجناء	 والتي تتمثل  املعدات املختلفة،	
املوظفين،	فهي لم ترق إلى املستوى املطلوب،	بالنظر لعدد السجناء،	حيث انتقلت امليزانية املخصصة لهذه النفقات	
الحيوية بالنسبة للسجناء	من عشرين وخمسة مائة مليون درهم سنة	2009	إلى جوالي خمسة مائة ألف وستة وتسعين	
في املائة،	في حين ارتفع عدد	 	14 .7 بزيادة	 	،2014 وخمسة مائة مليون درهم مبرمجة في مشروع قانون املالية لسنة	

السجناء	في نفس الفترة الزمنية بـــــ	ـ5. 26	في املائة،	منتقال من	63557	إلى	72826	سجين.

أجهز عليها	 توضح بامللموس بأن ارتفاع عدد السجناء،	 القراءة املتأنية لألرقام في عالقة بتطور ميزانية التسيير،351	
إضافة إلى كل النفقات املرتبطة بتسيير املؤسسات	 انطالقا من تزايد نفقات التغذية والنظافة والرعاية الصحية،	
دؤوبة	 يعطي انطباع عن وجود إرادة حقيقية،	 وبالتالي ال نسجل تحوال جوهريا ملموسا دائما في الزمن،	 السجنية،	
على رسم معالم التغيير.	فبغض النظر عن التغذية،	لم تعرف امليزانية املخصصة للنظافة واملاء	والكهرباء	إال تغييرا	
2009،	دون التمكن من سد الخصاص الكبير من أجل توفير الحدود	 طفيفا بالرغم من ارتفاع ميزانية التسيير سنة	
الدنيا للنظافة.	وما يضاعف من الوضعية امليزانية املخصصة للرعاية الصحية التي بالرغم من املجهودات املبذولة	
75. 0	درهم	 ال تزال بعيدة عن املستويات املطلوبة باعتبار أن الحصة املخصصة لكل سجين من األدوية ال تتجاوز	
في املائة للرفع من	 في املائة و18. 41	 	47 .83 وإن كانت محطة2008	و2009	قد سجلت ارتفاعا بنسبة	 في اليوم.352	
حصة كل سجين في األدوية،	وتجهيز مصحات املؤسسات السجنية باملعدات الطبية الضرورية،	وإحداث مستوصفات	

باملؤسسات السجنية.

2.2-2  ميزانية االستثمار

تعتبر ميزانية االستثمار من اآلليات املحورية في النهوض بوضعية السجين من خالل التخفيف من ظاهرة االكتظاظ	
عبر بناء	مؤسسات جديدة وتجهيزها وتوسعة وترميم وصيانة مرافق السجون،	واقتناء	املعدات األمنية.	وعلى الرغم	
من التطور الذي عرفته كسابقتها ابتداء	من سنة	2009،	يالحظ أن نفقات االستثمار لسنة	2014،	ظلت في مستوى	
ضعيف حيث تقلصت ما بين	2012	و2013	بستين في املائة،	وقد انتقلت من خمسة وسبعين وثالث مائة مليون درهم	
في حين أن اعتمادات االلتزام سجلت خمسة وخمسية وأربع مائة مليون	 على تسعة وخمسون ومائة مليون درهم،	
درهم.	ولعل القراءة في تطور ميزانية االستثمار إلدارة السجون في الفترة املمتدة بين	2001	و2013	تجعلنا نتساءل كيف	
باملؤسسات السجنية أن تحقق األهداف	 2003	مع التزايد املضطرد لعدد النزالء	 يمكن مليزانية تتناقص سنويا منذ	
املتوخاة؟	ميزانية عرفت تناقصا سنويا قدر بحوالي	34. 5-في املائة سنة	2003	و9.24	–	سنة	2005،	لتعرف استقرارا	
سنة	2006	و2007.	وفي سنة	2008	عرفت ارتفاعا قدر ي	34	في املائة،	لتدارك النقص الكبير الذي عرفته السنوات	
السابقة،	وملحاولة سد الخصاص الحاصل بسبب ظاهرة االكتظاظ التي تعرف نسبا كبيرة باملغرب مقارنة مع املعايير	
الدولية وبلدان الجوار.	وإذا كانت سنة	2009	قد عرفت قفزة نوعية بتسجيل زيادة كبرى في ميزانية االستثمار بلغت	

351	-	انظر قوانين املالية لسنوات	2002 2006-2005-2004-2003-	–	2011-2010-2009-2008-2007 2012-	و2013،	منشورات مجلس النواب.

352		باإلضافة إلى غياب فضاءات مالئمة لعزل السجناء	املصابين بأمراض معدية وبخاصة الصدرية والجلدية،	مع نقص حاد في األطر الطبية وشبه الطبية.
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431.34	في املائة لتنتقل من أربعة وثالثين ومائة ألف درهم إلى اثني عشرة ومائة وسبعة آالف درهم؛	فقد تراجع الغالف	
املالي ابتداء	من سنة	2013	بأزيد من	26	في املائة.353

يالحظ أن هناك نقصا واضحا في مساحة اإليواء	 واستنادا إلى اإلحصائيات املتوفرة،	 وعلى مستوى ظروف اإليواء	
مما يشكل تحديا حقيقا وصعوبات تعترض توظيف مرافق املؤسسات	 اإلجمالية مقارنة مع تزايد عدد املعتقلين،	
فمساحة اإليواء	 والبرامج املسطرة،	 فمشكل االكتظاظ يعيق اإلصالحات املفترضة،	 بالشكل املطلوب،	 السجنية،	

لفائدة كل سجين تتجاوز في أفضل األحوال املتر الواحد املربع.354 

إن التزامات اململكة املغربية على املستوى الدولي،	وخيارات الوثيقة الدستورية،	تقت�ضي ضرورة الرقي بمستوى حقوق	
اإلنسان في املؤسسات السجنية،	األمر الذي يتطلب االلتزام بتطوير االعتمادات املالية سواء	على مستوى التسيير أو	

االستثمار،	والرقي بالعنصر البشري على النحو الذي يتالءم واالنتظارات التي تراهن على سياسة عقابية ناجعة.

3.2-2  الصندوق الخاص بدعم السجون

أحدث هذا الصندوق بموجب املادة السابعة واألربعين من قانون املالية لسنة	1993،	تحت اسم	»	الحساب الخاص	
العدل تستفيد من موارد هذا	 لوزارة  التابعة  السجون  إدارة  بدأت  	1998 وفي سنة	 املحاكم وتجديدها.	 بتوسيع 
الصندوق،	فأصبح يحمل اسم	»	الحساب الخاص بتوسيع وتجديد املحاكم ومؤسسات السجون«.	ليتم تغير اسمه	
مجددا حيث أصبح يسمى سنة	2004:	»	الصندوق الخاص لدعم املحاكم ومؤسسات السجون«،	وفي سنة	2007	تم	
ألول مرة تحديد نسبة	35	في املائة من موارد هذا الصندوق لفائدة إدارة السجون.	وفي سنة	2009،	أصبح املندوب العام	
 2011 إلدارة السجون هو اآلمر بقبض موارد هذا الصندوق بالنسبة للعمليات املتعلقة بالسجون.	وابتداء	من سنة	
برسم قانون املالية،	تم فصل الصندوق الخاص لدعم املحاكم ومؤسسات السجون،	من خالل حسابين مستقلين:	
األول خاص باملحاكم،	والثاني خاص بمؤسسات السجون سمي بــــ«	الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون«.	ويتم	
تمويل الحسابين من حصيلة الغرامات والعقوبات املالية واملصاريف والرسوم القضائية،	حيث تخصص للمحاكم	70 

في املائة من هذه املوارد،	بينما تخصص نسبة	30	في املائة لفائدة مؤسسات السجون.

التجهيزات	 ويهدف هذا الصندوق إلى تجهيز املؤسسات السجنية،	كما يساهم في عمليات الترميم والصيانة،	واقتناء	
واملعدات األمنية الالزمة للحد من تسريب املمنوعات،	وضمان سالمة السجناء	وأمن املؤسسات السجنية،	باإلضافة	
إلى مساهمته في نفقات التغذية والتطبيب والنظافة.	وهكذا تم تخصيص غالف مالي يقدر بخمسة ومائة مليون درهم	
برسم سنة	2009،	وعشرين ومائة مليون درهم سنة	2010،	وكذلك سنة	355.2011	وقد ارتفعت موارد الصندوق من	
خمسة وتسعين وخمسمائة مليون درهم،	إلى أزيد من مليار درهم،	بارتفاع يقدر بــ	70	في املائة.		وبغية تجديد وصيانة	
السجون على املستوى املحلي،	فقد تم تفويض اعتمادات مهمة لفائدة املؤسسات السجنية،	حيث تمت مضاعفة	
63	مليون	 إلى حوالي	 	،2002 8.3	مليون درهم سنة	 االعتمادات املفوضة بحوالي ثمانية اضعاف،	بحيث انتقلت من	

درهم سنة	2012.

353	-		انظر تقارير لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس املستشارين،	منشورات مجلس املستشارين مصلحة الطباعة والنشر خالل سنوات	2008 
و2009	و2010	و2011	و2012	و2013.

354	-		يهدف البرنامج املعتمد من لدن املندوبية العامة للسجون،	على تغطية الخريطة القضائية بسجون نظامية،	من املتوقع أن تساعد على تحسين املعدل	
العام للمساحة املخصصة لإليواء	بالنسبة لكل سجين.

355		وقد بلغت قيمة النفقات املنجزة ما بين	2009	و2011	حوالي ثالثة وتسعين وخمس مائة مليون درهم.
القوانين املالية لسنة	2011-2010-2009،	منشورات مجلس النواب.
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اعتمادات تبقى مع ذلك غير قادرة على مواجهة الحاجيات املتصاعدة للمؤسسات السجنية،	في ظل االرتفاع املتواتر	
للسجناء،	واإلفراط في اللجوء	للتقييد من الحرية.

ثانيا: األسباب البنيوية املؤثرة 

تعود األوضاع السلبية التي تعرفها املؤسسات السجنية ألسباب بنيوية تتجاوز العوامل املوضوعية التي من املمكن	
منها باملعيقات املجتمعية،	وضعف	 مرتبطة في جزء	 أسباب بنيوية يطبعا االستمرار،	 التغلب عليها مع مرور الزمن؛	
األدوار املؤسساتية،	وغياب أجرأة للضوابط القانونية،	وضعف الفعالية والنجاعة القضائية،	بالرغم من املحاوالت	
العديدة الهادفة للتطوير،	في سياق التحول الحاصل في العقود القليلة املاضية بين املواطن واملجتمع واألجهزة اإلدارية	
ففي العديد من البلدان النامية،	ومن ضمنها املغرب،	 بحرص قضائي على تكريس الحقوق والضمانات.	 املسؤولة،	
بين املواطن وأجهزة العدالة	 ترتبط تلك اآلثار السلبية للسيرورة الطويلة ألزمة الثقة بين املواطن وأجهزة الدولة،	
	لذلك يجدر التحذير في الوقت الحالي من مغّبة	 للتدخل السلبي للدولة،	والذي يشّكل أيضًا	مدخال لتردي األوضاع.	
أكان ذلك في املغرب أم في أي بلد	 أو لحدود املعاملة العقابية،	 اعتبار أن هذه العوامل هي األسباب الحصرية لسوء	
آخر.	وعوضًا	عن ذلك،	ينبغي أن نعتبر بأن تلك العوامل مركزية،	وليست الوحيدة.	وعلى الرغم من ذلك،	ال يمكن لتلك	
العوامل أن توفر وصفًا	شاماًل	لألسباب البنيوية.	فالسلوكات االنحرافية الواضحة،	والسياسات التي توّلدت عنها كانت	
مؤثرة بشكل أو بآخر على وضعية السجون،	فقد أثرت على حياة معظم السجناء.	وقد ُترجَمت هذه اآلثار على ثالثة	

أصعدة:	الخيارات الرقابية،	والبنية املؤسساتية والسياقات القانونية.

ليس من الصعوبة بمكان إثبات أّن	التصورات التي اعتمدتها اإلدارة املسؤولة عن السجون،	كانت هي املسؤولة عن	
أواًل،	تجدر أزمة الثقة في املؤسسات السجنية	 التدمير املفرط.	مما ساهم في بروز ظاهرتين مترابطتين ترابطا خطيرا:	

والعاملين بها.	وثانيًا،	التسليم والقبول بحياة السجن،	في أفق التطبيع معها بشكل يجعلها جزء	من املعيش اليومي.	

1 - تعدد القطاعات احلكومية املتدخلة

من املعلوم أن تعدد املهام املوكولة لإلدارة السجنية يتطلب تدخل العديد من القطاعات الحكومية املعنية بشكل او	
بآخر،	وكذا املؤسسات والهيآت الرسمية التي عهد إليها بالعمل على الرفع من أداء	املؤسسات السجنية وتتبع وتقييم	

عملها.

1-1   القطاعات املعنية بالشأن السجني

نجم عن توسع اإلدارة العمومية في عصرنا الحديث تضخم كبير في بنياتها التنظيمية،	لذلك كان من الضروري أن تبرز	
أهمية التنسيق بين هذه اإلدارات الحكومية والهيئات املتفرعة عنها لتنزيل بنود السياسة العامة للدولة من جهة،	
وتنسيق العمل بين فروع أقسام اإلدارة الواحدة من جهة أخرى.)356( 	واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج	
جزء	من املنظومة اإلدارية مكلفة بوضع وتفعيل برامج تربوية في مجاالت التعليم والتكوين املنهي والرعاية الصحية	
باإلضافة إلى تنظيم أنشطة موازية في املجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية،	وكل املجاالت واألنشطة	
التي تهدف إلى تطعيم سياسة إعادة اإلدماج التي ارتضاها املشرع لهذا القطاع.	وهو ما يجعل من مسؤولية هذا األخير	
جد ثقيلة بالنظر إلى اتساع دائرة السجناء	املستفيدين من هذه البرامج،	إضافة إلى ضخامة التمويالت التي تتطلبها،	وهو	

356		-املطلوب في التنسيق التوفيق بين األنشطة املختلفة للهيآت لتحقيق التجانس واالنسجام بينها بقصد تحقيق األهداف املشتركة،	وتفادي التزاحم في	
           http://droit-maroc.blogspot.com		:انظر الرابط االلكتروني	ماهية اإلدارة العامة وتنظيمها،	انظر في املوضوع مجلة القانون والعلوم اإلدارية،	البرامج.
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ما ال يمكن للمندوبية العامة إلدارة السجون أو ألي إدارة مهما بلغ مستواها وكفاءتها تنزيله على أرض الواقع بإتقان ما لم	
تشرك إلى جانبها هيئات إدارية موازية وفق ما تستوجبه املصلحة العامة،	وكذا ما يتطلبه نظام الحكامة الجيدة.357

وفي هذا الصدد فقد تضمن التصريح الحكومي لرئيس الحكومة ملعطى التنسيق وفق مقاربة جديدة تتوخى تحقيق	
التكامل واالندماج بين مختلف القطاعات الحكومية)358(	في إطار الجهوية املتقدمة،	كما جاء	الدستور الحالي للمملكة	
ليكرس ويفعل هذا املبدأ من خالل إلزام اإلدارات العمومية باالطالع بمهام التنسيق وتحقيق التماسك بين برامج	

املصالح والهيئات العمومية.																																									

و انطالقا من هذا التصور فإن القطاع الو�ضي على السجون انخرط بشكل جدي في تفعيل بنود هذا التوجه بفتح املجال	
أمام مختلف القطاعات الحكومية املعنية لالضطالع بمسؤولياتها املجتمعية اتجاه القطاع السجني،	حيث يعمل كل	
قطاع من هذه القطاعات	-كل في مجال تخصصه	-	على تمكين السجون من األطر البشرية املؤهلة بما في ذلك تأطير	
موظفي املندوبية العامة املشرفة على مختلف البرامج واألنشطة املوجهة إلى الساكنة السجنية،	واإلسهام في إعداد	
البرامج التربوية املذكورة وتوفير اللوازم الضرورية لتطبيقها،	مع الحرص على إبرام اتفاقيات تعاون بينها وبين قطاع	
السجون في مجاالت التكوين املنهي والتشغيل	،الثقافة	،التربية الوطنية	،التعليم العالي	،الصحة	،الفالحة	،الصناعة	
التقليدية،	الشباب والرياضة	،محاربة األمية	،إنعاش الشغل359.	غير أن السياقات واألوضاع اآلنية التي تعرفها اململكة	
املغربية تقت�ضي مزيدا من االنخراط من لدن مختلف الفعاليات،	بما في ذلك القطاع الخاص الذي ينبغي أن ينخرط	

بدينامية جديدة في مجال اإلسهام في إعادة اإلدماج.	

الهيآت واملؤسسات الرسمية  2-1

	إن إسهامات املؤسسات الوطنية الرسمية في الفعل السجني تبقى جد مهمة على مستوى البرامج والتصورات،	جد	
متوسطة بالنظر إلى التحديات،	بدءا بالدور الذي تقوم به مراكز التكوين املنهي التي أنشئت باملؤسسات السجنية،	التي	
توفر ثالثة أنواع من التكوين:	تكوين منهي محض،	وتكوين في الفالحة وتكوين في الصناعة التقليدية.	وإن كان يشرف على	
التكوين من أجل نجاعته مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل الذي يدبر هذه املراكز حسب برامج التكوين املعمول	
بها خارج السجن.	وبالرغم من تسلم الشواهد من لدن مكتب التكوين املنهي دون اإلشارة إلى أن املستفيد تلقى تكوينه	

بالسجن.360 

357		–	الحكامة تعبئة للطاقات واملوارد وترشيد استثمارها لتأمين شروط تدبير جيد.	هي بذلك الطريقة التي تباشر بها السلطة في إدارة موارد الدولة االقتصادية	
منها واالجتماعية بهدف تحقيق التنمية.	لذلك فالحكامة الجيدة،	في أي مجتمع وأي مؤسسة حكومية كانت أو غير حكومية،	تبقى من أهم الضروريات إلنجاح	
املشاريع التنموية،	إال أن تطبيقها يتطلب سيادة جو تسوده الشفافية واملسؤولية ودولة القانون واملشاركة والالمركزية والتنسيق بين كل املتدخلين.	وتتمثل	
أهمية الحكامة في هذا املجال في طرح وسائل وطرق جيدة للتدبير،	خاصة بعد فشل بعض املنظمات العمومية في تدبير املرافق املحلية باعتمادها توجهات	
غير صائبة في التسيير.	وبالتالي تمنح آليات الشراكة مع القطاع الخاص إمكانيات وفرص حقيقية من أجل تدبير املرافق العامة املحلية،	وذلك عن طريق عقد	

اتفاقيات التعاون والشراكة	…	وهذا بدوره يتيح آليات جديدة للتدبير وتجاوز الطرق التقليدية في تدبير املرفق السجني.	

358		-	البرنامج الحكومي للمملكة املغربية،	رئيس الحكومة،	يناير	2012،	ص	21.	حيث جاء	فيه	:	»اعتماد مشروع طموح لالتمركز اإلداري يواكب الجهوية	
املتقدمة والالمركزية،	وذلك من خالل التعجيل بإصدار امليثاق الوطني لالتمركز باعتباره ورشا مهيكال يروم تحقيق تحول نوعي في أنماط الحكامة وتوجها مهما	
لتطوير وتحديث هياكل الدولة وإعادة تنظيم اإلدارة الترابية بما يكفل تناسق عملها واالستجابة عن قرب للحاجيات املعبر عنها محليا،	وذلك بتخويلها السلط	
والصالحيات واإلمكانيات التي من شأنها وضع نظام فعال لإلدارة الالمركزية التي سيتم لجمعيات في بنيات لتحقيق التكامل واالندماج بين مختلف القطاعات	

العمومية..«.

359	-	وعا عزيز،	املقاربة التشاركية في تدبير القطاع السجني،	بحث لنيل شهادة املاستر في العدالة الجنائية والعلوم الجنائية،	كلية الحقو بفاس املوسوم	
الجامعي	2012-2011،	ص	43.

360	-		ويتم اختيار شعب التكوين التي تصل إلى	63	حسب النسيج االقتصادي املحيط باملؤسسة السجنية حتى يتم اإلدماج في سوق الشغل بسهولة.	ولقد تم	
تفعيل	2630	أنشطة مدرة للدخل وتشغيل	3843	نزيل سابق.

	/http://www.jadidpresse.com			،جديد بريس	املنسق العام وعضو املجلس اإلداري ملؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء،	عبد العزيز بلماحي،
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وفيما يخص إعادة إدماج نزالء	السجون السابقين في النسيج االقتصادي،	باعتباره التحدي األساس لعملية التكوين،	
فإن املؤسسة بتعاون مع الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات،	ومؤسسة التوفيق للقروض الصغرى تشرف على	
تكوين النزالء	في البحث عن الشغل وتفعيل املشاريع الصغرى ألجل التشغيل الذاتي،	ولهذه الغاية فإن مؤسسة محمد	
السادس إلعادة إدماج السجناء	عقدت شراكة مع الكنفيدرالية العامة للمقاوالت املغربية من أجل تحسيس املقاولة	

لتشغيل نزالء	السجون السابقين وإعطائهم الفرصة.

 ومن بين اإلكراهات الكبرى لالستفادة من التكوين،	خضوع السجناء	النتقاء	من أجل االستفادة من التدريب،	من	
خالل االستجابة لعدد من الشروط خاصة بالنسبة ملدة االعتقال،	فال يستفيد إال من سيفرج عنه بعد نهاية التكوين.	
أما أصحاب املدد الطويلة فيتابعون األنشطة الرياضية والثقافية والتعليم وعند اقتراب نهاية العقوبة يدمجون في	

برنامج إعادة اإلدماج.	

وإذا كانت مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء	بتعاون مع شركائها تطمح إلى أن تصبح املؤسسة السجنية	
فضاء	لتيهئ النزالء	إلعادة إدماج حقيقي في النسيج االقتصادي و االجتماعي و أن ينعم النزالء	بكرامتهم بجميع الحقوق	
و الواجبات التي ينعم بها املواطن املغربي خارج أسوار السجن حتى تتقلص حالة العود و يصبح النزيل السابق مواطن	
صالح ال يشكل عبئا على نفسه وال على عائلته و يشارك في تنمية بالده،	فإن املسار ال زال طويال،	يقت�ضي في مداخله	

توسيع دائرة النشاطات التكوينية التأهيلية،	وتوسيع نطاق األشخاص املستفيدين دون قيود.

إذا كانت هناك وزارات وهيئات وإدارات وقطاعات حكومية أخرى ال يقل دورها عما تقوم به مراكز التكوين املنهي،	
فإن املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لن تستطيع أن تقدم لنزالئها أوجه الرعاية والبرامج املختلفة	
السجون تنصب أساسا	 السيما وأن طبيعة عمل  املعنية ذات االختصاص والخبرة،	 الهيئات  تتعاون معها  لم  ما 
وانطالقا من ذلك فينبغي أن تأخذ املندوبية على عاتقها التنسيق مع الجهات	 على حفظ أمن السجون والسجناء،	
الحكومية املختلفة لتقدم خدماتها للنزالء	داخل السجون؛	سواء	بالنسبة لوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي ووزارة	
التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر361،	ووزارة الثقافة362،	ووزارة الصحة363،	ووزارة الشباب والرياضة،	ووزارة	
التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية،	ووزارة التشغيل والتكوين املنهي...وينبغي البحث في أوجه تطوير الشراكة	
مع القطاعات الحكومية بشكل يسمح بإيجاد فرص العمل للمفرج عنهم من السجناء	والسجينات من خالل إعطاء	

السجناء	األولوية في الشغل

361	-	التعليم أحد حقوق السجين داخل السجن،	لذلك ينبغي أن تحفظ األنظمة والتعليمات للسجين حقوقه في إكمال تعليمه الجامعي أو االلتحاق بأي من	
الجامعات،	في سياق من التعاون التام بين املندوبية العامة للسجون ووزارة التعليم العالي ممثلة في الجامعات ومراكز البحوث لتحقيق الهدف األسا�ضي وهو	
تعليم السجناء	عالوة على ما يقدم من مشاركات في برامج ثقافية أو تنظيمية للبحوث واللقاءات العلمية أو الندوات.	غير أن إكراهات عديدة تحول دون تمكين	

الطالب السجناء	من متابعة تكويناتهم العليا،	وهو ما يقت�ضي ضرورة إيجاد حلول لها في سياق أجرأة الحقوق.	

بأن تتولى املراكز اإلعالمية التابعة للوزارة في جميع املناطق تزويد إدارات السجون باملواد اإلعالمية.	كما تقوم اإلذاعة والتلفزيون بتزويد السجون	 	- 	362
بمجموعة من البرامج الدينية والثقافية والعلمية والترفيهية املناسبة.	باإلضافة إلى تقديم بعض البرامج الثقافية داخل السجون.

363	-	يشكل الجانب الصحي وأجرأة مبدأ الحق في التطبيب إحدى أهم املجاالت التي تحتاج لشراكة حقيقية وفعلية من أجل االستفادة من الخدمات الطبية.	
وهو ما يتطلب تقويم حقيقي للوضع انطالقا من التزامات اململكة املغربية على املستوى الدولي فق أقر اإلعالن العالمي الحق في ظروف	»	مناسبة للصحة	
والرفاهية	»	للجميع.	باإلضافة إلى ذلك،	ينص العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أن السجناء	لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه	
من الصحة البدنية والعقلية.	وتنظم القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء	توفير الرعاية الصحية لهم.	وقد تم استعراض تلك القواعد،	إلى جانب جميع	

الصكوك األخرى التي تنظم حقوق ولوائح معاملة السجناء،	بتوسع والتعليق عليها في املحور األول من الدراسة.	
	وقد أصدرت لجنة منع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة معايير للخدمات الصحية في السجون	)نشرت في تقريرها السنوي لعام	1992(. 
1998،	أعلنت لجنة وزراء	مجلس أوربا توصيات جديدة تتصل بالرعاية الصحية في السجون.	لذلك ينبغي في تصورنا أن تقوم وزارة الصحة	 في	 ومؤخرا،	

بتشغيل املراكز الصحية والعيادات الطبية بالسجون.	ودعمها باملهنيين والفنيين والتجهيزات الطبية الالزمة واألدوية.
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فهي تعد لبنة أساسية ملزاولة الحكم	 ولعله من الضروري بحكم أن الجماعات الترابية رهان املستقبل باملغرب،	
وممارسة التدبير العمومي عبر التدخل إليجاد صيغ مالئمة تمكن من توحيد األهداف والغايات بين جميع األطراف	
وتوفير الجو املالئم لألنشطة املشتركة،	وبما أن التدبير التشاركي يتميز بكونه أسلوب حديث وانفتاحي على جميع تدخالت	
الفاعلين في بلورة السياسات العمومية،	كمؤشر من مؤشرات الديمقراطية خاصة على املستوى املحلي و الجهوي؛	وبما	
أن الجماعات الترابية تعتبر إحدى املحددات الرئيسية للتدخالت العمومية في مختلف املجاالت الحيوية للدولة،	لخلق	
مناخ للتعاون وتوزيع املهام وتحديد املسؤوليات من حيث أنها تعتبر مستًوى ترابًيا تندمج فيه السياسات العمومية،	
فإنه من املمكن أن تكون مجاال للفعل التنموي على املستوى الجهوي نجد هناك املؤسسات السجينة باعتبارها أحياء	
سكنية ضمن النطاق الترابي للجماعة الترابية،	حيث تستفيد الساكنة السجينة مثلها مثل الساكنة املحلية من جميع	
الخدمات التي تدخل في نطاق اختصاصات الجماعة مثل توثيق حاالت االزدياد التي تحدث داخل السجون،	وربطها	
هذه األخيرة بالطرق،	ووسائل التهيئة العامة،	ووسائل النقل العمومية،	والنظافة	...الخ،	مما يجعل من هذه الوحدات	
الترابية أداة فعالة في تحسين ظروف االعتقال عبر تجهيز السجون بالبنيات الضرورية وتوفير الخدمات االجتماعية	

األساسية.

الذي دعا إلى تبني مقاربة تضامنية	 	2000 يناير	 	26 مخرجات الحوار الوطني إلعداد التراب في	 	 وذلك انسجاما مع	
وتشاورية في إعداده،	من خالل توحيد الرؤى حول مشروع فعال عادل ومستديم،	وبما أن الوحدات الترابية تشكل	
أكانت من القطاع	 اإلطار الضروري لبلورة مثل هذه املشاريع بين كافة املتدخلين في ميادين التنمية املختلفة سواء	
الخاص أو العام أو مكونات املجتمع املدني،	فإن املطلوب هو جعل املؤسسة السجنية في قلب املخططات الجماعية التي	

تستهدف محاربة الفقر،	ودعم النساء	و األطفال،	وخلق األنشطة املدرة للربح واإلدماج املنهي للشباب...)364(. 

2 - تعدد مؤسسات الرقابة

	تطرح مسألة الرقابة سواء	على املنشآت او حماية السجناء	وسالمتهم،	أكثر من تساؤل بشأن تعدد األجهزة الرقابية،	
وضعف اإلجراءات الحمائية.	بحيث تخضع املؤسسات السجنية لجهات رقابية متعددة،	االمر الذي يطرح من جهة	
صعوبة على مستوى تفعيل األدوار بكم اختالف املرجعيات والقدرات؛	ومن جهة أخرى قد يخلق ارتباكا على مستوى	
مما يستوجب معه في نظرنا توحيد	 املآل بين أجهزة إدارية ومؤسسات قضائية تختلف لديها املنطلقات واملناهج.	
مرجعيات الرقابة للحيلولة دون حدوث اي ارتباك،	مع الدور الريادي للمؤسسات القضائية الذي ينبغي في تصورنا أن	
تشكل محور الرقابة والحماية.365	فليس غريبا ان تشكو املندوبية العامة إلدارة السجون،	والسجينات والسجناء	من	

تعدد املتدخلين وتداخل الصالحيات بين الجهات الرقابية.366

364		-	نوال الهناوي	،	»التدبير العمومي الجيد«،	أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام	،	جامعة محمد الخامس أكدال	،	كلية العلوم القانونية واالقتصادية	
واالجتماعية،	الرباط	،	السنة الجامعية	2008/2009	،	ص	212.

365	-	أسباب عديدة تدعونا للتركيز على الدور الرقابي لألجهزة القضائية،	أولها يرتبط بكون القضاء	اليوم مسؤول بمقت�ضى قانون املسطرة على الجنائية	
على تنفيذ العقوبات انطالقا من إحداث مؤسسة قا�ضي تنفيذ العقوبات،	إضافة إلى كون القضاء	اليوم وفي أفق استقالل السلطة القضائية يتوفر على كل	

الضمانات املؤكدة على االستقاللية من لدن جهاز الرقابة،	في أفق إحداث اآللية الوطنية ملراقبة أماكن االحتجاز.

366	-		تعدد األجهزة الرقابية تطرح إشكاال ليس على مستوى الخالصات والنتائج في عالقة بوضعية السجون في املغرب،	ولكن اختالفا بينا في املهارات والقدرات	
التي تتوفر عليها كل جهة.



150

املــرصـد املـغـربي للـسجــون

2-1 الرقابة القضائية367

تمثل مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي حلقة هامة من حلقات السياسة الجنائية الحديثة،	فأهداف الجزاء الجنائي يتم	
التخطيط لتحقيقه في املرحلة القضائية، وتسعى مختلف املؤسسات العقابية إلى وضعها موضع التنفيذ في مرحلة	
368نظرية وإن كانت قد نجحت	 التنفيذ الجزائي ألجل القضاء على الخطورة اإلجرامية الكامنة في شخصية الجناة.	
فإنها أسست هذا التدخل على تطبيق الحكم الجزائي كما نطقت به	 في تبرير التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ،	
املحكمة، بينما التدخل القضائي الذي نبحث له عن أساس قانوني فهو الذي يأخذ بعين االعتبار الواقع التنفيذي،	
أي احتمال 	التدخل من أجل تصحيح	 منهجية التنزيل الواقعي للعقوبة أوال،	وثانيا احتمال تعديل منطوق الحكم،	
أي التعديل في طبيعة الجزاء.369	إن وجود املحكوم عليه داخل املؤسسة العقابية يمكن أن يكون له أثر على الحقوق	
والحريات التي يتمتع بها كشخص طبيعي، انطالقا من هذه الفكرة حاول بعض الفقهاء إيجاد األساس القانوني للتدخل	
القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي.	فالسلطة القضائية تتدخل بذلك في مرحلة التنفيذ لتصون وتحمي ما تبقى	
من حقوق للمحكوم عليه، وهي تمثل بذلك الضمانة الحقيقية لهذا املركز القانوني، كما تقوم هذه النظرية أيضا على	
احتمال نشوب نزاع ما بين املحكوم عليه- باعتباره صاحب مركز قانوني معين- واإلدارة العقابية،	لتقر بذلك تدخل	

السلطة القضائية في هذه املرحلة.370

تدخل قضائي في مرحلة التنفيذ الجزائي تفرضه رقابة قضائية عامة على شرعية التنفيذ، تطبيقا ملبدأ شرعية الجرائم	
والعقوبات في مرحلتي التجريم واملحاكمة، ويجب أن يستمر إلى مرحلة التنفيذ.	وما تجدر اإلشارة إليه، أن استمرار	
مبدأ الشرعية إلى مرحلة التنفيذ يتم عن طريق فرض رقابة قضائية على تنفيذ الجزاء الجنائي، فالسلطة القضائية	
تعتبر الضامن الوحيد لتنفيذ الجزاء الجنائي من خالل حفظ حقوق املحكوم عليه، ومن ثم فإن تقرير مبدأ الشرعية	

في مرحلة التنفيذ هو نتيجة منطقية لالختصاص القضائي في هذه املرحلة من مراحل الخصومة الجزائية.371

	وعليه يمكن القول، بأن فكرة التدخل القضائي في مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي، يمكنها أن تساهم بشكل فعال في	
تحقيق إعادة التأهيل االجتماعي للمحكوم عليهم، لذلك نجد أن أغلب التشريعات اعتمدته، تماشيا مع أفكار مدرسة	
الدفاع االجتماعي الحديثة.	غير أن اإلجماع حول قيمة الرقابة القضائية372	بشأن التنفيذ الجزائي للعقوبة،	ال يمنع	
من طرح سؤال النجاعة في ظل تعدد وتنوع األجهزة املتدخلة،	وإن كانت بأدوار مختلفة بين القضاء	الجالس والقضاء	

367	-	أسند املشرع الجنائي املغربي أدوارا متميزة للقضاء	في عالقة بمراقبة التطبيق الجزائي للعقوبة،	وتفقد أوضاع السجناء	وبخاصة فئات األحدث.	جانب	
سيتم التعرض له في املحور الخامس أدناه.	

368	-		يقوم هذا االتجاه على فكرة أساسية مناطها أن كل القرارات الالزمة لتنفيذ الجزاء	الجنائي طبقا إلرادة املشرع تعد نوعا من إشكاالت التنفيذ وتعتبر	
مكملة للحكم وتختص بها السلطة القضائية.	

	رفيق أسعد سيدهم،	دور القا�ضي الجنائي في تنفيذ العقوبة-دراسة مقارنة-،	رسالة دكتوراه،	جامعة عين شمس،	مصر،	بدون سنة،	ص	192

369	-	بريك الطاهر،	فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين،	دار الهدى،	عين مليلة،	الجزائر،	الطبعة األولى	2009،	ص22

370	-	فيصل بوخالفة،	اإلشراف القضائي على تطبيق الجزاء	الجنائي في التشريع الجزائري،	مذكرة لنيل شهادة املاجستير في العلوم القانونية،	جامعة الحاج	
لخضر	–	باتنة،	2012-2011	ص،	15.

371	-عبد العظيم مر�ضي وزير،	دور القضاء	في تنفيذ الجزاءات الجنائية-دراسة مقارنة-،	دار النهضة العربية،	القاهرة،	مصر،	1978،	ص220 

372	-	خص املشرع املغربي الرقابة القضائية بفصول متعددة وهيئات مختلفة،	من قبيل قا�ضي تنفيذ العقوبات وقا�ضي األحداث من خالل املادة	596	من	
قانون املسطرة الجنائية،	وقا�ضي التحقيق من هالل املادة	54،	وأعضاء	النيابة العامة من خالل املادة	45،	ورؤساء	الغرف الجنحية.	بغرض فرض رقابة فعلية	
على مختلف أماكن االحتجاز.	غير أن التقرير الصادر عن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان سنة	2012،	أكد أن الرقابة القضائية بعيدة من حيث األرقام عن	

املتوقع.	وهو ما يعني بكل أسف عدم األجرأة.
انظر تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،	ص	78-79.
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الواقف؟	373علما أن قا�ضي تنفيذ العقوبات ينبغي أن يحظى مبدئيا بمصداقية أكبر لدى الساكنة السجنية انطالقا	
من طبيعة املهام واألهداف.

من جانب آخر فإنه وبالرغم من وضوح النصوص القانونية التي تمنح قا�ضي تطبيق العقوبات اختصاصات محددة،	
وتختص إدارة املؤسسة العقابية بتنظيم الحياة اليومية للسجناء، فإنه في الواقع يصعب التفرقة بين كال املجالين،	
بسبب التزاحم والتداخل بين صالحيات قا�ضي تطبيق العقوبات وسلطات مدير املؤسسة السجنية.	وإذا كان قا�ضي	
ومراقبة	 تطبيق العقوبات يتتبع مدى تطبيق القانون املنظم للسجون في شأن قانونية االعتقال وحقوق السجناء	
سالمة إجراءات التأديب،	فإن هذه املهام التي نعتبرها ذات خطورة،	تمارس من لدن مدير السجن والعاملين به،	في وقت	
نتصور بأنه يلزم أال توكل تلك الصالحية لجهة إدارية داخل السجن بغض النظر عن مكانتها وخطورة األفعال،	كمرحلة	
	واألمن	 أولى وذلك بأن تسند املهام املوكولة ملدير السجن لقا�ضي تطبيق العقوبات،	خاصة فيما يتعلق باالنضباط	
داخل املؤسسات السجنية إذ يتعين أن يبلغ قا�ضي تطبيق العقوبات بكل ما اتخذه مدير السجن من إجراءات وقتية	
في هذا الشأن حتى يتبين قانونيته من عدمها و يعمد إلى إصالح ما لم يستقم منها بمعية السلطة القضائية التي عملت	
 )  98 )	املادة	 على تعيينه لهذا الغرض.	ويلزم العمل على تمكين قا�ضي تطبيق العقوبات من تلقي شكايات املعتقلين	
ومحاولة معالجتها بالكيفية املناسبة. والعمل على جعل إذن اإلفراج املؤقت ورخصة الخروج االستثنائية	)الفصل	19( 
من اختصاص قا�ضي تطبيق العقوبات،	وإلزام مدير املؤسسة بإشعار قا�ضي تطبيق العقوبات عن الوضعية الجنائية	
لكل معتقل تبدو أنها غير قانونية	)الفصل	21( .وإسناد مهمة تسليم بطاقة خروج املعتقل عند اإلفراج عنه إلى قا�ضي	
45(.	تصور من شأنه أن	 إلى	 	35 )الفصول من	 تتبع وتقييم مستلزمات عمل السجناء	 	،)27 )املادة	 تطبيق العقوبات	
يحقق التكامل بين األطراف بغية إنجاح عملية إعادة اإلدماج،	وباألولوية الحرص على احترام منهجية حقوق اإلنسان	

في إدارة السجون.	

2-2 املراقبة اإلدارية

تتعدد الهيآت التي تقوم بعملية الرقابة للمؤسسات السجنية بدءا باللجان اإلقليمية للمراقبة برئاسة الوالي أو العامل	
620	من قانون املسطرة الجنائية؛	ولجنة اإلفراج املقيد بشروط املكونة في وزارة العدل وفق	 وفق مقتضيات املادة	
أحكام املادة624-لجنة وإن كانت ال تقوم بالزيارة للسجون لكنها تكلف بإبداء	الرأي في اقتراحات اإلفراج املقدمة من	
لدن مدراء	السجون املوجه للمندوب العام-،	واللجان املنبثة عن البرملان من خالل تجربة لجنة العدل والتشريع وحقوق	
374	فيما لم تفعل آلية لجان التق�ضي	 2012	في إطار املهام االستطالعية،	 اإلنسان في زيارة سجن الدار البيضاء	سنة	
األمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول الجدوى والنجاعة،	 بمجلس النواب أو بمجلس املستشارين.	 البرملانية سواء	

596	لقا�ضي تطبيق العقوبات،	زيارة املؤسسات السجنية التابعة لنفوذ املحكمة التي يعين بدائرتها مرة في الشهر،	وتتبع مدى تطبيق	 373	-	أوكل الفصل	
القانون املنظم للسجون في شأن قانونية االعتقال وحقوق السجناء	ومراقبة سالمة إجراءات التأديب،	وكذا االطالع على سجالت االعتقال وإعداد تقرير عن	
كل زيارة.	كما اوكل املشرع الجنائي زيارة املؤسسات السجنية إلى كل من وكيل امللك وقا�ضي التحقيق طبقا للفصل	660	من ق.م.ج وذلك مرة كل ثالثة أشهر،	

وال تختلف زيارة قا�ضي تطبيق العقوبات إال بالوثيرة الشهرية.	

374	-	منح الدستور الجديد في الفصل	71	منه السلطات التشريعية للبرملان في مجال نظام السجون والعفو العام.	كما نص القانون الداخلي ملجلس النواب في	
مادته	40	على أن تقوم لجانه الدائمة بمهام استطالعية حول ظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم املجتمع أو نشاط من أنشطة الحكومة واإلدارات	
واملؤسسات واملقاوالت العمومية،	باإلضافة إلى آليات أخرى يضطلع بها البرملان كاألسئلة الشفوية والكتابية ولجنة التق�ضي وإمكانية استدعاء	كافة املسؤولين	

للمثول أمام اللجنة املختصة،	بمن في ذلك املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.
ينبغي تسجيل أن مسألة الرقابة البرملانية لم ترتبط فقط بدستور	2011،	باعتبار أن أعضاء	املجلسين قاموا بزيارتين سنة	2009،	وستة زيارات سنة	2010.

انظر في ذلك تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،	أزمة السجون،	ص	75.
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ارتباطا بما قدمناه سابقا بشأن الحاجة لهيئات مختلفة تقوم بدور رقابي على الورق،	وحتى وإن قامت بتلك املهام	
املوكولة لها فإن الحاجة لتمكين أعضائها من اآلليات واألدوات املعيارية واملنهجية في املوضوع ملحة وأساسية.

باملقابل استطاع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان كهيئة وطنية رسمية خولها ظهير)375(	فاتح مارس	2011	مهمة تعزيز	
مقاربة حقوق اإلنسان في املنظومة القانونية واملؤسساتية الوطنية،	بشكل ينسجم مع دخول املغرب مرحلة التخطيط	
االستراتيجي في مجال حقوق اإلنسان،	وهو بذلك يعتبر شريكا أساسيا يعمل على رصد ومراقبة وتتبع حقوق اإلنسان	

على مختلف األصعدة.

واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج باعتبارها القطاع القيم على تدبير القطاع السجني،	مطالبة بالتعاون	
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،	من خالل فسح املجال أمام أعضاءه للقيام بالزيارات كلما تطلب األمر ذلك	 	 مع	
بهدف الوقوف على األوضاع العامة لظروف االعتقال،376	وإعداد تقارير حول السجون متضمنة التوصيات واملالحظات	
كما على املجلس العمل على تنمية قدرات العاملين واملشرفين على	 األساسية قصد رفعها إلى السلطات املعنية،)377( 
قطاع السجون)378( في إطار برمجة الدورات التكوينية في مجال إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان في صفوف فئة املوظفين	
والواقع أن	 وتلقينهم املعارف واملهارات الالزمة إلدماج حقوق اإلنسان في البيئة السجنية.	 املكلفين بإنفاذ القانون،	
املندوبية العامة للسجون مطالبة بالتعامل مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان على مستوى الرقابة،	في أفق إنشاء	
األمر الذي سيتطلب إعادة النظر في أجهزة	 اآللية الوطني التي ستتكفل باملراقبة ارتباطا بالتزامات املغرب الدولية،	

الرقابة اإلدارية التي ستجد لها في تصورنا مكانا داخل اآللية الوطنية.

3 - األطراف األخرى املتدخلة

نطرح للنقاش في سياق الحديث عن باقي األطراف األخرى املتدخلة،	الدور واملكانة التي يحتلها املجتمع املدني في الكشف	
عن حدود املعاملة العقابية،	بين نموذج الهيئات الوطنية،	وفعل املؤسسات الدولية.

املجتمع املدني  1-3

من أنشط املنظمات غير الحكومية املهتمة بالفضاء	السجني،	املرصد املغربي للسجون،	باعتبار السجين واملؤسسات	
السجنية جوهر محور اهتماماته،	فمنذ تأسيسه في نهاية القرن املا�ضي،	ظلت السجون مثار اهتمام خاص،	كما ظل	

2011.	املنظم الختصاصات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.	املنشور	 1432	موافق لفاتح مارس	 25	ربيع األول	 1.11.19	صادر في	 375		-	ظهير شريف رقم	
بالجريدة الرسمية رقم	5922	بتاريخ	3	مارس	2011.

376	-	ح�ضي القانون األسا�ضي للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان باختصاصات أوسع سواء	على املستوى الوطني أو الجهوي،	ال�ضيء	الذي يضمن له مزيدا من	
االستقاللية والتأثير في مجال حماية حقوق اإلنسان والدفاع عنها.	نذكر من اختصاصاته:

*	رصد االنتهاكات،	مع إمكانية إجراء	التحقيقات والتحريات الالزمة وإعداد تقارير تتضمن خالصات ونتائج الرصد والتحقيقات ورفعها إلى الجهات املختصة	
مشفوعة بتوصيات ملعالجة االنتهاكات التي تم رصدها.

*	تلقي الشكايات ودراستها ومعالجتها وتتبعها وتقديم توصيات بشأنها وإحالتها عند االقتضاء	إلى الجهات املختصة وإخبار املشتكين املعنيين بذلك.
*	املساهمة في تفعيل اآلليات املنصوص عليها في املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان التي صادقت عليها اململكة أو انضمت إليها.

*	زيارة أماكن االعتقال واملؤسسات السجنية ومراكز حماية األطفال وإعادة اإلدماج واملؤسسات االستشفائية الخاصة بمعالجة األمراض العقلية والنفسية	
وأماكن االحتفاظ باألجانب في وضعية غير قانونية وإعداد تقارير عن الزيارات ويرفعها إلى السلطات املختصة.

*	بحث ودراسة مالئمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان وبالقانون الدولي اإلنساني ويقترح	
التوصيات التي يراها مناسبة في هذا الشأن ويرفعها إلى السلطات الحكومية املختصة.

377		-	املادة	11.	من الظهير املنظم للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

378-		املادة	23.	من الظهير املنظم للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
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البحث عن حلول لإلشكاالت املترتبة عن أوضاع السجون كتحديات قائمة أمامه إسوة باملنظمات الحقوقية والهيئات	
املتخصصة.	ويعتبر املرصد منظمة غير حكومية مستقلة قام بتأسيسها سنة	1999	مجموعة	من املناضلين الحقوقيين	
من أجل حماية حقوق اإلنسان والنهوض بحقوق املعتقلين،	مقره بالدار البيضاء	ويعتمد في عمله على شبكة من اللجن	
الجهوية عبر املغرب.	يلعب املرصد دور مراقب ألوضاع املؤسسات السجنية باملغرب،	كما انه	يعتبر خلية دعم قانوني	
للسجناء	وأيضا مركز لألبحاث واملعلومات والترافع للمطالبة بأنسنة السجون.	ويهدف املرصد إلى العمل على تكريس	
احترام حقوق املعتقلين املوجودة في النصوص،	والدعوة إلى تطوير املنظومة القانونية بما يتناسب والقواعد املعيارية	
الدولية.	بعبارة أخرى الحرص على احترام حقوق األنسان وفق ما تقتضيه التشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية	
قاعدة منظمة الستقبال الشكايات	 ولقد أر�ضى املرصد املغربي للسجون لغرض متابعة أوضاع السجناء،	 للمملكة.	
وطنيا،	بمساعدة لجن محلية،	والهدف من هذا املشروع الذي حدد زمنيا في سنة ونصف هو تحقيق مقاربة نوعية	
حقوقية ملتابعة أوضاع السجناء	ومراقبتها وذلك بخلق بنية استقبال عائالت السجناء	ورسائل النزالء	أو االتصاالت	
الهاتفية،	وتتبع ما تكتبه الصحافة في هذا املجال،	أو عن طريق الزيارات املباشرة للسجون في إطار اللجان اإلقليمية	

للمراقبة.

	وال يقتصر اهتمام املرصد على فئة املعتقلين بل يضع من بين اهتماماته رعاية أوضاع أطر وموظفي املؤسسات وتوفير	
كل الضمانات التي ترفع من معنوياتهم،	أمام املهام املتعددة والخطيرة التي يشتغلون في ظلها،	وقد وضع املرصد لنفسه	
هدفا أساسيا،	وهو أال يصبح السجن مقرا لغير ما أعد له أو أن يستعمل لتفريغ الحقد أو العنف،	أي أن يستعمل	

ملمارسات منافية للقانون صدرت من بعض السجناء	أو من بعض املسؤولين.379

ولتفعيل	 ومن اجل بلوغ األهداف املسطرة،	يسعى املرصد إلى تحسيس املسؤولين والرأي العام باملشاكل السجنية.	
هذه األهداف	يقوم بزيارات للسجون وبتنظيم برامج إنسانية من أجل السجناء	وإصدار وثائق حول تحليل التشريع	
والقانون واملشاكل السجنية وتنظيم ندوات ومحاضرات حول الشأن السجني.	ويداوم املرصد على إصدار تقارير دورية	
تتعلق بأوضاع السجون و السجناء،	وقد كان له بذلك تأثير ايجابي في اتجاه تحسين أوضاع السجون عامة،380	و ذلك	
عن طريق الحث على تحريك آلية املراقبة اإلقليمية على مستوى العماالت،	والتجاوب اإليجابي للمندوبية العامة إلدارة	

السجون.

غير أن عمل املرصد كما باقي املنظمات العاملة بالسجون،	ال يتسم بالسهولة واليسر،	بل أن عمله تعترضه العديد من	
العراقيل والصعوبات،	بخاصة في عالقة بالجهات املسؤولة التي لم تكن لتتعاون بشكل تلقائي وجاد معه،	سواء	على	
مستوى التواصل أو التعاون مع اإلدارة،	إذ غالبا ما لم يكن يمكن القيام بالزيارات امليدانية للسجون بكل يسر وتجاوب	
إيجابي.381		معطى من بين العديد من املعطيات التي ال تسمح بنجاعة السياسة العقابية،	انطالقا من عدم االقتناع	
بقيمة الدور اإليجابي للمجتمع املدني سواء	تعلق األمر بالدعم أو املساهمة في التدبير،	وبخاصة في النقد البناء	الهادف	

عبر التشخيص لالنتقال للتصحيح.     

باملوازاة مع املرصد املغربي للسجون،	فالجمعية املغربية لحقوق اإلنسان بدورها تعالج من خالل تقاريرها الدورية منذ	
2000	إلى	2013	وضعية السجون،	من خالل تقديم صورة قاتمة،	سواء	في العالقة باالكتظاظ أو الصحة أو التغذية...
فالتقرير السنوي حول انتهاكات حقوق اإلنسان باملغرب الصادر سنة	2012	تضمن تسجيل انتهاكات خطيرة لحقوق	
السجناء	املنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء،	نتيجة تشديد املقاربة األمنية في السجون.	

379		-	تقرير املرصد املغربي للسجون،	سنة	2006،	ص4.

380	-		آخر	–تقرير صدر عن املرصد املغربي للسجون هو الصادر في يوليوز	2015،	عن سنة	2014.

381		-	تقرير املرصد املغربي للسجون،	سنة	2006،	ص5.
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ناهيك عن	 	،200% تزيد في بعض األحيان عن	 34	مؤسسة سجنية،	 كما سجلت الجمعية نسب اكتظاظ كارثية في	
غياب شروط النظافة الشخصية،	وضعف التغذية والتطبيب،	وهو ما يؤدي إلى انتشار األمراض والوفيات،	مشيرة على	
أن الوضع يزداد مأساوية مع تعرض السجناء	للتعذيب،	حيث تتلقى الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان بشكل دوري	

شكايات،	من طرف املعتقلين وذويهم،	تتعلق بالتعذيب الجسدي والنف�ضي.

تنشط الجمعية في كل ما يمت بصلة بحقوق اإلنسان من خالل متابعة الخروقات ومعالجة ملفات االنتهاكات حقوق	
اإلنسان في شموليتها،	وتولي أهمية بالغة لألوضاع بالسجون املغربية وذلك بتخصيصها جزءا هاما من تقاريرها لوضعية	

السجون.382

وضع يفيد بكل موضوعية،	وبغض النظر عن طبيعة التقارير الصادرة عن املنظمات الغير الحكومية املغربية،	الحاجة	
ملأسسة العالقة بين اإلدارة الوصية واملجتمع املدني،	انطالقا ليس فقط باألدوار التي أوكلها له الدستور الجديد،	بل	
انطالقا من الحاجة إلشراك املجتمع املدني في كل البرامج واملخططات،	واعتباره طرفا في العملية اإلصالحية واإلدماجية	

بشكل مستمر وليس موسمي.

الفاعلين الدوليين   2-3

رغم أن الحكومات تظل املسؤولة األولى على وضع معايير حقوق اإلنسان،383	فإن للمنظمات والهيئات الحكومية وغير	
الحكومية دورا أساسيا في بسط ونشر ثقافة حقوق اإلنسان وتعزيزها،	ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان ونشر املعلومات	
لدى عموم املواطنين.	وتظل هذه الهيئات جزء	من وسائل تنفيذ حقوق اإلنسان وتحقيق أهداف التنمية املجتمعية	
الشاملة،	للوصول الى درجة أكبر من اإلشباع بالنسبة الى حاجيات األفراد.384	وبالنظر إلى ضرورة توافر دور رقابي على ما	
يحدث في السجون هناك دور مهم للمنظمات،	خاصة غير الحكومية،	تمارسه في كثير من أنحاء	العالم يخص تحسين	
ظروف السجن وضمان تنفيذ القوانين والضوابط العادلة،	من خالل الحرص على تطابق ظروف السجون مع القواعد	

واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.	

بناء	على االعتبارات أعاله سمح قانون السجون املغربي ألعضاء	املنظمات والجمعيات،	أو أعضاء	الهيئات الدينية بزيارة	
املعتقلين بترخيص من مندوب إدارة السجون385.	وقد أخذت املنظمات والهيئات،	خاصة غير الحكومية،	تكتسب أهمية	
متزايدة سواء	على املستوى الوطني أو الدولي،	بشكل لم يعد من املمكن معه تجاهل دورها في حماية وتعزيز حقوق	
اإلنسان ومراقبة أجهزة الدولة القائمة على هذه الحقوق386.ولها في ذلك وسائل وآليات للرصد واملراقبة.	فعملية الرصد	

382	-	جاء	في التقرير السنوي للجمعية املغربية لحقوق اإلنسان لسنة	2013:	»...	الحق في الحياة والحق في الحماية من التعذيب وفي السالمة البدنية واألمان	
الشخ�ضي:		ما فتئت الجمعية تسجل العديد من الخروقات التي طالت الحق في الحياة،	والتي تتحمل فيها الدولة املسؤولية إما مباشرة أو بشكل غير مباشر؛	
وذلك بسبب العنف الذي يمارس على املواطنين،	في مراكز الشرطة،	في األماكن العمومية،	باملراكز الصحية نتيجة اإلهمال،	في السجون نتيجة االكتظاظ	
وغياب شروط السالمة الصحية وانتشار العنف،	في بعض األحداث االحتجاجية،	وأثناء	التظاهرات والوقفات االحتجاجية،	وإبان الخضوع للحراسة النظرية	
أو بمجرد التوقيف من طرف دوريات األمن...؛	إن هذه االنتهاكات أصبحت ممارسات تتكرر باستمرار من طرف السلطة العمومية،	بمختلف قواتها ووسائلها،	
خاصة بعد الحراك الشعبي الذي خلقته حركة	20	فبراير؛	وبشكل عام،	يتمتع املسؤولون عن هذه االنتهاكات بحماية تجعلهم بمنأى عن املتابعة واملحاسبة	

مما يشكل تشجيعا لهم...«

383		-	البند من	13	من مؤتمر فيينا العالمي لحقوق اإلنسان املنعقد في	1993

384		-أحمد الرشيدي،	حقوق اإلنسان،	دراسة مقارنة في النظرية و التطبيق،	جامعة القاهرة،2003،	ص188.

385	-	املادة	84	من القانون	23. 98. 

386	-	شعبب ملوك،	carceral	monde	le	dans	ONG	des	rôle	Le،	القانون الجديد للسجون و املعايير الدولية ملعاملة السجناء،أشغال ندوة تكوينية،	مطبعة	
املعاريف الجديدة،	الرباط،	الطبعة الثانية	2010،ص170
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تقوم على التق�ضي وجمع املعلومات وتوثيقها مع توخي الصدق واملوضوعية،	وتستهل عملية البحث عن املعلومة أوال	
بتحديد املشكالت التي يتم رصدها ليجري التحقيق في العناصر واملعلومات التي تم جمعها وتقييمها فيما إذا كانت تسفر	
عن وجود انتهاكات للحقوق،	وإذا ما أثبت التحقيق وقوع انتهاك يقوم ناشطو الهيئة باتخاذ التدابير والخطوات الالزمة	
يتم بإجراء	 وليتم البحث عن املعلومات بخصوص التجاوزات،	 للحد أو على األقل التخفيف من هذه االنتهاكات387.	
املقابالت التي توفر لراصد حقوق اإلنسان املعلومات املراد الحصول عليها،	وينهي الراصد املقابلة بإعداد مالحظات	

كاملة تمكن من توفير التفاصيل الالزمة إلعداد التقرير.

وباإلضافة إلى ما سبق فإن عملية البحث عن املعلومة وتق�ضي الخبر،	تتم على مستوى ثالث بمراقبة األماكن التي	
يعتقد فيها وقوع االنتهاك ومن بين هذه األماكن تعمل املنظمات على مراقبتها املؤسسات السجنية ومراكز االعتقال	
وتراقب كذلك مدى التزام القائمين بها باملعايير الوطنية والدولية.	وتؤدي منظمات حقوق اإلنسان دورا في الرقابة	
على إجراءات القبض والسجن ومدى مطابقتها للقانون والتزام املسؤولين بمجموعة القواعد الدنيا ملعاملة السجناء	
من خالل الزيارات املتكررة ألماكن االعتقال،	والزيارات امليدانية للحقوقيين والفاعلين الجمعويين للسجون وأماكن	
وتتم عملية التوثيق لكل الوقائع واألحداث واألدلة	 وكيفية معاملتهم.	 وتفقد حالة السجون والسجناء	 االعتقال،	
باستخدام مختلف أدوات التسجيل،	 املتعلقة بارتكاب فعل مخالف ألحكام القواعد الدولية لحقوق اإلنسان388،	
ويبقى الهدف من عملية	 وكل ما من شأنه أن يؤكد صحة ما ينقله راصدو ومراقبو حقوق اإلنسان من أحداث.	
فإنها	 من عملية إعداد التقارير،	 وبعد االنتهاء	 التوثيق هو االستناد عليها إلعداد التقارير عن االنتهاكات املرصودة.	

تصدر وتنشر وتوزع سواء	داخل الدولة أو على املستوى اإلقليمي والعالمي.389

ويمكن حصر اآلليات اإلجرائية التي تتخذها املنظمات والجمعيات العاملة في مجال حقوق اإلنسان عامة والسجون	
والتحقيقات ثم	 في مختلف التقارير التي تعدها وتقدمها باإلضافة إلى البالغات وتلقي الشكايات ومعالجتها،	 خاصة،	
وأبانت التجربة أنها	 الوساطة إن اقت�ضى األمر.390	وقد أبانت هذه املنظمات على قدرتها في التأثير على مراكز القرار،	
استطاعت بفضل ضغطها املشاركة في تعديل العديد من القوانين.	وبالرجوع الى التجربة املغربية في هذا املجال فيعتبر		
إصدار قانون السجون املغربي بصيغته الحالية استجابة ملطالب املنظمات الحقوقية املغربية وخاصة الجمعية املغربية	
لحقوق اإلنسان التي طاملا نادت بمراجعة شاملة لقوانين السجون،	لتتوافر فيه كافة املقتضيات التي تضمن للسجين	

387		-دليل التدريب على رصد حقوق اإلنسان سلسلة التدريب املنهي رقم	07،	مفوضية حقوق اإلنسان،	األمم املتحدة،	نيويورك،2001. 

388	-	دليل التدريب على رصد حقوق اإلنسان مرجع سابق.	

389	-	فعلى سبيل املثال فإن منظمة العفو الدولية تقوم أوال،	في مجال رصد ومراقبة حقوق اإلنسان،	بجمع املعلومات املوثوق منها عن سجناء	الرأي وسجناء	
الحق العام الذين يواجهون انتهاكات بالتعذيب أو ما شابه ذلك.	ثم بعد ذلك تقوم املنظمة بتوجيه رسائل في املوضوع إلى املسؤولين واملنظمات األخرى ذات	

العالقة بمجال حقوق اإلنسان.	وإلى إدارة السجون لدراسة الحالة
دافيد فورسابث،	ترجمة محمد مصطفى غنيم،	حقوق اإلنسان والسياسة العاملية،	الطبعة األولى،	الجمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية،	القاهرة،	

1993،	ص117

390	-	يمكن تلخيص آليات عمل املنظمات،	املحلية والدولية،	رغم التمايز والتفاوت حسب الوضع في:
·	إصدار التقارير والدراسات والبيانات لكشف االنتهاكات التي يتعرض لها املواطنون.

·	تلقي الشكايات من املواطنين واملتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان.
·	تنظيم دورات تدريبية وإصدار النشرات واملطويات من أجل زيادة الوعي بحقوق اإلنسان.

·	تقديم املساعدة القانونية في القضايا ذات الصلة بحقوق اإلنسان.
·	إقامة عالقات وطيدة مع املؤسسات املحلية واإلقليمية والدولية املهتمة بالعمل في مجال حقوق اإلنسان.

واملطالبة بالتحرك الفاعل لدى الحكومة املعنية	 تنظيم حمالت حول انتهاكات محددة من أجل لفت انتباه الرأي العام املحلي واملجتمع الدولي اليها،	 	·
لتصحيح األوضاع.

·	ممارسة ضغوطـ	محلية ودبلوماسية على الحكومة من خالل االجتماع بها أو التدخل لديها بشأن انتهاكات محددة.
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كرامته اإلنسانية وصحته وسالمته البدنية…	رغم القول أنه تم إهمال مطلب ال يقل أهمية عن الذي تم تحقيقه	،	
	بعضوية الجمعيات الحقوقية في اللجان اإلقليمية ملراقبة السجون الذي تبنته سائر	 و املتمثل في املطلب الخاص	

املنظمات الحقوقية املغربية،391	و من ضمنها املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان.

ووعيا من املندوبية العامة للسجون وإعادة اإلدماج بالدور اإليجابي للفاعل الدولي،	فقد دأبت على توطيد العالقات	
الخارجية مع بعض املنظمات الدولية،	من خالل إبرام مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتوأمة مع عدد من الهيئات	
منها اتفاقية التوأمة املبرمة بين املدرسة الوطنية إلدارة السجون الفرنسية ومركز تكوين	 الدولية والدول األجنبية،	
وكذا	 تستهدف تنظيم تداريب متبادلة لفائدة موظفي املندوبية العامة إلدارة السجون)392(،	 أطر نظيرتها املغربية،	
بالسفارة	 السجنية  للدراسات  الدولي  )املركز  )393(،وبريطانيا	  )Walloni )منطقة	 بلجيكا	 اتفاقية شراكة مع كل من 
البريطانية(،	وعدد من الدول الشقيقة مثل اليمن والسعودية.	كما تجمع املندوبية العامة إلدارة السجون وعدد من	
الهيآت واملنظمات الدولية أوراش عمل تستهدف باألساس تشجيع التقيد باملبادئ والقواعد التي جاءت بها العهود	
واملواثيق الدولية،	ودعم البرامج التربوية والتأهيلية والعمل على تطويرها،	باإلضافة إلى تدريب العاملين باملؤسسات	

السجنية)394(

4 - إشكالية التباعد بني النصوص واملمارسة

تحولت بعض القوانين الشكلية واملوضوعية إلى حبر على ورق بسبب عدم تفعيلها،	وغياب الرقابة على تطبيقها،	وعدم	
ردع املخالفين.	وتبدو خطورة عدم تفعيل تطبيق تلك القوانين في كونها تمثل حاجة ملحة في حياة السجناء،	باعتبارها	
تعالج أهم القضايا التي تهم الساكنة السجنية وتؤثر على حياتهم،	وفي مقدمتها التمكين من الحقوق،	والحماية من	
التعرض للتعذيب واملمارية املهينة والقاسية والالإنسانية...وتشمل القوانين الغير املفعلة العديد من مواد قانون	
في	 التأمل  وحين  التطبيقي.	 واملرسوم  للسجون  املنظم  والقانون  املوضوعي،	 الجنائي  والقانون  الجنائية،	 املسطرة 
يبدو بأن الحاجة ملحة أكثر للسعي نحو التنزيل الصحيح للنصوص من خالل التطبيق	 مضامين القوانين وقيمتها،	
على مستوى املمارسة منه الحاجة للتعديل.	فاملمارسات اليوم ال تتالءم والوثيقة الدستورية على مستوى الحقوق	
والحريات،	وال تتطابق والتزامات اململكة املغربية على املستوى الدولي.	من ثم تبدو الحاجة لتفعيل النصوص كأولوية،	

قبل البحث في ضرورات تعديلها.

4-1 نصوص معطلة

بالرغم من التطور الهام الذي عرفته العديد من النصوص القانونية خالل العشارية األولى من األلفية الثالثة،	سواء	
على مستوى قواعد الشكل أو املوضوع،	إال أن املمارسة العملية على مستوى تفعيل الضمانات وحماية الحقوق تظل	

391	-	مجلة رواق عربي،	مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،	العدد	13	،ص75 

392		-	وقد تمخضت عن هاته االتفاقية،	تشكيل بعثة تتكون من سبعة اطر تضم املكونين بمركز تكوين األطر بإفران لقضاء	شهر من استكمال الخبرة باملدرسة	
الوطنية إلدارة السجون الفرنسية،	وذلك لتطوير معارفهم ومهاراتهم في مجال تكوين موظفي واطر إدارة السجون وإعادة اإلدماج.	

	“مديرية إدارة السجون وإعادة اإلدماج تسجل حضورها في امللتقيات الدولية”،	مجلة إدماج	،	العدد الثامن	،	2004	،	مكتبة نداكوم	،	الرباط،	ص	11.

393		-		محمد الرشيدي	،	»التجربة البلجيكية في مجال التكوين املنهي والرعاية الالحقة«،	مجلة إدماج	،	العدد السابع	،	مرجع سابق	،	ص	11.

394		-	تعتبر املنظمة الدولية لإلصالح الجنائي من بين املنظمات التي تربطها عالقات تعاون وشراكة مع قطاع السجون املغربي حيث تعددت أنشطة هذه	
املنظمة في هذا اإلطار،	من خالل تنظيم ندوات وورشات تدريبية لفائدة األطر السجنية،	كان آخرها الورشة التي احتضنها مركز تكوين األطر بإفران أيام	4-5-6 

سبتمبر	2012	حول موضوع	»النهج القائم على حقوق اإلنسان في إدارة السجون	)الفئات املستضعفة(«.	انظر امللحق	)رقم	2(. 
وفي نفس اإلطار فقد احتضن املركز املذكور ورشة تدريبية في مجال حقوق اإلنسان لفائدة أطر إدارة السجون وإعادة اإلدماج	املكلفين بالتكوين،	بتعاون مع	

منظمة العفو الدولية-فرع املغرب في الفترة	22-21-20	دجنبر	2006.
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رهينة بالتطبيق العملي من لدن املمارسين واملسؤولين.	بذلك نالحظ على مستوى التشريع الجنائي تعطيل العديد من	
املقتضيات القانونية الهامة.	

فإذا كان املشرع املسطري املغربي عالج احكام وقف تنفيذ العقوبة،395	واإلفراج املقيد بشروط،396	كبديل أثناء	تنفيذ	
العقوبات،	وان كانت هده العقوبات في نطاق النهج التقليدي للبدائل،	فإنها نموذج واضح عن عدم التفعيل.	إضافة	
لقواعد الصلح املنظمة بمقت�ضى املادة	41	من قانون املسطرة الجنائية،	التي لم تعرف مسارها الصحيح على مستوى	
التطبيق.	من جانب آخر فمن النصوص املعطلة على مستوى قواعد الشكل واملوضوع،	عدم تفعيل املشرع املغربي	
لعقوبة اإلعدام على مستوى التطبيق،	األمر الذي يجعل من املحكومين بها في وضع غير سليم أمام القانون،	بل معاملة	

قاسية ومهينة.

وبما أن املسؤولون لم يبلوروا بعد موقف واضح بشأن الغاء	عقوبة االعدام،	ولم يضعوا بعد الصيغة التي تستجيب	
ملطلب القوى الحقوقية الوطنية والدولية املتمثل في تنقية القوانين الجنائية والعسكرية وقانون االرهاب من املواد	
التي تجعل القا�ضي يصدر باسم امللك الحكم بعقوبة تناقض الحق في الحياة وتزج باملحكوم عليه في عالم يقتله كل	
لحظة.دون تنفيذ منذ	1993،	فهو ليس فقط تعطيل للنص بل عقوبة مضاعفة. باإلضافة ملا ذكر سجلنا أيضا تفعيال	
ضعيفا للجان املراقبة املنصوص عليها في مقتضيات قانون املسطرة الجنائية في الفصول	620	و621،	وفق ما ورد في	
من	 مختلف التقارير املوضوعاتية،	وسجلنا أيضا عدم التفعيل املر�ضي للعديد من بنود القانون املنظم للسجون،	
خالل عدم تمكين السجناء	من املعلومات الخاصة بالحقوق والضوابط داخل املؤسسة السجنية	)املادة	26(،	سواء	
الحق في ضمان الصحة والسالمة من حيث	 أو الحق في الدفاع حين الخضوع للتأديب،	 من حيث الحق في التظلم،	
التدفئة والتهوية واملساحة	)املادة	114(،	والحق في النظافة الشخصية وتوفير املرافق الصحية	)املادة	113(،	والحق في	

الخدمات الطبية	)املادة	123( ...  

أضف لذلك الحاجة لتفعيل اللجنة املنصوص عليها في الفقرة األخيرة من املادة الثانية من ظهير	29	ابريل	2008)397( 
التي يترأسها املندوب	 القا�ضي بتأليف وتحديد اختصاصات هذه اللجنة،	 	2.09.212 واملحدثة طبقا للمرسوم رقم	
العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،	في إطار تحسين ظروف اعتقال السجناء	وتوفير الرعاية الصحية لهم وتأهيلهم	
بعد اإلفراج عنهم من أجل إعادة إدماجهم في املجتمع،	وضمان تكوين موظفي املندوبية في املجال االجتماعي والصحي	

واألمني.398

23. 98،	بما يجعل من تدخالت الجمعيات ذات	 10	من املرسوم التطبيقي للقانون رقم	 الحاجة أيضا لتفعيل املادة	
الصلة بالعمل التربوي،	أو االجتماعي،	أو الحقوقي مساهمات حقيقية في إعادة إدماج السجناء	والسجينات بعيدا عن	

395	-	من املادة	54	الى غاية املادة	58	من ق ج م	

396	-	املادة	59	من ق ج م	

397		-	قال رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان	“إن السجون املغربية تعرف أزمة هيكلية وأن املندوبية العامة إلدارة السجون ليست وحدها من يتحمل	
املسؤولية فيما آلت إليه األوضاع داخل السجون،	وإنما هي مسؤولية يتحملها جميع األطراف املعنية«،	مستدال على ذلك بالطلب الذي وجهته املندوبية العامة	
إلدارة السجون للحكومات املتتالية من أجل عقد اللجنة املحدثة طبقا للمرسوم رقم	2.09.212	والتي تضم عددا من القطاعات الوزارية،	لكن لم تتلق أي	

جواب في هذا الشأن	.
-	تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان	»حول وضعية السجون والسجناء«،	30	أكتوبر	2012	،	ص	10.

-	تتألف هذه اللجنة من الوزارات التالية:	وزارة العدل،	وزارة الداخلية،	وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،	وزارة االقتصاد واملالية،	وزارة اإلسكان	 	398
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر	 وزارة الفالحة والصيد البحري،	 وزارة الشبيبة والرياضة،	 وزارة الصحة،	 والتعمير والتنمية املجالية،	

والبحث العلمي،	وزارة التشغيل والتكوين املنهي،	وزارة الصناعة التقليدية،	وزارة الثقافة وأخيرا الدرك امللكي.
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العمل املرحلي الذي يقتصر على املناسبات الدينية أو الوطنية،	من خالل اإلسهام الجاد في نشر ثقافة حقوق اإلنسان	
داخل املؤسسات السجنية ومساعدة اإلدارة السجنية على القيام بمهامها في توفير بيئة مالئمة لتحسين ظروف	
84		بما يحقق انفتاح املؤسسة السجنية على محيطها الخارجي،	ويكفل مساهمة املنظمات	 االعتقال.	وتفعيل املادة	
الحقوقية واالجتماعية والدينية على تقوية وتطوير املساعدة التربوية املقدمة لفائدة املعتقلين،	وتقديم الدغم الروحي	

واملعنوي واملادي لهم ولعائالتهم عند االقتضاء،	واملساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنهم.																																				

نصوص في حاجة للتحيين  2-4

غير	 لعل املعطيات أعاله تؤكد أولوية الحاجة لتفعيل النصوص القانونية أكثر من الحاجة للتحيين أو التطوير.	
أن الحاجة للتطوير ال تقل عن الحاجة لتفعيل البنود الحالية وفق ما تحتوي عليه من ضمانات وقواعد حمائية.	
بذلك على املشرع املغربي االنتباه إلى ضرورة املراجعة الشمولية للمنظومة القانونية،	بما يتناسب واملواثيق الدولية	
ومستجدات الوثيقة الدستورية من خالل مراجعة عميقة للقانون الجنائي،	ومقتضيات قانون املسطرة الجنائية،	
والقانون املنظم للسجون،	بشكل يسمح باملالئمة مع املعايير الدولية وبخاصة قواعد مانديال؛	بما يصب في صالح العمل	
على تحقيق رسالة السجون وتأهيل وإصالح املسجون بما يتما�ضى مع مفاهيم السياسة العقابية الحديثة وااللتزام	
باملعايير القانونية املتبعة،	بغية الحفاظ على آدمية اإلنسان املنصوص عليها في املعاهدات الدولية،	وتحفيز السجناء	
على االستجابة لبرامج التأهيل الهادفة إلعادة دمجهم في املجتمع عقب اإلفراج عنهم،	باعتبار ذلك هو الضمانة الوحيدة	

لعدم عودة املسجون للسلوك اإلجرامي عقب اإلفراج عنه.399

وينبغي في آن واحد أن تحرص التعديالت على تحقيق االنضباط داخل السجون والعمل على تطويرها ملواجهة ظاهرة	
االكتظاظ في بعض السجون،	وضمان توفير الخدمات األساسية لهم،	في افق تعزيز حقوق السجناء،	ومراعاة أوجه	
الرعاية الصحية واالجتماعية وغيرها بما يتوافق مع الدستور واملعايير الدولية في هذا الشأن،	وبما يكفل تطوير منظومة	
السجون على غرار ما تطبقه الدول املتقدمة في تنفيذ سياستها العقابية.كل ذلك تحت إشراف ومراقبة وتوجيه قا�ضي	
تطبيق العقوبات الذي تحتاج قواعده املسطرية للتحيين والتطوير سواء	على مستوى االختصاصات أو الصالحيات،	

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

كما أن من القواعد التي تحتاج للتعديل،	تلك املتعلقة بالحصول على السجل العدلي واملساطر الواجب إتباعها وطول	
املدد الواجب احترامها للحصول على رد االعتبار القانوني،	أو تقديم طلب رد االعتبار القضائي.	فرغم أن املشرع قرر	
1	بعد مرور زمن معين ابتداء	من يوم مغادرة السجن،	لذلك ينبغي مراجعة النصوص القانونية	 البطاقة رقم	 إلغاء	

ضمانا الندماج أسرع للمفرج عنهم.	نماذج من بين أخرى تؤكد على ضرورة املراجعة الشمولية للمنظومة القانونية.

التي نظمها املرصد املغربي للسجون،	 	 في أشغال املناظرة الوطنية	 أكد املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج األستاذ محمد سالم التامك،	 	 	-399
بشراكة مع املنظمة الدولية لإلصالح الجنائي واملندوبية العامة إلدارة السجون،	أيام	5	–	6	يونيو	2015	بالدار البيضاء،	أن املندوبية واعية بأن إصالح القانون	
املنظم للسجون،	يندرج في إطار مواكبة التطور التشريعي في املغرب وفي سياق تطبيق		املقتضيات الدستورية الجديدة،		كما أن لها في الوقت نفسه قناعة	
راسخة بضرورة مقاربة الشأن السجني وفق منظور جديد تحكمه اعتبارات إنسانية وحقوقية وتصور عقالني للطرق واألساليب الكفيلة بتجسيد املفهوم	
السليم لدور املؤسسة السجنية،	وفق مرجعية تحقق التوازن املنشود،	بين مساهمته في الحفاظ على األمن العام وتطبيق القانون،	من جهة،	واحترام الكرامة	

اإلنسانية في كل تجلياتها،	من جهة ثانية.
وأكد أن القانون املنظم للسجون منذ الشروع في العمل به،	ملا يناهز أربع عشرة سنة،	شكل منعطفا أساسيا نحو التكريس السليم ملفهوم العقوبة السالبة	
للحرية وملبدأ العناية باإلنسان في ظروف االعتقال وصون كرامته،	وأنه إذا كانت صيغته الحالية،	مكنت من إحداث قطيعة مع املمارسات التقليدية في تدبير	
ظروف اعتقال السجناء،	في توافق مع املرجعية القانونية والحقوقية القائمة حينها،	فإن اعتماد دستور،	وبحكم املستجدات النوعية التي جاء	بها،	في مجال	

حماية حقوق اإلنسان،	يفرض التعاطي مع هذه املستجدات.
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5 - أولوية املقاربة األمنية في تدبير القطاع السجني

تعد املقاربة األمنية في مجال السجون من االسباب التي تعمل على مضاعفة املعيقات بشكل عام اتجاه القضايا	
املتعلقة بإعمال الحقوق،	األمر الذي ال يسمح بخلق بيئة تساعد على التطبيق السليم لحقوق االنسان ومنع انتهاكها،	

وال لتحقيق الغايات املتوخاة لإلصالح بهدف اإلدماج.	

وإذا كان القانون املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية واملرسوم التطبيقي يوفران مجموعة من الضمانات	
األساسية لنزالء	املؤسسات السجنية،	بشكل يتالءم مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء	وكذا قرار الجمعية	
العامة لألمم املتحدة عدد	169-34	بتاريخ	17	دجنبر	1979	املتضمن ألخالقيات املسؤولين عن تنفيذ القوانين؛	فإن	
23. 98	تؤكد على الحق في الفصل بين فئات الرجال والنساء	 أولى املبادئ املتعارف عليها دوليا والتي أوردها القانون	
واألحداث واملحبوسين احتياطيا واملحكومين،	وحظر أي سلوك مهين أو ال إنساني أو محط بالكرامة في حق السجناء،	
ويمنع املوظفين وكل شخص مرخص له بولوج محالت االعتقال من استعمال العنف ضد السجناء	أو مخاطبتهم بألفاظ	

مهينة أو بذيئة،	كما يفرض عليهم معاملة السجناء	معاملة حسنة تقوم على املساواة وعدم التمييز.

كما أنه ولضمان الكرامة اإلنسانية ملعتقلي املؤسسات السجنية يجب أال يكت�ضي العمل الذي يأتونه طابعا مؤملا،	كما	
يمنع استعمال األصفاد أو القيود إال في حاالت استثنائية وخالل املدة الزمنية الضرورية،	شرط أن يتم بأمر من مدير	
املؤسسة أو بناء	على تعليمات الطبيب إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى للتحكم في املعتقل ملنعه من إحداث الضرر	
بنفسه أو بالغير.	وتمنع مقتضيات تأديب السجناء	أي شكل من أشكال العقوبات القاسية،	كما ال يجوز استعمال	
زنزانة التأديب في حق املعتقلين األحداث.	توجه ينسجم مع الحظر العالمي للتعذيب وسوء	املعاملة حفاظا على الكرامة	

املتأصلة لجميع البشر.

وإذا كان القانون	23. 98	قد أحدث تغييرا جوهريا على القوانين املنظمة للسجون باملغرب،	فإن ذلك		يدعو للتساؤل	
بشأن التناسب بين ضرورات حماية حقوق السجين وبين تدبير أمن السجناء	واملؤسسات السجنية،	وسالمة املوظفين	

املكلفين بإنفاذ القواني؟

على ضوء	هذه التحديات تنبثق فكرة الحاجة لحكامة أمنية كإحدى املسالك الرامية لبلورة أفضل السبل للتدبير	
األمن. الحقوق وضمان  من  التمكين  بين  التناسب  فكرة  استحضار  من خالل  	، السجنية	 للمؤسسات  العقالني 

غير أن املقاربة املعتمدة حاليا والقائمة على األولوية األمنية،	تؤدي بشكل أو بآخر إلى تفاقم الوضع داخل املؤسسات	
السجنية باعتبار أنه من الخطأ االعتقاد أن اعتماد النهج القائم على الضبط واملنع والتقييد ومداومة التفتيش	
والصرامة في التأديب،	وفي بعض األحيان اللجوء	لإلكراه أو العنف ضدا عن مضامين القانون واملرسوم التطبيقي في	
املادة الثالثة...	سيمكن السلطات املكلفة بإنفاذ القوانين من التصدي للجريمة أو التجاوزات،	بل توجه سيغذي ويسهم	

في تف�ضي مختلف مظاهر العنف.	

مقاربة تتطلب مراجعة شمولية للمناهج واألدوات املستعملة في املجال األمني،	واستحضار أن إعمال مبدأ احتفاظ	
تلك الحقوق التي يفقدونها كنتيجة محددة	 األفراد الذين يوضعون قيد االحتجاز أو في السجن بحقوقهم باستثناء	
واملحتجزين بطريقة إنسانية وكريمة في كل	 لحرمانهم من الحرية.	مع ما يترتب عن ذلك من ضرورة معاملة السجناء 
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وقت.	فباستثناء	القيود األمنية التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها،400	يحتفظ كل السجناء	بحقوق اإلنسان	
والحريات األساسية املبينة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وما انبثقت عنه من قواعد ومبادئ دولية عامة أو	
خاصة،	وما أكدت عليه قواعد مانديال		من ضرورة		معاملة جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال	
االحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص اإلنساني األصيلة.	وإذا كان من املعلوم بأن بعض السجناء	
لون خطًرًا	على أنفسهم أو على اآلخرين	،	فإن ملوظفي السجن فرض السيطرة عليهم بأساليب	 يتسمون بالعنف ويشّكِ
اإلكراه املتناسبة وحجم الخطر.	أساليب ال ينبغي أن تكون بمثابة القاعدة		العامة،	وهوما يفترض وجود مجموعة من	
الضوابط التي تحكم الحياة اليومية داخل املؤسسات السجنية يحتكم لها من لدن املوجودين في السجن لكفالة قيام	
كل شخص	-	سواء	من املوظفين أو السجناء	أو الزوار	-	بعملهم من دون خوف على سالمتهم الشخصية	.	ويتعين تحديد	
تلك الضوابط في سياق قواعد قانونية واضحة وصريحة،	حتى يتمكن موظفو السجن والسجناء	التصرف في حدودها.	
في تفاعل تام مع املبادئ األساسية الستعمال القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفين املكلفين بإنفاذ القوانين،	وهو	
ما يفرض عدم استعمال القوة	،	بما في ذلك استعمال األسلحة النارية،401	ملنع الهروب إال عندما تكون األساليب األقل	
النقل لفترة ال تزيد عّما هو ضروري،	 	ويمكن استعمال القيود لالحتياط من الهرب أثناء	 	)9 تطرفا غير كافية.)املبدأ	

شريطة إزالة هذه القيود عند مثول السجين أمام القا�ضي أو السلطة اإلدارية أو الهيئة الطبية.

والسيطرة وليست أماكن		 	 فإنه وإن كانت السجون أماكن يسود فيها النظام	 من نفس املبادئ،	 ووفق القاعدة27	
واملوظفين	 أي للسجناء	 فإنه ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها،	 للفو�ضى واالضطراب،	
و الزوار،	بحيث ال ينبغي أن يخ�ضى أحد في السجن على سالمته الجسدية.	وباملقابل ال تستعمل السالسل و األصفاد	
كأدوات للتقييد،	وإنما يتم إقامة االنضباط واألمن بحزم ولكن بدون تقييد يزيد عن الحد الضروري لسالمة الحبس	

وتنظيم الحياة في مجتمع السجن.	402

وإذا كان القانون املنظم للسجون	23. 98	في الباب الخاص باالنضباط واألمن باملؤسسات السجنية يحيل من خالل	
على النظام الداخلي الذي يراهن عليه لتيبيان حقوق وواجبات املعتقلين خاصة ما يتعلق منها	 	52  -51  -50 املواد	
فإن مثل هاته اإلحالة ال تستقيم والحاجة للتنظيم	 بمراعاة االنضباط وقواعد االعتقال املطبقة داخل املؤسسة؛	
املحكم املبني على خيارات تشريعية وليس الئحية.	ناهيك عن طبيعة مسطرة التأديب التي تصدر التدابير التأديبية إما	

ن على موظفي السجن فرض قيود أمنية ملنع أي شكل من أشكال التجاوز للضوابط واألنظمة.	غير أن تلك القيود ال ينبغي أن تتجاوز بشكل كبير	 400		يتعيَّ
الحدود املعقولة بشكل يؤدي للمساس بالحقوق.	

401	-		ووفق املادة	65	يرخص للموظفين املمارسين ملهامهم،	باستعمال السالح،	بعد توجيه اإلنذارات املعتادة عند استعماله،	وذلك في الحاالت التالية	:	
1.	عند تعرضهم للعنف،	أو العتداء	خطير،	أو في حالة تهديـدهم مـن طـرف أشـخاص مسلحين،	أو عند استهدافهم بإلقاء	قذائف خطيرة عليهم.	

2.	عند عدم تمكنهم من الدفاع بطريقة أخرى،	عن املؤسسات واملراكز التـي يحرسـونها،	واألشخاص الذين هم في عهدتهم،	أو إذا تعرضوا ملقاومة ولم يكن	
بإمكـانهم ردهـا إال باستعمال السالح.

3.	عندما يحاول املعتقلون اإلفالت من حراستهم،	وال يتأتى ضبطهم إال باستعمال السالح.	
4.	إذا حاول أشخاص الدخول إلى املؤسسة أو دخلوا إليها،	ولم يمتثلوا لإلنذارات املوجهـة إليهم،	وحاولوا اإلفالت من البحث عنهم أو إلحاق ضـرر بسـالمة وأمـن	

الحـراس أو املعتقلين أو املؤسسة.		

402	-	من وقت آلخر قد ينهار النظام مما يتعين معه معاقبة تجاوز قواعد االنضباط،	دون تجاوز ملضامين القواعد القانونية،	بحيث ال ُتسَتعمل أدوات التقييد	
33	من القواعد الدنيا النموذجية(.	لذلك يجب النص	 مطلقًا	كأسلوب من أساليب العقوبة.	وال تستعمل السالسل واألغالل الحديدية للتقييد.	)القاعدة	
على جميع ا لجرائم الخاضعة للتأديب والعقوبات في القانون أو في لوائح قانونية منشورة	،	وال ُيعاَقب أي سجين قبل إبالغه باملخالفة املتهم بها وقبل إعطائه	
فرصة تقديم دفاع صحيح	.	و ال يستخدم أي سجين في عمل له صفة تأديبية كما يتعين حظر كل العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو املهينة حظًرًا	كاماًل،	بما	
في ذلك العقوبة الجسدية أو وضع السجين في زنزانة مظلمة	.	و ال توقع أبدً	ًا	عقوبة الحبس في مكان ضيق أو تخفيض الغذاء	إال إذا شهد الطبيب		بأن السجين	
ًًا	أدوات التقييد مثل أغالل األيدي والسالسل والقيود الحديدية وسترات التكبيل على سبيل العقوبة	.	 يستطيع تحمل هذه العقوبة	.	كما ال ُتستخدم أبد	

ويكون للسجناء	الذين يخضعون إلجراء	تأديبي الحق في الطعن أمام سلطة أعلى	.
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تلقائيا،	أو بناء	على تعليمات السلطة التسلسـلية،	عـن مـدير املؤسسـة السجنية وبحضور عضوان يختار أحدهما من	
املمارسين الفعليين باملعقل،	وما قد يؤجج األوضاع داخل املؤسسة السجنية اللجوء	ألنماط التدابير التأديبية املشار	

لها في املادة	55	والتي تعتمد على املنع والحرمان من الحقوق التي تعتبر وفق صياغة النص امتيازات.403 

بغية اختيار أفضل	 انطالقا من ذلك وجب طرح مسألة األمن بالسجون للتفكير والتأمل من لدن كل الفاعلين،	
وال يمكن بأي حال من األحوال االعتماد على	 وأنجح املمارسات التي قاربت املوضوع.	 	، االستراتيجيات أو البرامج	
كما ال يمكن	 االحتقان والعنف داخل السجون.404	 	عجزها وضعفها في احتواء	 التجربة الفرنسية التي أبانت عن	

االعتماد على تجربة هولندا التي أبانت بدورها عن تصاعد وثيرة العنف مع التشدد في إعمال املقاربة األمنية.405  

	وضع دعا املجلس األوروبي إلى التنبيه إلى ضرورة اعتماد منهجية مغايرة داخل املؤسسات السجنية،	تقوم على مقاربة	
أمنية ديانميكية		»	dynamique	sécurité	«ترتكز بشكل أساس على التكنولوجيا الحديثة في املراقبة من خالل تقوية	
،407	مع اعتماد فضاءات الحوار والنقاش،	ومأسسة هيئات الحوار االجتماعي	 املعدات،406	وتطوير أساليب التفتيش	
داخل الفضاءات السجنية.	من جانب آخر ينبغي تطوير عرض التكوينات األساسية الهادفة للوقاية من العنف		من	

خالل اعتماد التكوين في مجال فض النزاعات واألزمات،	وتقنية التفاوض.

ال تكتمل غاياتها وأهدافها دون تطوير أوجه	 غير أن مختلف تلك التدابير املتطورة الرامية لتطوير املقاربة األمنية،	
الشراكة مع الوافدين على السجون،	ومراجعة التكوينات لفائدة املوظفين املكلفين بإنفاذ القوانين بالتركيز على جانب	
السلوكات األساسية في املجال األمني وتجسيد مرتكزات الحكامة األمنية،408	بشكل يسمح بتمكين املوظفين من تملك	

45	يوما من الشراءات،	ما عدا مواد وأدوات النظافة،	 55	من القانون املنظم للسجون من اإلجراءات التأديبية:	»...	املنع ملدة ال تتجاوز	 -	وفق املادة	 	403
وكـذا مـن التوصل بمعونات من الخارج،	أو بصفة عامة الحرمان من املزايا التـي يجيزهـا هـذا القانون...؛	املنع ملدة ال تتجاوز	45	يوما من استعمال جهاز املذياع	
3	أشهر من الدخول إلى قاعة الزيارة بدون فاصل؛		اإللزام بالقيام بأعمال	 الشخ�ضي أو التلفاز أو كل آلـة تم الترخيص باستعمالها؛	الحرمان ملدة أقصاها	
تنظيف محالت االعتقال ملدة ال تتجاوز	7	أيام؛		اإللزام بالقيام بإصالح الخسائر التي أحدثها املعتقل؛	الوضع بزنزانة التأديب ملدة ال تتجاوز	45	يوما،	وفقا	

للشروط املنصوص عليهـا فـي املادة	66«	
404 -Le plan pour la sécurité des établissements pénitentiaire  en France présenté lundi 3 juin 2013 par la garde des 
Sceaux vient ancrer les prisons françaises dans une culture toujours plus coercitive, génératrice en elle-même de tensions 
et de violences.  Un plan qui témoigne d’une absence de réflexion sur d’autres moyens de prévenir les violences et 
d’y répondre, faisant l’impasse sur les conclusions d’un groupe den travail impulsé par l’administration pénitentiaire et 
s’inscrivant à l’encontre des préconisations du Conseil de l’Europe en faveur d’une approche de « sécurité dynamique ».
405 - Sonja Snacken, Douzième conférence des directeurs d’administration pénitentiaire, Peines de longue durée et 
délinquants violents, Conseil de l’Europe, 26-28 nov. 1997.
-A dévoiler que l’expérience des quartiers spéciaux de sécurité des Pays-Bas ; conçu pour maintenir les détenus présentant 
un risque d’évasion dans une réclusion sévère et sûre, ils ont finalement mené à une escalade des mesures de sécurité et 
de la violence. »Les prises d’otage favorisées par la pression sécuritaire
406 - Scanners à ondes millimétriques, portiques à masse métallique ; détecteurs manuels ; dispositifs de vidéo-
surveillance ; brouillage des ondes de téléphones portables ; création des équipes cynotechniques et le renforcement des 
opérations de contrôle des visiteurs

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

408 - Au-delà des moyens matériels, les pratiques doivent être retravaillées :
- Intensification du partenariat dans les contrôles des personnes pénétrant dans les établissements. 
- Révision de la formation des agents : révision des cursus de formation, initiale et continue, portant sur les notions et les 
gestes de sécurité de base.

-  L’ensemble des documents évoquant les questions de sécurité, comme les guides de référence opérationnelle doivent 
faire également l’objet d’une relecture. 

- Renforcement du renseignement pénitentiaire : l’observation et la remontée des informations sont capitales pour anticiper 
les incidents. 
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	surveillant	de	Métierواعتباره العنصر الجوهري واملحاور األولي للسجين .وفي األخير ينبغي التوفيق	 مهنة الحارس	
بين ضرورات الحفاظ على األمن	،وحثمية الرعاية الشاملة بالسجناء من خالل التنسيق بين غايات السياسة الجنائية	

والسياسة السجنية.

بذلك فالحل األمثل يكمن في االبتعاد عن املقاربة األمنية السلبية،	باعتبارها تساهم في االحتقان،	وتشجع على التمرد؛	
وصون الحقوق وبخاصة كرامة	 وهو ما يعني التأكيد على أن التوفيق بين تطبيق القانون وحفظ األمن من جهة،	

السجناء	من جهة ثانية،	يشكل في حد ذاته جوهر العالقة التكاملية بين ضرورة الضبط والحاجة لتكريس الحقوق.	
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باعتبار السجن	»عقوبة املجتمعات املتحضرة«	409	دفع بالتشريعات الجنائية املقارنة إلدخال إجراءات يمكن تطبيقها	
على نمط خاص من األفراد لتحقيق عدالة تتصف باملساواة،	اعتمادا على جهاز قضائي مستقل.	فالسجن هو الحل	
مؤسسات متخصصة تضم مختلف الوسائل التي	 وألجل ذلك يجب إنشاء	 عنه،	 املكروه الذي ال يمكن االستغناء	
إنسانية	 	... تستلزمها عملية التأهيل،	ألن إنسانية السجين ال تتوقف فقط على األكل والشرب والحق في التطبيب	
فالفترة التي يقضيها السجين بالسجن يفترض أن تكون مناسبة	 السجين يجب أن تتجلى كذلك في احترام كرامته،	

لتذكيره بإنسانيته وكرامته ال فترة انتقام.

كما أن عقوبة السجن تشكل في بعض األحيان حال لعالج		بعض فئات املجرمين الذين يتعين حجزهم من أجل منع	
ضررهم على أنفسهم وعلى الغير،	ومن أجل تقويم شخصيتهم املنحرفة410،فالحبس عقوبة فعالة إذا اتبعت وسائل	
مالئمة في تطبيقها،	بحيث يراعى الجانب اإلصالحي والجانب الردعي أيضا،	وال يعني ذلك أن تتجرد من مضمونها اإلنساني	
واألخالقي،	بل يعني أن تؤخذ كافة االعتبارات		ومن أبرزها إرضاء	الشعور العام بالعدالة،	حتى ال يلجأ الفرد املعتدى	

عليه أو أسرته إلى االنتقام نتيجة لتقصير جهاز العدالة الجنائية في إزالة اآلثار املادية واملعنوية الناتجة عن الجريمة.

ومن خالل استقرائنا في هذه الدراسة ألهم ما جاء	في القواعد املعيارية والنصوص القانونية وتقارير املنظمات والهيئات	
املهتمة بالشأن السجني،	يستقر تصورنا لهذا الفضاء	وكأنه يعيش أزمة كبيرة وواقعا مأساويا بامتياز،	وتتعزز هذه	
الصورة من خالل ما تطلعنا عليه مختلف الصحف والجرائد املغربية التي ال تكاد أخبار السجون املأساوية تخلو من	
بين ثنايا صفحاتها.411	لكن القول بوجود هذه األزمة ليس أمرا غريبا السيما وأن أغلب الدول في العالم وحتى املتقدمة	
منها،	تعاني من أزمة وضعها العقابي رغم ما لها من إمكانيات إن على املستوى املادي أو البشري ورغم بلوغ تشريعاتها	
درجة متقدمة.	بذلك ليس منطقيا اإللقاء	بعبء	اإلصالح والتقويم وأنسنة الفضاء	السجني على كاهل اإلدارة السجنية	
وحدها باعتبارها املشرف على تنفيذ العقوبة في وقت ال تعدو أن يكون هذا الجهاز سوى حلقة وسط مجموع الفاعلين	
املرتبطين بشكل أو بآخر باملؤسسات العقابية،	أخذا باالعتبار أن الجريمة أضحت تأخذ منحى متصاعدا وذات بعد	

عالمي.

لقد أصبحت مهمة اإلصالح والتأهيل مسؤولية مشتركة وذلك بتأكيد من كل املنظمات الرسمية وغير الرسمية،	ألجل	
أن تتضافر الجهود كل من موقعه حتى تضطلع مؤسسة السجون بدورها كجهاز للتقويم االجتماعي مثلها مثل املدرسة	
و لكن قبل أن يأتي الدور على املؤسسة العقابية في إطار مسلسل شامل لإلصالح العميق ملنظومة	 واملستشفى.412	
العدالة،	فإن شركاء	آخرين يتحملون مسؤولية ليست بأقل مما تتحمله املؤسسة السجنية.	فالنظام العقابي يعتبر	
ومنه فهو حلقة قوية في مسلسل اإلصالح وأن كل اختالل يطاله	 حجر الزاوية في عدالتنا الجنائية تشريعا وقضاء،	
سينعكس بشكل مباشر على املؤسسات العقابية التي ليست سوى آلية لتنفيذ مقرراته باإلدانة.	ومن هذا املنطلق	
فالقضاء	كذلك مدعو الى الخروج من العدالة املشهدية التي تتم بين أسوار املحكمة الى العدالة التشاركية والبعد	
املزدوج للمساهمة في تحسين الوضع العقابي العام.	لكن رغم هذه املسؤولية امللقاة على عاتق القضاء،	فذلك ال ينفي	

409 - Michel FAUCOULT “surveiller et punir “ , Gallimard, Paris,1975, page .234

410	-	علي محمد جعفر،	مرجع سابق،صفحة	88.

411		-	لالطالع على أهم ما جاء	في الصحف الوطنية حول السجون املرجو مراجعة موقغ:	“املجلس الوطني في الصحافة الوطنية	“شعبة اإلعالم والتواصل:	
ma.www.ccdh.org

412		-	هشام مالطي،	مساهمة القا�ضي في حل أزمة السجون باملغرب	“راسة مقارنة ألهم املقتضيات الجنائية”،	بحث نهاية التدريب،	املعهد العالي للقضاء،	
الفوج	33،	الرباط،	السنة	2003/2005
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أنه يفتقر هو كذلك الى اآلليات الكافية لقيامه بهذا الواجب ومن هنا يتضح موقع التشريع في هذا املسلسل.	وقد نآخذ	
تشريعنا عن عدم مواكبته لالتجاهات الحديثة في العقوبة وبذلك يبقى دور القا�ضي محصورا ومقيدا،	خاصة فيما	
يخص العقوبات البديلة التي أصبحت اتجاها فعاال يعمل به للتقليل من مساوئ العقوبة السالبة للحرية والتخفيف	

من أثارها السلبية.413 

لذا فرغم تنصيص التشريع الوطني على إمكانية اللجوء	للبعض من البدائل العقابية إال أنها ال ترقى للمستوى التي	
أنشأت من أجله،	والعمل القضائي يبقى بدوره بعيدا عن تكريس هذا االتجاه الحديث في العقوبة.	ورغم ما يتحمله	
الجهازين التشريعي والقضائي من مسؤولية قد تعتبر متساوية بينهما،	فذلك ال يعفي مكونات املجتمع املدني من حظهم	
في املسؤولية وفي الوقاية من الجريمة والعود إليها.	والبحث عن مخرج ألزمة املؤسسات العقابية هاته،	التي وبفعل تزايد	
الساكنة السجنية وزيادة تكاليف إدارتها وتشغيلها برز اتجاه حديث في تسيير املرفق السجني في العديد من الدول خاصة	
الغربية تقوم فيه حكومات هذه الدول بالتعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص إلدارة وتشغيل املؤسسات العقابية	
لحساب هذه الدولة،	وذلك للنهوض بأعباء	السجن وإصالحه ضمن مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص.	الى	

جانب نظام الخوصصة الهادف الى تطوير النظام العقابي.

أسباب وتجارب من بين أخرى تؤكد على ضرورة البحث في سبل االرتقاء	باملعاملة العقابية داخل املؤسسات السجنية،	
األمر الذي يقت�ضي باألولوية التركيز على طرق تدبير السجون،414	والبحث عن أنجع السبل في سياق التحديث،	علما أن	

أنماط التدبير مختلفة في سياق االختيارات السيادية.	

أوال: التدبير غير املباشر للمؤسسة العقابية

أبان الواقع العملي عن قصور دور املؤسسات العقابية،	وفشل العقوبات السالبة للحرية في أداء	وظيفتها،	بل ساهمت	
في تكريس أزمة السياسة الجنائية وما يرتبط بها في شقها املتعلق بالتنفيذ العقابي املتمثل من خالل التمظهرات السلبية	
للوقع السجني باملغرب الذي يئن تحت وطأة االكتظاظ وارتفاع الساكنة السجنية مما جعل السجن يحيد ويبتعد عن	

دوره كوسيلة لإلصالح والتهذيب.

وأمام هذا الوضع لم يعد من مناص غير السعي وراء	البحث على خيارات جديدة ملعالجة أزمة السجون،	وذلك من	

413	-	بمناسبة طرح مسودة مشروع القانون الجنائي للنقاش أكد وزير العدل والحريات،	األستاذ مصطفى الرميد،	أن اعتماد عقوبات بديلة عن االحتجاز	
أو االعتقال أصبحت تفرض نفسها	“كحل أسا�ضي”	للمشاكل املرتبطة بالعقوبات التقليدية السالبة للحرية،	وذلك بالنظر للصعوبات املتعددة الناجمة عن	
تدبير املؤسسات السجنية ولتحديات إصالح وإعادة إدماج نزالء	هذه املؤسسات.	وأوضح،	في كلمة بمناسبة افتتاح يوم درا�ضي نظمه املرصد املغربي للسجون	
حول موضوع	“العقوبات البديلة ومشروع تعديل قانون املسطرة الجنائية	...	التحديات واآلفاق”،	أن موضوع العقوبات البديلة يعتبر من بين األولويات التي	
تحظى باهتمام وزارة العدل	،	مشيرا إلى أنه يجب التفكير في مثل هذه الحلول،	سواء	قبل تحريك الخصومة الجنائية،	عبر وضع بدائل للدعوى العمومية،	أو	
بعد صدور الحكم عن طريق إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية.	وفي السياق ذاته	،	يضيف لقد تم الدفع بمجموعة من املقتضيات الجديدة في كل من	
مسودتي مشروع القانون الجنائي ومشروع املسطرة الجنائية تروم في مجملها وضع تدابير بديلة عن العقوبات السالبة للحرية،	“كآلية أساسية إلرساء	سياسة	

عقابية ناجعة”.
وأشار إلى أن مسودة القانون الجنائي تضمنت مقتضيات تحدد العقوبات التي يمكن أن تعوض بتدابير بديلة،	من قبيل العمل من أجل املنفعة العامة والغرامة	
اليومية وفرض تدابير والتزامات معينة أو تقييد بعض الحقوق،	فضال عن فرض تدابير رقابية أو عالجية أو مزاولة نشاط منهي،	وذلك وفقا لضوابط محددة	

قانونا تراعي طبيعة الجريمة وخطورتها حتى تحقق العقوبة البديلة	“الغاية املتوخاة منها كآلية إلصالح وتهذيب املحكوم عليه”.

414	-	من املعلوم أن أسلوب اإلدارة املباشرة أو التدبير العمومي تعرض للعديد من االنتقادات باعتباره أسلوب ينشأ عنه مجموعة من العراقيل والتعقيدات	
اإلدارية التي تحول دون تحقيق األهداف املتوخاة منه؛	ال�ضيء	الذي يضاعف من أعباء	اإلنفاق املالي ويثقل كاهل الدولة ويجعلها منهمكة في مهام التسيير	
والتدخل في بعض األحيان في مجاالت ليست من صالحياتها،	ويجعل من الدولة طرفا في الكثير من املنازعات والقضايا نتيجة التدخل في جميع امليادين وعلى	
جميع املستويات.	أما تسيير املرافق العامة من قبل الخواص فقد تم اعتماده نتيجة ارتفاع كفاءته اإلنتاجية والتشغيلية ومن أهم الطرق الخاصة نجد إضافة	

إلى الخوصصة التدبير املفوض.
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خالل محاوالت تطوير طرق التدبير السجني،	415	واالنفتاح على شركاء	يساهمون في إصالح بيئة السجن وتوسيع دائرة	
الفاعلين في النظام العقابي.	وأيضا من خالل تبني منظور حداثي للعقوبة بشكل يضمن أداءها لدورها الطبيعي في	
اإلصالح والتأهيل وجعل السجن فضاء	إنساني.	ولهذه الغاية وإيمانا بجسامة هذا الورش كان لزاما التفكير في البحث	
عن شريك الى جانب الدولة لتسيير أمر املؤسسات السجنية،	لكن ذلك ال ينبغي أن يفهم أن الدولة عليها أن ترفع يدها	
على املرحلة التنفيذية من العقاب،	بل العكس من ذلك فالهدف يبقى هو البحث عن سبل اإلصالح في إطار مقاربة	
لتقنية	 أو اللجوء	 تشاركية.	وذلك ما أدى في بعض الدول الى تبني خيار ات مختلفة،	من قبيل التدبير الغير املباشر،	

خوصصة املؤسسات العقابية.

1 - جتربة القانون املقارن للتدبير غير املباشر

لقد اعتبر اللجوء	إلى القطاع العام لتدبير السجون مكلفا للغاية،	ويتطلب وقتا طويال،	لذلك قامت وزارة العدل بفرنسا	
بالتركيز على املنافسة بين القطاع الخاص واإلدارة الحكومية من أجل إدخال دينامية تنافسية في تدبير املؤسسات	
العقابية،	وتوقعت من الفاعلين الخواص إبراز مميزاتهم وخصوصا الفعالية والسرعة وتخفيض التكلفة،	والقدرة على	
التجديد واإلبداع.	وكان الهدف األسا�ضي لوزير العدل الفرن�ضي هو الخوصصة الكاملة للسجون على غرار تجربة بعض	
الواليات األمريكية،	لكن النقاش في البرملان الفرن�ضي أدخل تغييرات مهمة على مشروع الخوصصة ألنه ربط املنطق	
االقتصادي-اإلداري،	باملنطق القانوني	-	املؤسساتي416.	وفي أول يناير	2008،	كانت فرنسا تضم	»194	سجنا	»	منها	»21«	
تخضع لنظام التدبير املختلط أو املفوض	»أي بنسبة,82%10	“وذلك منذ صدور قانون	Chalandon	لسنة	1987417 
،	وهو الذي آذن للفاعلين غير الحكوميين	)أي شركات القطاع الخاص(بالتدخل في القطاع السجني	.	ولذلك تعددت	

أنماط تدخل القطاع الخاص في املرافق السجنية العمومية الفرنسية وتحددت على الشكل التالي:

	 إما االستعانة بمصادر خارجية في تنفيذ بعض الخدمات،	ويعهد بها إلى فاعلين من القطاع الخاص كالتغذية		
والتنظيف.	

	 أو الخوصصة الشاملة وبالتالي تفويت السجن للخواص.	

	 أو التدبير املفوض للخدمات املتعلقة باملرفق السجني.	

415		التدبير لغة:	من فعل دبر يدبر بمعنى نظم واعتنى،	ومصدره التدبير،	ويقال تدبر األمر فكر فيه وفي نتائجه،	والتدبير بمعنى ُحسن القيام،	كما يقال دبر	
األمر أي تفكر فيه ونظر في عاقبته واعتنى به ونظمه،	وتدبر األمر بمعنى نظر في أدباره أي عواقبه وتفكر فيه،	واستدبر األمر أي رأى في عاقبته مالم يره في صدره،	

والدبرة جمع دبار بمعنى العاقبة.	املنجد في اللغة واإلعالم«،	دار املشرق،	بيروت لبنان	،	طبعة	2003	،	ص	104.
وفي االصطالح:	يعتبر التدبير نشاطا يختص به اإلنسان،	يمارسه في حياته اليومية واملهنية بغية تحقيق نتائج ملموسة من خالل أهداف محددة ومعينة مسبقا،	

يمكن إدراكها بواسطة نخبة من األشخاص يشكلون مجموعة أو فرقة متخصصة تتمتع بالكفاءات واملهارات الالزمة.
انظر في ذلك	،	امحمد اإلدري�ضي	،	»األركان األساسية للتدبير«	،	مطبعة فيربرانت	،	طبعة أكتوبر	2004	،	ص	40.

وذلك بالنظر لإلمكانيات التي أبان	 وتجدر اإلشارة إلى أن التدبير باملعنى الذي سبق تحديده هو الذي سيصبح الُعّدة املطلوبة في مجال التدبير العمومي،	
عنها تطبيقه في مجال التدبير الخاص.	إال انه ورغم هذا التحديد فإن هناك عناصر اختالف تتجاذب هذا املصطلح من حيث املضمون في عرف املدرستين	
األنكلوساكسونية والفرنسية.	فالتوجه األنكلوساكسوني في التدبير هو توجه متطور ومنفتح،	إذ يعمد إلى إدخال تقنيات التدبير املقاوالتي إلى القطاع العام وإلى	
مجال السياسات العمومية وذلك عبر تبنيه للمقاربة الثالثية االقتصاد،	الفعالية،	والنجاعة.	أما التدبير حسب التوجه الفرن�ضي فيحيل باألساس على مجموع	
الوسائل والتقنيات املعتمدة إلعطاء	أكبر فعالية ممكنة للعمل اإلداري،	بأقل ما يمكن من املوارد املتاحة،	وبالتالي فهو تدبير يحيل على القواعد واإلجراءات	

القانونية الواجب االلتزام بها عند مزاولة مهمة اإلدارة والتسيير.		
سعيد جفري	،	نفس املرجع	،	ص		-19 18.

416 - Direction de L’Administration Pénitentiaire, Ministère de la Justice, dossier publié sur le site  Internet  http://www.
justice.gouv.fr/art_pix/1_GestionDeleguee.pdf, Page: 5 

417 - Publié sur le site Internet : http://www.legifrance.gouv.fr 
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	 وتتلخص الوظائف والخدمات محل التفويض في:	

	 التغذية:	ويدخل في إطارها إعداد وتعبئة وتوزيع ثالث وجبات يوميا،	مع االمتثال للقوانين واللوائح املتعلقة		
باملعايير الغذائية،	والنظافة العامة واملراقبة الصحية للسلسلة الغذائية بأكملها418.

	 الفندقة والغسيل:	ويندرج في إطارها تقديم مجموعة من األدوات لجميع السجناء،	فضال عن صيانة وتجديد		
وغسيل املالبس وأفرشة النوم.	

	 املقصف:	يتضمن البيع املباشر للمنتجات والخدمات إلى السجناء.		

	 الصيانة:	وتشمل هذه الخدمة صيانة البنايات،	وتجديد املمتلكات،	وتوفير الطاقة الكهربائية واملياه.	

	 التنظيف:	املتعهد بتزويد بالخدمة يشرف على تنظيف املرافق السجنية ويوفر منتجات التنظيف.	

	 ونقل		 اإلداري  االتصال  خطوط  لضمان  السيارات  وتجديد  وصيانة  بتوفير  املتعهد  يلتزم  النقل:	 وسائل 
السجناء.

	 إما في إطار خدمات عامة		 مقابل أجر،	 مزود الخدمة يقترح النشاط الذي يطلبه السجناء	 العمل السجني:	
والغسيل،	 الفندقة،	 التغذية،	 ذلك وظائف  في  بما  السجني،	 املرفق  تشغيل  يوميا،	 الضرورية  )األنشطة 

ومقصف والصيانة(،	أو في وحدات اإلنتاج.

	 إدارة		 عليه  وافقت  الذي  التكوين  برنامج  إطار  في  للسجناء	 تكوينا شخصيا  املتعهد  يقترح  املنهي:	 التكوين 
السجون419.  

أشكال ومميزات التدبير غير املباشر للخدمات السجنية  1-1

يعتبر التدبير املفوض في نظر البعض ثورة ثقافية تتيح رؤية ثابتة لألهداف على املدى الطويل،	حيث يستطيع مدير	
املؤسسة السجنية بالتعاون مع الخواص وانطالقا من عالقة الثقة بينهما واملبنية على األهداف املشتركة،	وضع خطة	
وذلك عكس التدبير باملفهوم التقليدي الذي يتقيد بوسائل غير متطورة من	 لعدة سنوات لتحقيق هذه األهداف،	
خالل مبدأ امليزانية السنوية وبموارد بشرية ومالية أقل تطورا،	كما يقلل من مجال املنافسة واالستجابة والقدرة على	

التكيف.	فما هي أشكاله القانونية ومميزاته.

األشكال القانونية للتدبير غير املباشر للمؤسسات السجنية  1-1-1

صدر في فرنسا بتاريخ	9	شتنبر	2002	قانون التوجيه والبرمجة من أجل العدالة،	ونص على تنفيذ برنامج لبناء	»	1320 
26	مؤسسة عقابية ولقد اختارت وزارة العدل استخدام شكلين قانونين إلنجاز هذه	 مكانا لالعتقال	»	أي ما يعادل	

املهمة:

عقد التوريد وصفقات التدبير املفوض  §

في عقود التوريد اتفقت اإلدارة مع املتعهد الترخيص له باستغالل مؤقت للملك العام مع إبرام عقد اإليجار للمؤسسة	
العقابية التي ستبنى والتي سيتم دفع إيجارها مع خيار الشراء،	مع تكليفه بخدمات الصيانة والتنظيف.

418 - Direction de L’Administration Pénitentiaire, op-cit ,Page:  4.
419 - Direction de L’Administration Pénitentiaire, op-cit ,Page:  7.
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صفقات التصميم والتنفيذ وصفقات التدبير املفوض §

في صفقات التصميم والتنفيذ تعهد االدارة العقابية إلى مجموعة من الفاعلين االقتصاديين مهمة الدراسات وتنفيذ	
ويجب أن تكمل صفقات التدبير املفوض فيما يتعلق بخدمات الصيانة والخدمات	 إلى حين نهايتها.	 أعمال البناء	
الشخصية.420 	ولقد تطورت العقود بين الدولة والجهات الخاصة بشكل كبير منذ سنة	1987.	وبخصوص الصفقات	
األولى للتدبير املفوض		للخدمات السجنية	،	ساد غموض كبير بخصوص محتوى دفتر التحمالت	،	وكانت مصدر سوء	
تفاهم بين الفاعلين في امليدان أنفسهم.421ونظرا لذلك عززت إدارة السجون		ضوابط العقود بشكل كبير	،	خصوصا	
في أعقاب انتقادات مجلس الحسابات عام		2006،	حيث أصبحت العقود األخيرة تحتوي على ما يقرب من	80	مؤشرا	
متعلقا بجودة الخدمات	)كدرجة حرارة الهواء	،	وسرعة اإلصالح في حالة األعطاب	،	وعدد فرص العمل أو التدريب	
املقدمة	...(	وكل هذه الضوابط هي مرتبطة بعقوبات مفروضة عند خرق بنود العقد ،	وانتقلت أيضا التدابير العقابية	
كثرة املراقبة	 	 الشركات وأصبح اآلن متعهدو الخدمات يشتكون من	 من مراقبة وسائل العقد إلى مراقبة نتائج أداء	
وتهديدهم الدائم		بعقوبات		تنم في نظرهم عن عدم تقدير قيمة مجهوداتهم.	باملقابل يمكن أن تكون الدولة هي مناط	
العقاب نتيجة عدم الوفاء	بالتزاماتها،	و أول مثال على ذلك هي العقوبات املفروضة عليها في حالة اكتظاظ املؤسسة	
ليتم	 السجنية،	ترتب عن ذلك نقص في االكتظاظ باملؤسسات ذات التدبير املفوض أكثر من املؤسسات العمومية،	
بعد ذلك تعديل هذا املقت�ضى وأصبحت الدولة تدفع تكاليف إضافية للمتعهد دون التعرض للعقاب	.ومع ذلك ال بد	
من مراجعة العقود إذا كانت زيادة الساكنة السجنية تتجاوز	150٪	،والحقيقة أن العالقة بين الشريكين غير متوازنة	
ألن الدولة في الواقع هي الوحيدة التي تستطيع تغيير العقود في طور التنفيذ،	على أن ال تتجاوز نسبة التغيير	15٪	أو	
20	٪	من املبلغ الكلي للعقد.	وتهدف هذه اآلليات ملحاربة منطق الربح التي تتبناه الشركات باملقارنة مع أهداف اإلدارة	
العقابية التي تطمح إلى مراقبة األمن املؤسساتي،	ومراقبة دفتر التحمالت املتعلق ببناء	املؤسسات السجنية بطريقة	
دقيقة للغاية نظرا ألن متعهد الخدمات يسعى إلى خفض تكاليفه.	ومع ذلك فقد برزت عدة مشاكل عند افتتاح مرافق	
جديدة	“كمشكل األقفال وشبكة الكهرباء...”وقد مهدت هذه املشاكل الطريق النتقاد منطق الربح الذي يتعارض مع	
متطلبات الجودة بشكل عام.422	فما مدى اعتبار التدبير املفوض للوظائف غير السيادية باملؤسسات السجنية نجاحا	

نوعيا في تقديم الخدمات السجنية؟	وما هي مميزاته مقارنة بالتدبير التقليدي؟	

مميزات التدبير املفوض  2-1-1

إن الهدف األسا�ضي من التدبير املفوض هو فك ارتباط الدولة بوظائف ال تعتبر من	»مهامها الجوهرية	»	لذلك سمح	
وتفويض بعض املهام املرتبطة بالعالم	 بمنح الثقة لبعض املؤسسات الخاصة،	 	1987 لسنة	 	Chalandon قانون	
السجني إلى املتخصصين،	وكانت الفكرة الرائدة أن املتعهدين من القطاع الخاص يستطيعون تحقيق جزء	من هذه	
املهام بطريقة أفضل،	وبتكلفة أقل نظرا ألن الدولة تفتقر الى الخبرة الضرورية.	إضافة إلى ذلك فتفويض العديد من	
املهام التي تنظمها عقود التدبير املفوض،	يجعل من السهل على مدراء	املؤسسة السجنية إدارة املوارد البشرية،	فإذا	
فإنه يجوز للمدير إثارة العقوبات املحددة تعاقديا،	 لم تنفذ مهمة الصيانة التي يجب أن يقوم بها املوظف املعني،	
ومما يجعل األمر أكثر بساطة هو قلة املخاطبين املسؤولين،	حيث توجد شركتان فقط:	تتكلف األولى بالتصميم والبناء	
وضمان الصيانة،	وتعمل الثانية في مجال االستغالل.	وفي هذه الحالة وزيادة على تبسيط إدارة املوارد البشرية فإن	

املدير يتخلص من مشاكل تنسيق املهام لكونها تصبح من اختصاص املتعهد. 

420 - Direction de L’Administration Pénitentiaire, op.cit., Page: 19.
421 - Direction de L’Administration Pénitentiaire, op.cit., Page : 12.
422 - Y. Bouagga, A.Ouss et A.Philipp, op-cit , Page:7 et s.
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وما لبث أن مكن التدبير املفوض للمقصف داخل السجن من توفير جودة أفضل،	حيث أجبرت العقود املتعهدين	
على وضع واحترام معايير واضحة مفروضة عليهم في العقد،	وفرضت قيودا على متعهدي الخدمات بحيث ال يمكن أن	
تتجاوز األسعار في املقصف األسعار املعمول بها في أقرب املحالت،	وهو ال�ضيء	الذي ال تحترمه حتى املؤسسات السجنية	

العمومية.	

وفي الواقع امليداني اتضح صحة هذا الجانب،	فتدبير الوجبات من طرف القطاع الخاص قد حسن نوعيتها،	وأضاف	
لها مميزات جديدة كاالستشارة املنتظمة لخبراء	التغذية في تصميم القوائم	،	وتم تدريب السجناء	في املطبخ من قبل	
متخصصين في ذلك	،	هو ما مكن من تحسين النظام الغذائي في وقت كان يتخلص فيه	40٪	من السجناء	من وجبات	
الطعام ألنهم يعتبرونها غير صالحة لألكل في إطار التدبير املباشر للمؤسسة السجنية	،	إضافة إلى أن		تكليف الشركات	
الخاصة بهذه املهام يسمح بالتواجد السريع للمهنيين لحل املشاكل التقنية والصيانة،	فاملدير في املؤسسات السجنية	

العمومية يشتكي من وجود فني واحد فقط لحل مشاكل املياه		والكهرباء	وغيرها. 

وبناء	على ذلك فنوعية الخدمات التي يتكلف بأدائها القطاع الخاص والتي تقدم من طرف املتخصصين قد توصلت إلى	
أفضل مستوى من الجودة،	حيث لوحظ توازن التغذية وتحسنها وتحقيق األمن الغذائي على نطاق واسع ولوحظ أنها	
خدمات مرضية للغاية على مستوى صيانة املباني،	وتوفير الوسائل التي تمكن من ضمان النظافة والتجهيزات وتجديد	

املعدات،	ال�ضيء	الذي ال يمكن معه إنكار مساهمة التدبير املفوض في االشتغال اليومي للمرافق السجنية.	

ومن ضمن املميزات أيضا في عملية التدبير املفوض أنها تساهم في اكتساب ثقافة املراقبة في املؤسسات املعنية،	فقد	
تم إنشاء	مركز لرصد ومراقبة الخدمات والرصد الفردي للعاملين والرصد التأديبي لهم؛	ومؤخرا تم إصدار بروتوكول	
من طرف إدارة املؤسسة والخواص ساعد على توضيح صالحيات كال الطرفين،	وهو ما يعبر عن معرفة جيدة للوثائق	
التعاقدية وتفسير محتواها.	وساهم التدبير املفوض أيضا في تحسين نوعية العالقات التعاونية بين موظفي اإلدارة	
العقابية وبين الخواص فعند النظر للتحديات األمنية واالجتماعية واالقتصادية التي تواجههما نجد أن التعاون بينهما	
حاسم لتوفير تحسينات ملموسة على الوسط السجني الذي سينتقل من الحفاظ على أمن الزنازين إلى ممارسة حميدة	
للعمل املدني وتحقيق الجودة في التعليم وتغذية السجناء	وغيرها،	فمفتاح النجاح هو دمج االختالفات الثقافية بين	

القطاعين العام والخاص،	وهو ما يعني فهم املتطلبات األمنية وإعادة اإلدماج423. 

ويستند نجاح هذه الشراكة على القيم املشتركة خاصة في مجال األخالقيات،	و الرؤية الطويلة األمد وإعادة تأهيل	
السجناء،	وتحقيق مزيج من الخدمات التقنية و االجتماعية التي تعزز التآزر بين الشركاء	وسيكون من املثير لالهتمام	
فتح العقد ألنشطة أخرى مثل استقبال األسر و الرياضة والثقافة424.وقد أكد مجلس الحسابات الفرن�ضي في تقرير له	
لسنة	2006	أن نظام التدبير املختلط كان	»	مرضيا بوجه عام من حيث نوعية الرعاية املقدمة للسجناء	»	وشدد على	

أن التعاون بين شركاء	من القطاع الخاص مع املدراء	العامين	»كان تدريجيا مصدر إثراء	وحماس	».

اإلطار القانوني للتدبير املفوض للخدمات السجنية  2-1

يعتبر التدبير املفوض شكال من أشكال اإلدارة املشتركة أو املختلطة التي تقوم من خاللها اإلدارة العقابية باالستعانة	
بمصادر خارجية خاصة،	تتكلف بتنفيذ بعض املهام غير السيادية،	وتستثني بعض املهام املتعلقة بالحراسة ومسك	

423 - Direction de L’Administration Pénitentiaire, op.cit. , Page:14 et s.
424 - Direction de L’Administration Pénitentiaire, op.cit. , Page : 18.
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السجالت التي تبقى من اختصاص اإلدارة؛	هذا النمط من التدبير هو واحد من التدابير األصلية في املشهد اإلداري	
الفرن�ضي بل هو نموذج لكثير من النظم السجنية األجنبية،	فما مدى مشروعيته؟	وما مدى توفره على إطار قانوني	

ينظمه؟

تعني املشروعية خضوع نشاط السلطات االدارية ونشاط املواطنين للقانون وتعني أيضا التزام املؤسسات والحكومة	
وفي حالة السجون الفرنسية لم يكن هناك أبدا مجال للخوصصة الشاملة كما هو الحال في	 بالقانون والدستور.	
الواليات املتحدة وبريطانيا أو أستراليا	،	نظرا ألن تقييد حرية األشخاص يعتبر مسألة متعلقة بسيادة الدولة،	ونتيجة	
أو	 	« لذلك أخذ تدبير املؤسسة السجنية في فرنسا شكل	»التدبير املفوض	»	واملعروف أيضا باسم	»التدبير املختلط	
»الشراكة بين القطاعين العام والخاص	»حيث ظل إدخال شركاء	من القطاع الخاص في السجون هادئا نسبيا،	لكونه	
لم يثر جداال مجتمعيا على نطاق واسع،	لكنه أثار انتقادات حول درجة الثقة في املباني السجنية،	وعلى خطر استغالل	
عمل السجناء	من قبل املقاولين،	و عموما حول املخاطر املرتبطة بإدخال منطق الربح في تقديم الخدمة العمومية،	
ولقد انتقد معارضو دخول القطاع الخاص		إلى عالم السجن منطق الربح،	وكذلك انسحاب الدولة لصالح الشركات	
التي ليست لها شرعية املشاركة في نظام العدالة الجنائية	،	بينما ركز املدافعون عن التدبير غير املباشر على تسليط	

الضوء	على التقدم النوعي الذي أحرزه تدخل جهات فاعلة مبتكرة وفعالة في تدبير السجون. 

حاليا توجد في فرنسا	21	مؤسسة تخضع للتدبير املختلط،	تم بناؤها في إطار برامج مختلفة لزيادة عدد أماكن االحتجاز	
و كل واحد من هذه البرامج هو نوع معين من الشراكة بين	»العام والخاص«	ودمج لعدد متزايد من الخدمات.وقد واجهت	
فرنسا سنة	1980	وضعا دقيقا جدا بسبب االكتظاظ في السجون لكون العديد من املؤسسات السجنية كانت قديمة	
جدا،	مما دفع وزير العدل آنذاك	“	Albin Chalandon	”	أن يقرر إطالق خطة طموحة لبناء	مرافق سجنية جديدة،	
 Chalandon	وتم إصدار قانون	واقترح فتح أبوابها للقطاع الخاص من أجل التخفيف من وطأة تكاليفها على الدولة،
لــــ	22	يونيو	1987	الذي ينص على أنه		:”يجوز للدولة تعيين شخص عام أو خاص أو مجموعة من األشخاص في إطار	
مهمة عامة أو خاصة تختص بتصميم وبناء	وتجهيز املؤسسات العقابية 	وتنفيذ هذه املهمة هو		نتيجة التفاق سابق	
بين الدولة والشخص أو مجموعة من األشخاص وفقا		لدفتر التحمالت التي يوافق عليها قرار صادر عن مجلس الدولة.	
ويتم تعيين هذا الشخص أو مجموعة من األشخاص عقب طلب عروض تناف�ضي،	ويمكن أن تسند الوظائف األخرى	
كالتدبير ومسك السجالت والحراسة،	ألشخاص من القطاع العام أو الخاص وفقا للتعيين الذي يحدده مرسوم صادر	
عن مجلس الدولة	“.	وبموجب هذا القانون425	يمكن تفويض كل املهام التي ال تدخل في نطاق سيادة الدولة إلى القطاع	
الخاص وفقا ملقتضيات خاصة426،	وهو ما مكن من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في املجاالت التي كانت محل	

سيطرة الدولة،	وهي عكس التجربة التي تبنت نظام خوصصة السجون.

2 - خوصصة املؤسسات العقابية  

إن عملية تقديم أي نشاط ُيبذل في مواجهة نزالء	املؤسسات العقابية وتقدير فعاليته يجب أن يتحدد على أساس	
على املشكالت التي تعاني منها السجون أو على األقل	 مدى مساهمته في تحقيق أغراض التنفيذ العقابي والقضاء	
التخفيف منها ضمانًا	لحقوق السجناء	في املعاملة اإلنسانية،	وتأديب املحكوم عليه وإعادة تأهيله وغيرها من أهداف	
التنفيذ العقابي.	وقد ادى اكتظاظ املؤسسات العقابية وتزايد الساكنة السجنية وزيادة تكاليف إدارتها وتشغيلها إلى	

425 - Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
426 - Y. Bouagga, A.Ouss et A.Philipp ,op-cit, Page: 5 .
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ظهور اتجاه حديث في الدول الغربية خاصة بالواليات املتحدة وبريطانيا،	تقوم فيه حكومات هذه الدول بالتعاقد مع	
وإذا كانت مصلحة الدولة من	 مؤسسات القطاع الخاص إلدارة وتشغيل املؤسسات العقابية لحساب هذه الدول.	
خصخصة السجون هي تخفيض األعباء	املالية فإن هذا التخفيض ال يمكن أن يحصل على حساب تأهيل املحكوم	
عليهم.427	لذلك وجب ربط كل مبادرة تجاه السجين بحق السجين في املعاملة اإلنسانية،	وتأهيل املحكوم عليهم،	وأمن	

املؤسسات العقابية.

بذلك ففي سبيل محاولة التخفيف من أعباء	الدولة،	وفي إطار نهج جديد في التدبير قائم على االنفتاح على مكونات	
أخرى للمساهمة في تأهيل السجين اعتمدت العديد من األنظمة أسلوب خوصصة مؤسساتها العقابية.	خوصصة	

بأشكال مختلفة،	تحتاج لتقييم دورها كوسيلة للتخفيف من أزمة السجون.

النقاش الفكري حول فكرة الخوصصة  1-2

حيث تم نقل مسؤولية توفير	 ظهر مفهوم خوصصة السجون في الواليات املتحدة منتصف القرن التاسع عشر،	
اختفت الفكرة بعد فترة قصيرة نتيجة	 الحراسات لشركات قامت بتوظيف حرس للسجون في لويزيانا ونيويورك.	
في	 الذين كانت منتجاتهم تسيطر على السوق،	 الفساد الذي انتشر ودعاوى أقيمت ضد عمليات تشغيل السجناء	
مقابل رواتب متدنية.	وبعد أن كانت نتائج هذا النظام في بدايته تتدبدب بين النجاح والتعثر إال ان الخوصصة حققت	
فيما بعد نتائج جيدة من نواحي اإلدارة واملتابعة،	األمر الذي شجع بعض الواليات على تكليف الشركات الخاصة بشكل	
متزايد على القيام بدور الشريك املهم في إدارة املؤسسات العقابية،	وتوسيع مهام هذه الشركات لتشمل مراقبة املفرج	
عنهم وجعلهم تحت املراقبة بواسطة األساور الذكية.	وهي فكرة انبثقت من الشركات نفسها كوسيلة لخفض أعداد	

السجناء428.

وتهدف فكرة خوصصة السجون كليا أو جزئيا الى تدارك النقائص		من خالل االصالح،	خوصصة يمكن أن تكون كلية	
عبر إشراك القطاع الخاص في بناء	السجون وتمويل صيانتها ومشاريع تدريب املساجين وتشغيلهم وبيع منتجاتهم خارج	
السجن.	ويمكن تسميتها بالخوصصة الشاملة والذي يقوم القطاع الخاص من خاللها بإنشاء	وبناء	املؤسسات العقابية	
وإدارتها وتشغيلها بعد أن تتعاقد معها الدولة أو الحكومة.	ويكون الدفع فيها من قبل الدولة بناء	على عدد املساجين أو	
عدد األسرة املشغولة.	ويكون دور مسئولي الحكومة في هذه الحالة اإلشراف على التشغيل والتأكد ان متطلبات العقد	
قد تم تنفيذها.	وقد تكون خوصصة جزئية تشمل املشاركة في التمويل وبعض الخدمات مثل التنظيف والتدريب.	
وفيها تقوم بعض املؤسسات العقابية أو اإلدارات املركزية للمؤسسات العقابية بالتعاقد مع بعض املؤسسات الخاصة	
لتقديم بعض الخدمات املحددة مثل التغذية أو النظافة أو الخدمات الصحية429.وفي هذه الحالة تظل الحكومة تملك	
وتشغل املؤسسات العقابية ومن تم تستطيع اختيار الخدمات املناسبة بناء	على الحاجة والتكلفة.	وال يعني هذا التنازل	
عن الدور املركزي للدولة بالنسبة للمؤسسات العقابية والسجنية، بل يكون الهدف من هذا التفويت للخدمات هو	

توفير وتحسين الدور التربوي واالجتماعي للسجن.

لذلك فالطريقة الثانية من التخصيص هي شائعة في كثير من املؤسسات العقابية في دول ومجتمعات كثيرة بما فيها	

427  - Acqullin et Ascott ,1e mouvement de diagonalisation, la limitation el la privation de liberté dans las pays de l`Europe 
occidentale, archive de politique criminelle,1985 p. 61

428  - acqullin et ascott ,op cit, p. 78

429	--جابرمحمد لمهيزع،	خصخصة المؤسسات العقابية،	مجلة أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،	ص	220 .
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وكانت	 ولم يثر حولها خالل هذه املدة الزمنية الطويلة أي نوع من املعارضة أو الجدل.	 بعض املجتمعات العربية،	
املشكالت املرتبطة بهذا النوع من التخصيص تتركز على شكليات إجرائية تتعلق عادة بنوعية وجودة الخدمات املقدمة	
والتكلفة430.	أما النوع األول وهو التخصيص الشامل فلم يظهر وينتشر إال في مجتمعات محدودة مثل الواليات املتحدة	
وبريطانيا منذ بداية الثمانينات وما زال محدود االنتشار.	ومع هذا فقد انقسم الناس حول هذا املوضوع إلى مؤيدين	

ومعارضين كل يدلي بدلوه ويقدم حجته.

2-1-1 حجج مؤيدي خوصصة السجون

تعلل املناهضون إلدارة الدولة للسجون بضعف الثقة في الكفاءة الحكومية للقيام باإلصالحات في مجال السجون	
،		وكذا ارتفاع معدالت اإلنفاق عليها،		مما دفعهم للتأييد املفرط آللية السوق الحر والقول بأن خوصصة السجون	
والتعامل معها كصناعة تدر ربحا،	سيجعلها تصبح كأية صناعة أخرى يحكمها التنافس وآلية البحث عن التفوق	،وهو	
ما سيؤدي إلى تحسين الجودة ورفع الكفاءة وخفض التكاليف	.		فمعيار الكفاءة إذن هو الغرض من التحول في تدبير	
املؤسسة السجنية من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛	أي تحسين نوعية الخدمة املقدمة دون زيادة التكاليف،	أو	

تخفيض التكاليف دون تقليل جودة الخدمة431.

وقد تم اللجوء	إلى خوصصة السجون في الواليات املتحدة نتيجة تضافر عاملين اثنين هما:	التزايد غير املسبوق في عدد	
السجناء،	وظهور بيئة سياسية مواتية ملنطق السوق الحر،	حيث أن السجون الخاصة من خالل التصميم املبتكر	
واإلدارة الجيدة،	وتخفيض التكلفة تعتبر أفضل من العمومية.	ونتيجة لذلك إذن تعتبر السجون الخاصة مثاال جيدا	
يعتمد على االبتكار والجودة في تصميم السجون كما تعد أكثر أمانًا	من املرافق السجنية العامة،432 وتميز دافع الربح	
بأنه يخلق حوافز للسالمة ألن االضطرابات العنيفة في املرافق السجنية يؤدي إلى زيادة التكاليف على األمد الطويل.	
بذلك فإن تفويض القطاع الخاص مكان القطاع العام من أجل القيام باألعمال التي تعد ضمن االختصاص األصيل	
للدولة يرتكز على نظام التكاليف الذي تحدده املنافسة بدخول أطراف جديدة،	باإلضافة إلى ما توفره آلية املؤسسات	

الخاصة من دوافع للتفوق والجودة باكتشاف وسائل أفضل وأرخص لتقديم الخدمة		.

دفوعات معار�ضي خوصصة السجون  2-1-2

عارض البعض موضوع مشاركة القطاع الخاص في إدارة السجون،	واتهموا السجون الخاصة بأنها تضع السجناء	على	
مسافة بعيدة من حماية القانون،	وأن أغراض سجانيهم من القطاع الخاص تختلف عن أغراض املحاكم التي أرسلتهم	
إلى السجن	،433	كما أن دافع السجون الخاصة		هو الحصول على أق�ضى ربح وليس مراعاة احتياجات أو حقوق السجناء.	

وقد تجلت مختلف النقط التي أثارت معارضة قوية في:	

430		-جابر لمهيزع،	م س،	ص	236 .

431	-	عائشة السبيطري،	طرق تدبير املؤسسة العقابية باملغرب-دراسة مقارنة-	بحث لنيل شهادة املاستر في العدالة الجنائية والعلوم الجنائية،		كلية الحقوق	
–	فاس،	ص	69.

432 -  Face à ces dérives, les défenseurs de la privatisation se sont appropriés comme autre enjeu de la privatisation la 
réinsertion des détenus. Le Président de la Commission des Lois au Sénat français déclarait notamment : « on va peut-
être, pour la première fois, faire de la prison un instrument de réhabilitation » 29. Ainsi présentée, la réinsertion passerait 
par la réduction de la surpopulation et une meilleure qualité des services offerts.

433- La tendance à traiter le secteur carcéral comme n’importe quel service public privatisable témoigne de la difficulté à 
cerner l’objectif spécifique de la prison.

Voir, Patricia Naftali, la prison vaut-elle le cout? Le marché des établissements pénitentiares : de l’efficacité a  revendre. 
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املساس بمبدأ العدالة §

يرى املعارضون لخوصصة السجون أن القطاع الخاص لديه الحافز والوسائل الالزمة للزيادة في مقدار املدة التي سيبقى	
خاللها املحكوم عليهم في السجن،	وأن ذلك يشكل تهديدا للعدالة	،	فهذه الصناعة في نظرهم يمكنها تمديد مدة األحكام	
بطريقتين	: أواًل	من خالل تشكيل لوبيات للضغط من أجل إصدار قوانين	»أكثر صرامة	»	تحتوي على زيادة مدة األحكام	
، وثانيا بما تمارسه الشركات من تأثير على جلسات االستماع		بخصوص اإلفراج املشروط	،والتي تحرص من خاللها على	
عدم تمتيع السجين به؛	من هنا فلديها الحافز لتمديد إقامة النزيل قدر اإلمكان عن طريق تقليل فرص إطالق سراحه	
املشروط أو عن طريق تلفيق املخالفات التأديبية له.	وجملة القول إن العدالة تقت�ضي أنه عند إصدار املحكمة حكما أو	
قرارا باإلدانة فإنها تمارس بذلك سلطتها فعليا ورمزيا معا	،				وعندما ينظر نزيل السجن إلى الثوب الرسمي لحارسه	،	وبدال	
من أن يجد شارة كتب عليها	»املكتب الفيدرالي للسجون«	فإنه يواجه شارة كتب عليها	»شركة القمة لإلصالحيات«	فإن	

هذه السلطة تضعف،			وتضعف معها نزاهة نظام العدالة		.		

املساس بمبدأ الشرعية §

اعتبر السماح لشركات القطاع الخاص بالسيطرة على جزء	ال يتجزأ من النظام القضائي الذي يعتبر من اختصاص	
القطاع العام فيه إخالل بمبدأ الشرعية ألنها تجعل تمييزا بين وظيفة املحاكم والسجون رغم أن كالهما يهدفان	
إلى تحقيق العدالة، وكالهما ملتزم بمبدأ الشرعية الذي يقت�ضي اعتبار تنفيذ العقاب من واجب السلطة القضائية	
وال يجب إسنادها إلى الشركات مهما كانت املؤهالت التي تتوفر عليها،	فمن الصعب إذن االقتناع بالفصل التام بين	
املؤسسات التي تتولى النطق بالعقاب واملؤسسات التي تتكلف بتنفيذه.	من جهة أخرى فإن منطق السوق في مساره	
بالنسبة لقضية خوصصة السجون يتعارض مع منطق الدولة من حيث الحماية االجتماعية	،		 ألن الحفاظ على نظام	
وسجون-وإن إبراز الحضور االجتماعي	 -من شرطة وقضاء	 العدالة يعد ضمن دائرة اختصاص الدولة بمؤسساتها	
لهذه الدائرة يجب أن يكون دون اختراق للنظام االجتماعي كوجود غير سلعي ينظم حياة األفراد والجماعات مستهدفا	
تغذية العالقات االجتماعية بما ينتجه من قيمة ترسخ تماسك املجتمع وتضامن أفراده.	لذلك اعتبر تنفيذ العقاب من	

الوظائف الحيوية للدولة واملرتبطة بسيادتها.

تهديد سالمة السجناء §

تتجه السجون الخاصة نحو خفض التكاليف لتحقيق أق�ضى قدر من األرباح،	فهي تميل إلى أن تكون الحراسة أقل	
يدعي نقاد الخوصصة أن	 وعالوة على ذلك،	 مما قد يؤدي إلى زيادة معدل الحوادث العنيفة بين السجناء.	 عددا،	
السهولة النسبية التي يمكن للقطاع الصناعي الخاص بناء	زنزانات السجون الجديدة يؤدي إلى اعتماد الحكومة عليه	

على حساب البرامج االجتماعية والبرامج الوقائية.

البعد عن تقديم خدمات التأهيل §

نظرا لكون دافع الربح هو الحافز الذي تسعى إليه الشركات الخاصة،	فإنها تقوم بالتقليل نسبيا من العالج التأهيلي	
الذي يعتبر في نظرها باهظ التكلفة،	وبناء	على ذلك تشوه وظيفة السجون وتبتعد عن تقديم الخدمات التأهيلية التي	

تقلل من نسبة العود وتساعد السجناء	على العودة إلى املجتمع بشكل مثمر.

وكان مركز	 		، تطبيق نظام خوصصة السجون	 	 وبالرغم من االعتراضات أعاله فإن الواليات املتحدة لم تتوان عن	
»وهي أبرز	 »اإلصالحيات األمريكية	 القطاع الخاص			حيث تديره شركة	 	 في كنتاكي أول سجن يتولى إدارته	 »ماريون«	
شركة في صناعة اإليداع في السجون		،	وحتى نهاية الثمانينيات كان هناك حوالي		30	مرفقا سجنيا خاصا		،		وذلك رغم	
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	، التخوفات التي أثيرت عن إمكانية انحراف شركات القطاع الخاص عن األهداف املسطرة لها في إدارتها للسجون		
وذلك نتيجة قدرتها على التأثير على بعض املسؤولين وتكوين رأي عام		يساند الخوصصة،	وتشجيعه كذلك على إقامة	
حمالت دعائية منسقة إليداع املزيد من الناس في السجون عن طريق استصدار قوانين من أجل تشديد األحكام	،	زيادة	
على تمتع تلك الشركات بدور أكثر مركزية في نظام العدالة يتجاوز مجرد اإلدارة املالية للسجن		،	حيث تحكم السجون	
عدة قواعد متعلقة بسلوك السجين إذ يعاقب على مخالفاته بزيادة مدة سجنه ومن املحتمل أن يؤثر دافع الربح على	
القرارات الخاصة بطول مدة الحبس 	،		وأيضا قد يقوم متعهد السجن بالتالعب بتوصيات اإلفراج عن سجناء	خطيرين	

يثيرون املتاعب أو ألنهم مر�ضى و أن تكاليف اعتقالهم عالية		.

2-2 تصورات العتماد منهجية الخوصصة

تختلف نتائج الخوصصة إلى حد ما باختالف مدن الواليات املتحدة األمريكية،	لكن عندما يتم ضبط الحسابات للبحث	
عن املبلغ الذي تم توفيره أو النفقات التي تم التخفيض منها باالستثمار في السجون الخاصة يظهر أنها مثيرة للشك	434 
وأنها بعيدة عن تحقيق نقص في املصاريف اعتمادا على املنهجية التي تتبعها العديد من الدراسات نظرا العتمادها	
على بيانات متاحة فقط من طرف الشركات الخاصة و ال تتمتع بالثقة واملصداقية مما جعل النتائج املحصل عليها	
نتيجة أسلوب الخوصصة تتذبذب بين اإليجابيات والسلبيات.435	فقد أظهرت دراسة نوعية للسجون في نيومكسيكو	
أن الخدمات في املرافق الخاصة أعلى جودة في جميع سجون الوالية ما عدا مؤسسة سجنية واحدة،	وخلصت الدراسة	
أن متوسط تكاليف كل سجين يوميا في السجن العمومي هو	43.08	دوالر،	باملقارنة مع مبلغ	35.90	في السجن الخاص،	
،436	وقد تبين أن بناء	السجن الخاص وتكاليف إعداده كانت أقل من	 أي أن نسبة خفض التكاليف تقدر ب17 %	

تكاليف بناء	السجن العمومي.437

باملقابل تكمن خطورة تدبير الشأن السجني بشكل كلي من طرف املؤسسات الخاصة في أنه يجعل إطار الدولة عديم	
التأثير،			ويضعف نسيج البنية االجتماعية	،			ويحد من إمكانات املساءلة العامة،		فتنهار عالقات الثقة حين تتسرب	
سلطة التسيير من الدولة إلى فاعلين آخرين.	إن التوفيق بين دور الدولة وقدرتها ال يعني فقط ما تفعله الدولة،				بل	
يعني أيضا كيف تفعله	،	ومن غير املعقول أن تترك الدولة سجونها			التي تجسد سلطتها وقدرتها في تنفيذ العقاب من	
جهة،	وتعد واحدة من مؤسساتها االجتماعية من جهة ثانية في أيدي فاعلين آخرين غيرها تحركهم شروط عالم املال	
أمام غياب أي وسيلة للرقابة أو التتبع على الرغم من أن هذه املؤسسات تمكنها من تحقيق مصداقيتها لحماية السالمة	

الشخصية وحقوق املواطنين	.	438

434  C. Mason” Too Good to be True Private Prisons in America “by Sentencing Project a national non-profit organization 
engaged  in research and advocacy on criminal justice issues: January 2012,  Publié sur le site Internet: http://
sentencingproject.org/doc/publications/inc_Too_Good_to_be_True.pdf , Page: 17 .

435 - W. THOMAS, Professeur à l’Université de Floride dont les travaux médiatisés faisaient autorité dans les années 
1990, jusqu’à ce qu’il soit condamné à une amende de 20 000 dollars par la Commission d’Ethique de Floride en 1999 
pour avoir continué à publier des recherches financées par l’industrie carcérale et clamant la supériorité des prisons 
privées, après avoir été nommé au conseil d’administration de la CCA en 1997.

Des rapports comme celui du « Brussels Think Tank » clament par exemple un taux d’évasions ou d’agressions moins 
élevé dans les prisons privées en omettant qu’elles n’acceptent que des détenus de sécurité faible ou moyenne.

436 -C. Mason ,op-cit, Page:17 .
437 - Office of Program Policy Analysis and Government Accountability “ Report n° 97-68” , Post Office Box 1735 ,  
Tallahassee, Florida  32302, Claude Pepper Building  , April 1998 ,Page: 6, publié sur le site:http://www.oppaga.state.
fl.us/MonitorDocs/Reports/pdf/9768rpt.pdf . 

438		-	عائشة السبيطري،	مرجع سابق،	ص	74	وما بعدها.
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زيادة على ذلك فقد أثارت الخوصصة جدال أكثر أهمية بمناسبة دعاوى قضائية خطيرة رفعها املحكوم عليهم نتيجة	
االعتداء	على بعض الحقوق التي يمنحها لهم القانون طيلة مدة قضائهم للعقوبة املحكوم بها عليهم،	وبسبب حاالت	
األجانب	 »كمراكز إيواء	 وهو ما دفع بعض الشركات إلى التركيز على إدارة املؤسسات غير العقابية	 العنف ضدهم،	
ومستشفيات األمراض العقلية...«ألن مشاركة القطاع الخاص في إدارة العدالة الجنائية اعتبرت شكال من أشكال	

التمديد لنظام الرق الذي يقت�ضي	»تأجير املحكوم عليهم من طرف الدولة للقطاع الخاص.	439  

وحتى لو كان ممكنا القول بنجاح السجون الخاصة،	فهذا النجاح غالبًا	ما يأتي على حساب الخدمات املقدمة،	بحيث	
والتدريب،	 تضطر السجون الخاصة إلى اعتماد تخفيضات في املجاالت الهامة ذات التكلفة العالية مثل املوظفين،	
والبرمجة440	وتشعر الشركات بالضغط للحفاظ على انخفاض التكاليف العامة441.وكلما انتقلنا إلى القطاع الخاص	
فإن نوعية الخدمة ستتأثر سواء	سلبا أو إيجابًا .ولكن في نطاق السجون على الرغم من الخالف الذي نشأ بشأن مفهوم	
األمن و عدد حاالت	 	: الجودة فهناك عناصر رئيسية يجب أخذها بعين االعتبار لتقييم مدى نجاح الخوصصة وهي	
الفرار،	وعدد الوفيات،	وما إلى ذلك من جهود إعادة التأهيل بالنسبة ملدمني املخدرات،	إضافة إلى التعليم،	نوعية	
أن متوسط تكاليف كل سجين	 	 	2000 والخدمات الترفيهية،	وخلصت دراسة سنة	 والغذاء،	 الحياة والعالج الطبي،	
يوميا في سجون الحكومة هو	46.72	دوالر سنة	1998	و	45.85	دوالر سنة	1999	،	مقارنة بمتوسط تكاليف قدره	40.36 
دوالر سنة	1998	و	40.88	سنة	1999	في املرافق الخاصة	،	بمعنى خفض التكاليف املقدرة بنسبة	13.6	في املائة في عام	

1998،	وما يزيد على	10	في املائة في عام	.1999 

كما أنه مع ضعف وتيرة املراقبة املباشرة للسجون استنتج بعض الباحثين أنه لم يتم تحسين جودة الخدمات في	
السجون الخاصة،	وأنها اعتمدت على توفير عدد كبير من السجناء	للحفاظ على األرباح،	ووفرت حوافز للضغط على	
املسؤولين الحكوميين لوضع السياسات التي سوف تضع املزيد من الناس في السجون،	وتوجد دراسات قليلة-موثوقة	
ومستقلة	-حول هذا املوضوع،	ولكن بعد بضع سنوات من بدء	التجربة تبين أن السجون الخاصة غالبًا	ما تكون أقل	

حراسة من السجون العامة.

 وعلى الرغم من هذه االنتقادات تجدر اإلشارة إلى أن السجون الخاصة هي أقل عرضة للمنازعات القضائية التي يكون	
بالرغم من االكتظاظ		وما ترتب	 موضوعها عدم االمتثال للقوانين واملعايير السجنية مقارنة بالسجون العمومية،	
عنه من توتر األوضاع سواء	بين النزالء	بعضهم بعضا،	أو بينهم وبين العاملين في السجون.	وفي دراسة أجراها املكتب	
الفيدرالي للسجون سنة	1999	أكد أن القطاع الخاص يواجه مشاكل مهمة تتعلق باستقالة املوظف السجني من مهامه	

وهو ال�ضيء	الذي يؤثر على األمن والتكوين وبروز مشاكل تتعلق باملخدرات،	وبالتعدي على العاملين.

وبالرجوع إلى الواقع العربي وعالقته بهذه التجربة فإنه يتضح أن فكرة خوصصة املؤسسات السجنية ما زالت فكرة	
جديدة سواء	في الدول العربية املنفتحة اقتصاديا أو الدول ذات السياسة االقتصادية الشمولية.	والواقع يفيد بان	
تجربة الخوصصة عموما ما زالت فكرة حديثة في العالم العربي.442ويروج املدافعون عن الخوصصة في السجون دوافع	

439 - Y. Bouagga, A.Ouss et A.Philipp , op-cit ,Page: 6 .
440 -C. Mason ,op-cit, Page:  107.     
441 - C. Mason ,op-cit, Page:106 .   

442		-	يبدو أن فكرة خوصصة املؤسسات السجنية باملغرب قد طرحت منذ سنوات،	ويتواصل الترويج لها من حين آلخر،	حيث أعيد الحديث عن الفكرة في	
العديد من الندوات واللقاءات املهتمة بالشأن السجني.

االستاذ محمد عبد النباوي في عرضه حول	»الخطة العربية إلدماج السجناء	وتأهيل املؤسسات السجنية«	أثناء	انعقاد ندوة السياسة الجنائية في الوطن	
العربي بمدينة مراكش يومي	27	و28	ابريل	2006.
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توجههم الى االكراهات االقتصادية،	ومشاكل اكتظاظ املؤسسات السجنية باملوازاة مع مظاهر االنحراف وقلة موظفي	
السجن.	وبالنسبة لتجربة املغرب في هذا املجال فقد كانت التجربة محط مناقشة بين الفاعلين في املجال السجني،	لكن	
تبقى دون تفعيل إذا استثنينا عروض املناقصة التي تعلن عنها املندوبية العامة إلدارة السجون،	لتوفير خدمات مختلفة	

لفائدة املؤسسات العقابية باملغرب.443  

إذا كانت خوصصة السجون محط نقاش بالنسبة ملختلف األنظمة القانونية،	فإن الحل األمثل ملواجهة االنتقادات	
قسم ال يمكن للدولة أن تتخلى عنه كإدارة السجن	 بشأن إعمالها يتحقق بتقسيم مهام هذا املرفق إلى قسمين:	
والحراسة ومسك السجالت الخاصة باملؤسسة العقابية،	وآخر يمكن إسناده للقطاع الخاص مع الحرص على تنفيذ	

العقود مضمونًا	ال شكاًل. 

ثانيا: التدبير التشاركي في القطاع السجني

يبدو أن املقاربة التشاركية	444في تدبير القطاع السجني	“أسلوب إداري حديث في التدبير،	يستهدف تجميع جهود مختلف	
املتدخلين قصد احتضان السجين من حيث املساندة والتوجيه والتواصل،	اعتمادا على استراتيجية القرب كبديل	
ملركزية السلطة،	انطالقا من سياسة توزيع وتقاسم الوظائف بين الدولة وباقي املتدخلين في إطار من التكامل الوظيفي”.	
ومن تم فتدبير العقوبة السالبة للحرية	)على مستوى التنفيذ(	لم يعد حكرا على السلطة الحكومية-ممثلة في القطاع	
ا مشتركا تتقاسمه كل الفعاليات املجتمعية والجهات الحكومية املعنية بسياسة التأهيل	 السجني	–	بل أصبحت همًّ

وإعادة اإلدماج.

فإذا كان من الطبيعي أن تقوم اإلدارة العقابية باملهام األمنية كآلية من آليات العدالة الجنائية في محاربة الظاهرة	
فاملسالة ليست كذلك بالنسبة للمهام املرتبطة برعاية وتأهيل املحكوم عليهم بالنظر إلى ارتفاع ساكنة	 اإلجرامية،	
السجون،	مقارنة باإلمكانيات البشرية واملادية املحدودة التي يتوفر عليها القطاع السجني،	مما يقوض جهود القطاع في	

توفير سبل التأهيل الحقيقية للسجين.

واعتبارا لخصوصية موضوع املقاربة التشاركية في تدبير القطاع السجني،445	املتمثل في محاولة استدماج الواقع العقابي	
للعقوبة السالبة للحرية ضمن السياق العام للتنمية،	في إطار بلورة تصور متكامل للسياسة العقابية ضمن السياقات	
العامة للتنمية،	وفق ما يقتضيه تأهيل السجين من تضافر جهود كل األطراف املعنية.	واعتبارا أيضا لكون التدبير	

443-	نوز الدين أخزان،	مرجع سابق،	ص	72.

التشاركية هي شكل من أشكال توزيع السلطة تقوم على أساس الرفع من قدرات املواطنين للمشاركة في بلورة السياسة العامة،	وهي مجموعة من	 	-444
التنظيمات املؤسساتية والقواعد اإلجرائية التي تعمل على التوسيع من دائرة إشراك املواطنين في تدبير شؤونهم وتنمية أدوارهم في عملية اتخاذ القرارات.

عثمان الزياني	،		»نحو بناء	الديموقراطية التشاركية في الدول املغاربية بحث في األصول واملقاصد الغائية«،	أشغال ندوة دولية بعنوان	»دينامية اإلصالح في	
دول املغرب العربي«،	تنظيم كلية الحقوق بوجدة ومعهد الدراسات اإلفريقية بجامعة محمد الخامس السوي�ضي الرباط	،	2010	،	يومي	16-15ابريل.

	وهي خاضعة ملعطى جوهري جسده الفيلسوف بول ريكور بقوله	»إنه فيما يتعلق باملشاكل األساسية والجوهرية.الخبراء	ال يعرفون ما يعرفه املواطنون،	حيث	
يكون املواطن أكثر اطالعا على احتياجاته وأولوياته.	

Démocratie	participative	«,	in	fr.wikipedia.org		)http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_participative	«

مقاربة تشكل دعوة صريحة من أجل تأمين سبل استحداث املواطنة اإليجابية بأبعادها التشاورية والتحاورية املبنية على التماسك االجتماعي	 	- 	445
بما يحقق الترابط املفصلي بين الديموقراطية	 على أساس التوافقات املانعة لحدوث أي صراع أو صدامات مجتمعية،	 والتضامن والتآزر وروح املبادرة،	
ولعل الفكرة الظاهرة هي أن الديموقراطية التشاركية تشكل مدخال أوليا	 التشاركية بمضمونها املجتمعي واملواطنة بمفاهيمها املعززة للترابط االجتماعي.	
وضروريا للحكامة،	تربط مجال التدبير العمومي-بمفهومه اإلجرائي أي تدبير الشأن العام-بمختلف الفاعلين املعنيين به من سلطات عمومية وقطاع خاص	

ومجتمع مدني.
سعيد جفري	،	»الحكامة وأخواتها–	مقاربة في املفهوم ورهان الطموح املغربي«	،	مطبعة النجاح الجديدة	،	الدار البيضاء	،	2010	،	الطبعة األولى	،	ص6.
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التشاركي واحد من أنجع الحلول ذات البعد الحضاري في حل أزمة السجون،	خدمة ألدوارها التنموية على مستوى	
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية،	ضمن نظرة شمولية تستهدف كل املتدخلين والفاعلين في حقل محاربة الجريمة	
باعتبارها مسؤولية جماعية مجتمعية،	متجاوزا بذلك الطرح الذي يقف عند مسؤولية أحد األطراف دون اآلخر.	فما	

مدى نجاعة املقاربة التشاركية في حل أزمة السجون بالرفع من مستوى أدائها التربوي واإلصالحي؟

1 -  مرتكزات التدبير التشاركي

لقد حظي السجناء	واألشخاص املحتجزين عامة في إطار االتفاقيات واملواثيق الدولية املهتمة بحقوق اإلنسان بحماية	
خاصة بالنظر إلى وضعهم االستثنائي،	حيث ألزمت إدارات السجون باستحضار البعد اإلنساني في العمل اإلداري،	بل	
وأكدت على مسؤولية كل أقطاب املجتمع في رعاية هذه الفئة الهشة واإلسهام في توفير السبل الكفيلة بتأهيلها.	وقد	
دلت التجربة على أن مفهوم التشارك والتعاون الشامل من املستلزمات الضرورية واآلليات املعتمدة في التدبير التي	

ميزت عقد التسعينات،	ومدخال رئيسيا للحكم الرشيد يؤمن بالنجاعة والفعالية في تدبير الشأن العام.

والقطاع السجني باعتباره قطاعا وصيا على تدبير شؤون السجون والسجناء،	مكلفا بتنفيذ السياسة العامة للدولة	
في هذا املجال،	أضحى ملزما أكثر من غيره باعتماد املقاربة التشاركية،	ملا تقدمه من بدائل للطرح التقليدي في التدبير	
الذي يعتمد على تركيز السلطة،	عبر االنخراط في ترسيخ دعائمها ومرتكزاتها األساسية والسهر على توفير متطلباتها.	وهو	
منطق يتكرس أكثر بحكم التزام السياسة السجنية بمضمون العمل التشاركي كخيار استراتيجي للرقي بتدبير املؤسسات	

السجنية.446

إن معاملة إدارة السجون للسجناء	معاملة إنسانية ال يكفي في حد ذاته،	إنما عليها أن تمنح السجناء	املحتجزين تحت	
رعايتها فرصا للتغيير والتطور من خالل توفير برامج وأنشطة بناءة تساعد السجناء	على تحسين أوضاعهم.		ومعلوم أن	
تحقيق هذه الشروط ليس باألمر السهل خاصة في السجون التي تواجه اكتظاظا شديدا،	ونقصا في املوظفين وفرصا	
الذي	 قليلة لالتصال بالعالم الخارجي،	مما يولد استقباال عدائيا للسجين عند إطالق سراحهم،	يتجلى في النفور)447( 
ثم إن الخروج إلى املجتمع خاصة بعد قضاء	عقوبة طويلة	 يبديه الجميع إزاءه سواء	على املستوى العائلي أو املنهي،	
يجعل السجين متخلفا عن هذا املجتمع،	نظرا لالختالف الكبير بين الظروف التي تواجهه والظروف التي كان يعيش	
فيها،	فيصبح بذلك منقطعا عن الواقع و بالتالي العيش على هامش املجتمع مما ينعكس سلبا على سلوكه،	ويعرضه	

للعود إلى الجريمة)448(.

	لذا على إدارة السجون أن تعمل كل ما في وسعها ضمن حدود املوارد املتاحة لتنزيل هاته األهداف على ارض الواقع،	كما	
يجب عليها العمل على تطوير شراكات مع املجتمع املدني واملنظمات التربوية لزيادة الفرص املتاحة للسجناء	لالنخراط	
االجتماعي،	كما يجب على هذه األقطاب كذلك أن تنخرط بكل فاعلية في إنجاح هذه املساعي النبيلة،	عمال بما جاءت	

به املواثيق الدولية	،	وبخاصة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛	والقواعد األوروبية ملعاملة السجناء.

تبدو مرتكزات املقاربة التشاركية جلية داخل الوسط السجني في فرنسا من خالل	 فمن خالل التجارب املقارنة،	
فبواسطتها عملت	 العموميين وفعاليات املجتمع املدني وكذا الخواص،	 مجموعة من املعطيات التي تخص الشركاء	

446		وعا عزيز،	مرجع سابق،	ص	22	وما بعدها.

447		-	فوزية عبد الستار	،		“مبادئ علم اإلجرام والعقاب«	،	دار النهضة العربية للطباعة والنشر	،	القاهرة	،	1985	،	الطبعة الخامسة	،	ص		439.

448		-	لطيفة املهداتي	،	املرجع السابق	،	ص	308.
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السجون الفرنسية على تجاوز مجموعة من التحديات املتعلقة بالتسيير وبالكلفة االقتصادية التي عانت منها طيلة	
ثمانينيات القرن املا�ضي،	)449(		إدارة السجون مرتبطة بـــ	15	اتفاقية مع مختلف الفيدراليات الرياضية.	)450(		وتعمل	
إدارة السجون في فرنسا حاليا على تخفيض تكلفة املؤسسات السجنية باالعتماد على املقاربة التشاركية حتى في إطار	
إيجاد بدائل لالعتقال في األوساط العمومية أو املدنية املفتوحة	)أعمال ذات صبغة عمومية،	غرامات مالية موجهة	

لخدمات اجتماعية،	الخ(.)451(

أما مرتكزات املقاربة التشاركية لدى إدارة السجون ببلجيكا فتبني على أساس التوازن بين ثالثة أطراف وهي:	الهيئات	
العمومية،	فعاليات املجتمع املدني وشركاء	من القطاع الخاص.	فكانت من نتائج هذه املقاربة التشاركية أن انخفضت	
نسبة األمية داخل الوسط السجني إلى حدود	%7،	لكن األهم هو أن السجين تحول إلى عنصر منتج في املجتمع،	فسجين	
واحد من بين ثالثة أصبح يشتغل في مقاوالت خارج املؤسسة السجنية،	في إطار التعاقد من الباطن،	دون حاجة إلى	

مغادرة أسوارها واألجر الذي يحصل عليه يتم جمعه ويسلم له بعد انتهاء	فترة عقوبته.	

لكن منذ بداية األلفية الثالثة أصبحت السجون تنفتح أيضا حتى على شركات القطاع الخاص،	مفوضة بناء	وتسيير	
مجموعة من املؤسسات السجنية ملقاوالت متخصصة في هذا املجال،	وهو ما يضع الصبغة العمومية للقطاع على	
عملت العديد	 	،2008 فبعد نجاح تجربة الشراكة قطاع عام/خاص بالوسط السجني في فرنسا منذ سنة	 املحك؟	
على	 	2010 هذه األخيرة عملت سنة	 في مقدمتها اململكة البلجيكية،	 من الدول األوربية على اقتباس هذه التجربة،	
تجربة إشراك القطاع الخاص في بناء	أربعة مؤسسات سجنية جديدة،	إذ بموجب عقد تدبير مفوض تتحمل شركة	
من القطاع الخاص مصاريف إعداد وتمويل املشروع،	وكذا عملية البناء	والصيانة مقابل استغالل املؤسسة لفترة ال	
تتجاوز	25	سنة.	بعد ذلك تعاد املؤسسة السجنية إلى ملكية الدولة.	تتولى هيئة مستقلة مراقبة مدى احترام الشريك	

لبنود وشروط العقد.	

تقوم مرتكزات التدبير التشاركي على األسس التي ال يقوم إال بها،	إنها خصائص ومميزات تشكل جوهر التدبير التشاركي،	
وأولها التخطيط االستراتيجي،	فال يمكن أن نتصور تدبير بدون تخطيط.		وبحكم أن هذا التدبير يحمل صفة تشاركي-
من خالل فتح املجال ملشاركة كافة الفاعلين في عملية التدبير	-فالتخطيط من الضرورة أن تلتصق به هذه الصفة	
ليكون تخطيطا تشاركيا كذلك.	وإلى جانب التخطيط االستراتيجي التشاركي الذي يعد مرتكزا ضروريا،	البد من تدعيمه	
باملقاربات الحديثة التي ظهرت بغرض تحسين تدبير الشأن العام واملتمثلة أساسا في املقاربة التشاركية واملقاربة	

املندمجة.

1-1  التخطيط االستراتيجي التشاركي

إن فلسفة التدبير بصفة عامة والتدبير التشاركي بصفة خاصة،	ترتبط ارتباطا وثيقا بالتخطيط الذي ينبني على وضع	
رؤية وتصور مستقبلي وفق خطة محكمة ملختلف االختيارات التنموية،	وعليه فإن للتخطيط االستراتيجي التشاركي	

449 - H. BOULANGER , “Six ans d’administration pénitentiaire : 1981-1987 “, Editions L’Harmattan  , Paris , 2004 ,  pp 
117-126 

450	-	إن التجربة الفرنسية تعتبر جد متقدمة وذات ريادة على الصعيد األوربي،	إذ عملت على إشراك القطاع الخاص كما مر معنا أعاله في مجال تسيير	
السجون.	على هذا الصعيد،	نشير إلى تجربة إشراك	»شركة سيداكسو خدمات عدلية		Service	Justice	Sodexo	في تسيير مجموعة من الخدمات املفوضة	
30	مؤسسة سجنية.	هذه الخدمات تتعلق أساسا بتغذية النزالء	واملوظفين،	صيانة التجهيزات والبنايات،	النظافة وجمع النفايات،	نقل املوظفين،	 داخل	
التكوين املنهي،	استقبال عائالت النزالء،	تنظيم ومراقبة األشغال العامة للنزالء،	الخ.	وحاليا يتدارس املشرع الفرن�ضي إمكانية تفويض تمويل وبناء	السجون	

.)Partenariat	Public-Privé(	وترميمها وكذا تسييرها للقطاع الخاص بموجب عقود التدبير املفوض
451 --S. DINDO , “Les prisons en France Volume 2. Alternatives à la détention : du contrôle judiciaire à la détention”. , 
Commission Nationale Consultatives des Droits de l’Homme , La Documentation française , Paris , 2007 ,  pp 89-201
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أهمية خاصة،	)452(	بالنسبة لعقلنة التدبير العمومي،	يتطلب األخذ به احترام مجموعة من املراحل األساسية	.

1-1-1 أهمية التخطيط االستراتيجي التشاركي

لقد أصبح منطق التخطيط بصفة عامة والتخطيط االستراتيجي بصفة خاصة من مستلزمات الحكامة الجيدة	
املرافقة ملفهوم التدبير الجيد،	وهكذا أصبح يتم الربط في عدد من الدراسات بين العالقات االيجابية القائمة ما بين	
لتحقيق التنمية وما بين التخطيط االستراتيجي التشاركي الذي يتوخى إشراك كل الفعاليات	 الحكامة كمنظور)453(	
املعنية واملسؤولة،	اعتمادا على أهدافها)454(	وإمكانياتها لبلورة تخطيط شمولي متكامل ومنسجم مع التوجهات الكبرى	

للمجتمع بشكل عام.	

من أجل تحقيق مجموعة من	 التخطيط االستراتيجي التشاركي يركز على رؤية شاملة واستراتيجية للواقع العملي،	
األهداف بواسطة مجموعة من البرامج املنظمة بطريقة تفصيلية ومتناسقة ومتكاملة وخاضعة آلليات دقيقة للمتابعة	
والتقييم،	ويتم تشخيص وتحديد وتنفيذ ومتابعة كل ذلك بمشاركة فاعلة وإيجابية لجميع األطراف املتدخلة والشريكة	
في عملية التنمية املحلية بما فيهم املواطنين والقطاع الخاص وهيئات املجتمع املدني.	من خالل هذه األهمية املركزية	
للتخطيط،	أضحى لزاما على قطاع السجون أن يواكب سياسة املخططات،	سيما وان البرامج التأهيلية والتربوية التي	
تستهدف السجين غالبا ما تفتقد إلى رؤية علمية دقيقة ضمن استراتيجية واضحة،	مما يجعل هذه البرامج بعيدة كل	
البعد عن تحقيق أهداف التأهيل واإلدماج.	وانطالقا من مجموع املعطيات املتوفرة لدى إدارة السجون،	وكذا درايتها	
بمجمل الظواهر التي تستوطن املؤسسات السجنية،	إضافة إلى مساهمات الهيآت الحقوقية والجمعوية والتمثيلية	
فان املطلوب هو إعداد مخططات ذات أبعاد	 في إعداد تقارير ذات قيمة مضافة إلى املعطيات الرسمية املتوفرة،	
وتأخذ في الحسبان	 زمنية مختلفة-حسب راهنية املخطط-تحمل حلوال ناجعة تتوخى الكيف أكثر مما تتوخى الكم،	
الواقع املعاش لحياة السجين أثناء	فترة االعتقال أو بعدها.	وفي هذا اإلطار فقد تضمن املرسوم املحدد الختصاصات	
وتنظيم املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج	)455(إشارات واضحة لبلورة تصور مشترك مع بعض القطاعات	
الحكومية املعنية وفق املعطيات السالف ذكرها،	وهو ما تجسد فعال على ارض الواقع من خالل املخطط الخما�ضي	

ملديرية العمل االجتماعي والثقافي وإعادة اإلدماج،	الذي سيأتي الحديث عنه في الفصل الثاني ب�ضيء	من التفصيل.

مراحل التخطيط االستراتيجي التشاركي  2-1-1

	يمر التخطيط االستراتيجي التشاركي بست مراحل أساسية،	عملت الدراسات األكاديمية على إقرارها،	غير أنه ال يتعلق	
األمر في الحقيقة بتتابع حقيقي،	ففي كثير من األحيان تجري مراحل كثيرة بصورة متزامنة كما تقت�ضي السيرورة من حين	

452		-	دليل عملي في ميدان املقاربة التشاركية والتخطيط التشاركي،	وزارة إعداد التراب الوطني واملاء	والبيئة واملفتشية الجهوية لجهة سوس ماسة درعة،	
2009	،	ص	46.

453		-	محمد حركات	،	»كيف تستطيع الحكامة الحالية الجيدة إبطال مفعول الفساد في الحكامة والتدبير الهرمي الجيد باملغرب«،	منشورات املجلة املغربية	
للتدقيق والتنمية	،	سلسلة التدابير االستراتيجي	،	مطبعة املعارف الجديدة	،	الرباط	،2005	،	ص		22.

454		-	مصطفى محسن	،	»املسألة الجهوية واشكالية التنمية باملغرب«،	املجلة املغربية لإلدارة العملية والتنمية	،	سلسلة مواضيع السعادة	،	العدد	16	،	
السنة	،	1998	،	ص	72. 

455	-	املادة	6	-		....وضع وتتبع برامج التكوين املنهي لفائدة املعتقلين بتنسيق مع القطاعات املعنية.
	-	....وضع برامج ملحو األمية والتربية األساسية لفائدة املعتقلين بتنسيق مع القطاعات الوصية.	

=		-	املادة	9....تحديد الحاجيات والتوقعات بتنسيق مع مختلف املديريات األخرى والقيام ببلورتها في إطار خطة عمل متعددة السنوات.	مع وضع مؤشرات	
كمية ونوعية تمكن من تتبع مدى انجاز األهداف املسطرة في خطة العمل.
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آلخر العودة إلى مراحل سابقة. )456(	بدءا فياملرحلة األولى بإعداد التخطيط االستراتيجي،	وفي املرحلة الثانية بالتشخيص	
التشاركي)457( 	وفي املرحلة الثالثة يتم فيها تحديد األهداف االستراتيجية،	أما املرحلة الرابعة فتقوم على وضع خطة عمل	
بناء	على املعطيات املتوصل إليها في مرحلة التشخيص،	وكذا اعتبارا لألهداف املرسومة،	لتتم برمجة الرصد املالي في	
املرحلة الخامسة		بحيث قبل توزيع االعتمادات على املشاريع فإنه من األولويات أن تؤخذ فكرة حول توقعات املوارد	
سواء	الذاتية أو الخارجية،	وكذا توقعات حول نسبة زيادتها أو انخفاضها،	كما يقت�ضي األمر معرفة حجم مصاريف	
التسيير من نفقات املوظفين والصيانة.	في املرحلة السادسة يتم تقييم وتتبع التخطيط االستراتيجي باعتبار أنها من بين	
محددات نجاح أي مشروع،	النظر إلى األهداف املسطرة سلفا،	وكذا الفترات الزمنية املخصصة يتبين		من خالل ما	
سبق أن التخطيط االستراتيجي مكون أسا�ضي في التدبير التشاركي،	ولضمان نجاحه البد من استعانة اإلدارة ببعض	

املقاربات الحديثة لدعم مؤشرات نجاحه. 

املقاربات الحديثة دعامات للتدبير التشاركي في القطاع السجني   2-1

	برزت في اآلونة األخيرة مقاربات حديثة في مجال التدبير العمومي نتيجة توالي مطالب اإلصالح وظهور مجموعة من	
االختالالت املرتبطة بتدبير الشأن العمومي في كثير من األوجه،	ونظرا ملا تحمله تلك املقاربات من عناصر حيوية تصب	
في اتجاه الرقي بأساليب تدبير السياسات العمومية من زاوية مشاركة الجميع في صياغة هذه األخيرة عبر املقاربة	
وكذا خلق مناخ محلي للتنسيق بين جميع الفاعلين من خالل املقاربة املندمجة بهدف تحقيق نوع من	 التشاركية؛	

التكامل واالنسجام بين البرامج املحلية املتنوعة.	

1-2-1  املقاربة التشاركية

الجدير بالذكر أن املقاربة التشاركية في نسق الدول الديمقراطية جاءت كثمرة ومجهود لتدعيم معدالت التنمية	
بينما في نسق التجربة املغربية يأتي طرح املقاربة التشاركية في ظل	 اإليجابية التي تحققت على مختلف األصعدة،	
معدالت التنمية السلبية وهو ما يتطلب أوال إعادة الثقة ملختلف األطراف الفاعلة ضمن مقاربة تشاركية تستحضر	
وهو ما دأبت املندوبية العامة إلدارة	 البيداغوجية والتدبيرية التشاركية،	 وظائفها الثالث األساسية الديمقراطية،	
السجون على تنزيله بتعاون مع مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء،	التي جعلت من املؤسسات السجنية	
مجاال لالشتغال والتدخل والفعل عبر تكريس حركية مؤسساتية بين جميع املتدخلين،	ويمكن القول أن مؤسسة محمد	
السادس استطاعت أن تنتج العديد من البرامج وتدعيم الكثير من املبادرات،	وتؤسس أيضا لتقاليد جديدة في سياسة	
اإلدماج وإعادة التربية،	من خالل املنجز العام للمؤسسة الذي المس البنيات التحتية والتجهيزات واملوارد البشرية	
هذا فضال عن الحضور النوعي الذي سجلته املؤسسة في مختلف النقاشات	 والبرامج التربوية واإلدماجية أيضا،	
العلمية. )458(	وهكذا فالدور الذي تلعبه املقاربة التشاركية في خلق االنسجام والتنسيق يظل رهينا باستحضار فاعلين	
آخرين يجب إشراكهم والتنسيق معهم،	ويتعلق األمر أساسا باملصالح الخارجية ملختلف الوزارات وهذا هو دور املقاربة	

املندمجة كمقاربة مكملة للمقاربة التشاركية.

456		-	»دليل عملي في ميدان املقاربة التشاركية	»،	مرجع سابق	،	ص	42.

457		-	وهي آلية تشخيصية تتعلق بتحصيل كل من العوامل السلبية واإليجابية على املستوى الداخلي والخارجي املحيطة بموضوع التخطيط،	وذلك بتحليل	
كل من عوامل القوة وعوامل الضعف وبتحليل كل من الفرص والتهديدات أو املخاطر الحاصلة أو املحتملة.

	-	مجلة إدماج،	»مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء	)إعادة إدماجهم مسؤوليتنا جميعا(«العدد الثاني عشر	،	مارس2007	،	منشورات	 	458
جمعية إدماج،	مكتبة نداكوم	،	الرباط	،	ص	10-11.
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1-2-2  املقاربة املندمجة

تنبع أهمية هذا النوع من املقاربات في اعتمادها على عنصر التجميع آلليات التدخل الوظيفي من خالل اعتماد طابع	
اإلدماج لوظائف التخطيط والترشيد والرصد والتتبع، )459( فقد فرضت العديد من املستجدات ضرورة تبني عالقات	
جديدة بين الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين تنبع من الترابط املتزايد للمشاكل االقتصادية واالجتماعية املعقدة،	
ألن مشاركة هؤالء	في تدبير الشؤون العامة هو املعول عليه في تحقيق التنمية املستدامة.من هنا جاءت أهمية البحث	
عن تبني مقاربة تمكن من التنسيق ما بين مختلف الفاعلين من أجل العمل على تحقيق أهداف محددة ومنسجمة،	
فبرزت املقاربة املندمجة كآلية تنسيقية تهدف إلى تجميع الجهود بين كافة الفاعلين املحليين وتكامل أدوارهم تفاديا	

للنظرة العمودية للعمل التنموي القائم على السياسة املنعزلة.	

إذن فاملقاربة املندمجة هي الوسيلة املنهجية لخلق التنسيق بين مبادرات الفاعلين العموميين،	وتساعد على ترشيد	
تدخالتهم عبر إنتاج برامج متكاملة ومتناسقة،	من خالل استحضار الوظائف التي تقوم عليها هذه املقاربة واملتمثلة	
في:	التخطيط،	الرصد،	والتنسيق.	واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج تسعى لالنخراط في هذا التوجه،	
وفق برامج يشارك في التخطيط لها كل األطراف املعنية.	مخططات تنطلق من السجن وتنتهي باإلدماج املنتج واإليجابي	
واالحتضان االجتماعي املتبادل ُتستثمر فيها كل اإلمكانيات واملؤشرات والحوافز اإليجابية الذاتية واملحيطة،	منفتحة	
وهذا لن يتأتى إال بإيجاد آليات عملية	 على كل مبادرات املجتمع ذي اآلثار اإليجابية على حياة املفرج عنه ومحيطه، 
تنصهر داخلها جهود كل القطاعات الحكومية املعنية،	وهو ما دفع باملشرع إلى استحداث لجنة القطاعات املشتركة	
املنصوص عليها في الفقرة األخيرة من املادة الثانية من ظهير	29	ابريل	2008	القا�ضي بتعيين املندوب العام،	والتي تعتبر	

بحق اإلطار الحقيقي الفعال للتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات املعنية بالشأن السجني.

2 - متطلبات التدبير التشاركي في القطاع السجني

للتدبير التشاركي متطلبات ال يقوم إال بتوافرها،	ونخص منها بالذكر تحديث اإلدارة،	والتقيد بمبادئ الحكامة الجيدة في	
تدبير الشأن السجني،	باعتبارهما مطلبين أساسيين سيساهمان في تسهيل إنجاح املقاربات السابقة.

تحديث اإلدارة السجنية   1-2

إن تحديث اإلدارة السجنية يعني إعادة النظر في نمط التسيير التقليدي من أجل خلق تصور جديد أكثر انسجاما مع	
إن األمر يتعلق إجماال بإدخال التكنولوجيات الحديثة بهدف تحسين إنتاجية	 الحقائق املعاصرة ومتطلبات التغير،	
كما يعني التحديث اإلداري أيضا تأهيل املوارد البشرية باعتبارها محور كل	 الجهاز اإلداري وتبسيط عمله اليومي،	

اإلصالحات وأداتها.

تأهيل املوارد البشرية  1-1-2

تشكل مسألة تأهيل املوارد البشرية مدخال أساسيا لتحديث اإلدارة،	مفاده أن العنصر البشري يجب أن يكون هو	
األداة الرئيسية لتحديث الجهاز اإلداري وعصرنته وتقوية كفاءاته،	لذلك يجب التعامل مع املوارد البشرية وفق مقاربة	
جديدة تجعل منها إحدى عناصر اإلنتاج والتنمية وفق تصورات وآليات تحترم املضامين العلمية ملفهوم املوارد البشرية.	
تراهن على املوظف كرأسمال بشري في	 	2008 واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج منذ إحداثها سنة	

459		-	سعيد جفري،	»	املبادرة الوطنية لتنمية البشرية السياق العام األسس واآلليات«	،	طباعة التيسير	،	سطات	،	الطبعة األولى	،	2006	،	ص	124.
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اإلدارة السجنية،	فالبد وأن يكون مؤهال وذو كفاءة علمية تمكنه من تدبير فعال للمهام املنوطة به،	ما يتطلب منه	
أن يكون على اطالع باملستجدات املرتبطة بوظيفته من جهة وبأساليب التسيير الحديث من جهة أخرى.	وهكذا تسعى	
املندوبية وفي حدود اإلمكانيات املتوفرة لديها إلى إخضاع املوظفين املتمرنين الذين يلتحقون للعمل في أسالكها لتدريب	
أسا�ضي يستمر ملدة ستة أشهر يتلقون خاللها مجموعة من املعارف واملهارات ذات الصلة بطبيعة األعباء	املسندة إليهم	
والتي تتضمن برامجها مواد وتقنيات ضرورية للممارسة اليومية داخل املؤسسة السجنية حيث تشمل هذه البرامج	
مجموعة من املواد،	أهمها قواعد في القانون الجنائي وقانون املسطرة الجنائية،	والنظام األسا�ضي الخاص بموظفي	
مجموع  بموجبه كيفية تطبيق هذا القانون،	 98.23 و املرسوم املحدد   والقانون املنظم للسجون  إدارة السجون،	
تقنيات التدخل في الحاالت الطارئة...وفي هذا  النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بتسيير مصالح املندوبية،	
السياق تقوم مصلحة التكوين وتطوير الكفاءات بتعاون مع مركز تكوين األطر بإفران بتنظيم دورات تدريبية وأيام 
دراسية تدخل في إطار التكوين املستمر إذ تشمل هذه الدورات تداريب في ميادين الضبط القضائي،	اإلدارة والتسيير،	
االقتصاد،	رئاسة املعقل .كما تقوم املندوبية العامة بإخضاع موظفيها لدورات تكوينية في ميادين مختلفة من ضمنها 
التمريض،	الطبخ الجماعي،	التنشيط التربوي،	التدخل في الحاالت الطارئة إلى جانب تنظيم أيام دراسية في مواضيع 

ذات الصلة بالعمل داخل الفضاء السجني. )460(

وفي هذا الصدد فقد عرفت نسبة الدورات التكوينية املنظمة بمركز تكوين األطر ارتفاعا غير مسبوق بالنظر إلى 
الرفع من املناصب املالية التي رصدت لهذا القطاع منذ إحداث املندوبية العامة في إطار تأهيله ملجابهة االختالالت 
الحاصلة. غير أن تحقيق هذه األهداف ال يرتبط فقط بعنصر التكوين بل له عالقة وطيدة كذلك بعنصر التحفيز)461(

الذي يؤدي إلى التشجيع على أداء العمل والتقيد به والقيام بالواجبات اإلدارية وفق األهداف املرجوة. )462(

2-1-2  تنمية استعمال التكنولوجيات الحديثة

وجه من أوجه التحديث اإلداري الذي يرتكز على التكنولوجيا الحديثة في التواصل مع	 تعد اإلدارة اإللكترونية،	
املواطن،	بل األكثر من ذلك أصبح توفر اإلدارة املعنية على موقع إلكتروني ضمن الشبكة املعلوماتية شرطا حضاريا	
يضمن ضمن ما يضمنه حق املواطن في الولوج إلى املعلومة التي يكفلها له الدستور الجديد.	)463(	وفي هذا اإلطار ومنذ	
دأبت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج على تحديث آليات اشتغال مصالحها،	خاصة وان	 إحداثها،	
استقاللها املالي واإلداري أكسبها نفسا جديدا نحو االهتمام بإدخال التقنية الحديثة في التسيير،	فباإلضافة إلى موقعها	

http://www.	:ملزيد من االطالع انظر في هذا الصدد املوقع الرسمي للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج من خالل الرابط االلكتروني التالي	-		460
               dgapr.gov.ma

461		-	التحفيز كما عرفه برلسون و ستاير	)Steiner	and	Berelson(	كشعور داخلي لدى الفرد يولد فيه الرغبة التخاذ نشاط أو سلوك معين يهدف إلى الوصول	
إلى تحقيق أهداف معينة”.

462		-	مرسوم رقم	2.09.597	صادر في05	ذي الحجة	1430 )23	نوفمبر2009(،	تمنح بموجبه تعويضات لفائدة بعض فئات املوظفين التابعين للمندوبية	
العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،	سواء	فيما يخص التعويض عن الخدمات املنجزة لبال أو عن الساعات اإلضافية،	وكذا عن الساعات اإلضافية الليلية	

املنجزة خارج ساعات العمل العادية.

463		-	الفصل	27	من الدستور	»للمواطنين واملواطنات حق الحصول على املعلومات،	املوجودة في حوزة اإلدارة العمومية،	واملؤسسات املنتخبة،	والهيئات	
املكلفة بمهام املرفق العام ال يمكن تقييد الحق في املعلومة إال بمقت�ضى القانون،	بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني،	وحماية وأمن الدولة الداخلي	
والخارجي،	والحياة الخاصة لألفراد،	وكذا الوقاية من املس بالحريات والحقوق األساسية املنصوص عليها في هذا الدستور،	وحماية مصادر املعلومات واملجاالت	

التي يحددها القانون بدقة.«		
-	ويقصد باإلدارة االلكترونية استعمال تكنولوجيا املعلوميات واالتصاالت من طرف اإلدارات العمومية بهدف جعل الخدمات العمومية سهلة الولوج من	

طرف املرتفقين وتطوير أدائها الداخلي.	
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اإللكتروني الذي يشكل صلة وصل فعالة في التواصل مع مختلف املهتمين	)مباريات،	عروض مفتوحة،	توضيحات...(،	
فقد اعتمدت تكنولوجيا املعلوميات في تدبير الصفقات العمومية الخاصة بها من خالل نظام التدبير املندمج للصفقات	
الشفافية على مختلف العمليات املنجزة في	 ملا يوفره هذا النظام من اختصار للمساطر اإلدارية وإضفاء	 العمومية 	
هذا املضمار،	كما عملت املندوبية على توظيف تقنية املعلوميات في تدبير مصلحة كتابة الضبط	-التي تعنى بمسك	
سجالت االعتقال وتدبير املساطر القضائية-	من خالل نظام تنفيذ العقوبة،	وفي نفس السياق فقد عمدت املندوبية	
العامة إلى اقتناء	عدد هام من تجهيزات املراقبة اإللكترونية التي ستمكن فضال عن يقظة املوظفين،	من ضبط عملية	
الزيارة املباشرة التي تشكل في غالب األحيان وسيلة ناجحة يحاول من خاللها الزوار أو السجناء	تسريب املخدرات بطرق	
احتيالية سواء	في قفة املؤونة،	أو حتى إلقائها من خارج املؤسسة عبر األسوار الخارجية.	كما أن تثبيت كاميرات للمراقبة	
بالزنازين أمر ممكن تقنيا ويتيح إعمال املراقبة،	إال أنه يتعارض مع الحق في الحفاظ على الخصوصية الشخصية التي	

تضمنها القوانين واملواثيق الدولية. )464(    

التقيد بمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن السجني  2-2

االرتباط املفصلي بين ركائز التدبير التشاركي ومستوجبات الحكم الرشيد أو الصالح إنما تحكمه قواعد فعالة،	تنصب	
على تحقيق متابعة ومساءلة أفضل للعمل اإلداري عن النتائج املتحصلة،	وهو ما يرفع من مستوى الشفافية املنشودة	

في تدبير املرافق العمومية.

2-2-1 ربط املسؤولية باملحاسبة

من جهة املسؤولين أو املنتخبين أو	 إن املقاربة التشاركية عنصر دافع إلى تحديد املسؤوليات كل من موقعه سواء	
املواطنين والهيئات املدنية والقطاع الخاص،	وهذا التحديد يعد عامال ضاغطا للزيادة في األداء	وبذل جهود استثنائية	
في سياق تكاملي لكل الفاعلين،	فاملساءلة بمثابة جزاءات واقعية على كل من يتخلف في أداء	واجبه،	ألن الرقابة ال	
تكتمل صوابيتها وغائيتها إال بفعل إيقاع العقاب والجزاء	على املخالفين واملقصرين في تدبير الشأن العام،	خاصة و	
أن الديمقراطية التشاركية تتخذ من الرقابة الشعبية آلية لها أهمية بالغة وال محيد عنها في البحث عن الفعالية	

واملردودية.)465( 

فبعدما كان هذا املبدأ يأخذ صبغة أخالقية عامة تهم مساءلة عمل اإلدارة ال تخضع في ذلك إال للرقابة الذاتية	
املتمثلة في النوازع الداخلية لألشخاص القائمين عليها مثل)الضمير والرغبة في تجنب اللوم أو تحقيق الثناء	والتميز...(،	
فإنها أصبحت تأخذ صبغة قانونية وفق أساليب أوجدها املشرع لتفعيل قوى املساءلة،	وفي مقدمتها دستور اململكة	
الجديد الذي ربط بين مسؤولية تدبير املرافق العمومية باملساءلة،	سواء	في عالقة هذه األخيرة باملواطنين أو في عالقتها	
باملؤسسات التمثيلية وهيآت الرقابة. )466( واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لم تتوانى في تبني		هذا املبدأ	
كمكون أسا�ضي من مكونات الحكامة في تدبيرها للشأن السجني،	من خالل التأكيد على تقيد الجميع بحس املسؤولية	

www.menara.ma/ التالي:	 االلكتروني  الرابط  انظر  الجنسية  واالعتداءات  بالشذوذ  املتصلة  االدعاءات  بخصوص  العامة  املندوبية  رد  	- 	464
 ar/2012/08/03/211571.html

465		-	عثمان الزياني	،	مرجع سابق	،	ص	152. 

466		-	الفصل	156		»...	تقدم املرافق العمومية الحساب عن تدبيرها لألموال العمومية،	طبقا للقوانين الجاري بها العمل خالل ممارستها وعند انتهائها	،	تخضع	
في هذا الشأن للمراقبة والتقييم«.

	-	الفصل	158		»	يجب على كل شخص،	منتخبا كان أو معينا يمارس مسؤولية عمومية أن يقدم طبقا للكيفيات املحددة في القانون،	تصريحا كتابيا باملمتلكات	
واألصول التي في حيازته	.......«.
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في تطبيق املقتضيات القانونية في إطار احترام حقوق السجناء،	حيث أكد املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج	
خالل اللقاء	التواصلي الذي نظمته املندوبية بتاريخ	19	أبريل	2012	بمدينة الرباط،	على خضوع القطاع السجني لكل	
أنواع الرقابة سواء	منها الداخلية واملتمثلة في استحداث قسم مراقبة التسيير والتدقيق الداخلي ضمن الهيكلة اإلدارية	
للمندوبية عالوة على تكوين خاليا خاصة باملراقبة والتتبع في هذا املجال،	أو الرقابة الخارجية من طرف القضاء	واملؤسسات	
الرسمية للدولة واملجتمع املدني واإلعالم.)467(	وفي هذا السياق يمكن اعتبار املساءلة	»	مبدًأ	استراتيجًيا	»	في مجال التدبير	

التشاركي للقطاع السجني وشرطا أساسيا في تقوية شروط ووسائل إنجاح سياسة التأهيل وإعادة اإلدماج.

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

إن التشاركية بمرونتها التدبيرية والتسيرية هي السند في غرس قيم الشفافية التي ترتكز على تدفق املعلومات	 	
بما يتيح الكشف عن الحقائق والحوار ومناقشة القضايا العامة وتجويد قرارات	 بين متخذي القرار واملواطنين،	
القطاعات الحكومية،	وهو ما ينتج عنه ارتفاع منسوب الثقة في هذه القطاعات تسعف في تطوير أدائها وفعاليتها. 
األداء	 تقييم  عملية  وتسهيل  املتاحة،	 الخيارات  على  واطالعه  املواطن  توعية  في  الشفافية  أهمية  وتظهر   )468(

للمؤسسة وللصالح	 والوالء	 كما تبرز أهميتها في اختيار قيادات تتصف باملوضوعية والنزاهة واالنتماء	 واملساءلة،	
بل يجب أن تحرص على إظهار نشاطها ألنه غير معيب وال يرتبط	 والحكومة الجيدة ليس لديها ما تخفيه،	 العام.	

بفساد. )469(  

وبالتالي يمكن القول على أن مبدأ الشفافية أصبح من بين املسلمات التي تلزم اإلدارة السجنية خالل ممارستها للمهام	
املنوط بها،	السيما وأن الدستور الحالي للمملكة جعله من واجبات اإلدارة في عالقتها باملواطن،)470( إال أن خصوصية	
بالشفافية املطلقة أمرا احترازيا،	 تجعل تقيده  العامة،	 آليات ضمان األمن والسالمة  القطاع السجني كآلية من 
خصوصا وأنه ال يسمح ملؤسسة السجون إال بحد أدنى من الخطأ في هذا املجال ما دامت مسؤولة عن وظيفة األمن،	
وهو ما يجعل من مرحلة التحديث هاته مرحلة تحوالت كبرى تطبع الوسط السجني برمته،	بكل تناقضاته وتجاوزاته	
التي ال يمكن قياسها بنفس املقاس الذي نقيسه على باقي القطاعات،	كما ال يمكن مواجهتها بانغالقيه تامة.	فاملرحلة	
تقت�ضي بل تفرض االنفتاح على املجتمع ومكوناته،	وما يعني ذلك من تحديث في املؤسسات السجنية بشكل يضمن لها	
زيادة وزنها ووزن العاملين بها داخل مجتمع التواصل واإلعالم،	ويخفف عنها عبئ مخاض التحديث الذي تعيشه. )471( 
وهي الصورة التي استطاعت املندوبية العامة عكسها قدر اإلمكان من خالل تعدد اللقاءات التواصلية واإلعالمية لتبرير	
مختلف القرارات املتخذة واإلجابة عن التساؤالت املطروحة،	إضافة إلى عرض مختلف املشاريع واملخططات املزمع	

إنجازها في إطار تشاركي يضم مختلف مكونات املجتمع املدني املهتم.			

467		-	جريدة النهار املغربية	،	العدد	2433	،	الجمعة	20	أبريل	2012،	ص	4.

468		-	عثمان الزياني	،	مرجع سابق	،	ص	153.

469		-	الفساد		)corruption	la(	في مفهومه اللغوي كمصدر لفعل فسد النقيض لفعل صلح،	يفيد اللهو واللعب و اخذ املال ظلما،	وهذا املعنى األخير يوازي	
املعنى االصطالحي للمفهوم.

-	»منجد الطالب«	،	دار النشر،	بيروت	،	لبنان	،	الطبعة التاسعة والثالثون	،	2002	ص	551.
=من جانبها عرفت منظمة الشفافية الدولية	»	ترانسباران�ضي«	الفساد،	بأنه سوء	استعمال الوظيفة في القطاع العام لتحقيق مكاسب شخصية،	وال تميز	
املنظمة بين الفساد الصغير والفساد الكبير.	وترى ذات املنظمة التي تأسست في العام سنة	1993،	وتتخذ من برلين بأملانيا مقرا لها بان عمليات الفساد تسلب	
من البلدان طاقاتها وتمثل كأداء	في طرق التنمية املستدامة.	سعيد جفري	،		»الحكامة وأخواتها	)مقاربة في املفهوم ورهان الطموح املغربي(«	،	مرجع سابق	،	

ص	57. 

471		-	بشرى تمورو	،	»	املنظور األمني بالسجن-	املفهوم واألبعاد«	،	مجلة إدماج	،	العدد الثالث	2002	،	مكتبة نداكوم	،	الرباط	،	ص	13	ومايليها.
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ثالثا: آفاق تدبير املؤسسات العقابية باملغرب

تتركز األهداف العامة للدولة في تدبير أمور املواطنين على أسس قانونية تمكن من التغلب على الفوارق بين مختلف	
فئات املجتمع،	بتوزيع عادل للمبادرات الهادفة إلى تنمية البالد.	وبالنظر إلى عدم قابلية املواطنة للتجزيئ أو التصنيف	
الفئوي فإن السجين كمواطن يبقى في خضم اهتمامات الدولة الحديثة التي عليها أن تعمل على استدماج السياسة	
تدبير	 على  الو�ضي  القطاع  باعتباره  السجني  والقطاع  مندمج.	 إطار  في  للتنمية  العامة  السياقات  العقابية ضمن 
املؤسسات السجنية وتنفيذ سياسة الدولة في املجال العقابي،	عليه أن يسعى إلى البحث عن أفضل املناهج في التدبير	
بين اعتماد املقاربة التشاركية كمدخل ضروري لحشد التوافقات االجتماعية حول سياسة التأهيل وإعادة اإلدماج	
التي تتسع لتدخالت كافة األطراف املعنية بالشأن السجني،	بغض النظر عن طبيعة الصعوبات القانونية والواقعية	

التي قد تعترض هذه املقاربة على مستوى التطبيق؛	أو الرهان على أسلوب يتراوح بين الخوصصة أو التدبير املفوض.

1 - مالمح التدبير التشاركي للقطاع السجني

بقدر ما يتجه القطاع السجني نحو تكريس البعد التشاركي في التدبير،	ومسايرة نبض الساحة الوطنية بتعدد تجلياتها	
بقدر ما يبقى في أمس الحاجة إلى تدخالت فعلية ومؤثرة في تجويد	 القانونية والسياسية واالجتماعية والحقوقية،	
وإذا كانت املندوبية العامة إلدارة السجون	 	 	 العام للقطاع.	 والرقي بمستوى األداء	 تدبير السجون وأمور السجناء	
وإعادة اإلدماج منذ إحداثها سنة	2008	وعلى غرار جميع القطاعات العمومية،	سطرت مجموعة من األولويات شكلت	
األرضية الحقيقية لصياغة البرنامج الذي سوف ُتناقش ميزانية القطاع على ضوءه في اجتماع لجنة امليزانية املنبثقة	
عن البرملان،	وهو ما يشكل في حد ذاته ميثاق تعاقد بين القطاع السجني-كممثل للحكومة-و بين ممثلي األمة فضال	
عن كافة املؤسسات والهيآت املعنية بالشأن السجني،	يجعل املجال مفتوحا أمام كل هذه األطراف لتتبع وتقييم أداء	
تجسيدا ملبادئ وقيم	 القطاع الو�ضي على السجون في تنفيذه لدفتر التحمالت الوارد ضمن البرنامج املتفق عليه،	
فقد شكلت	 الديمقراطية التي أقرها الدستور،	بخضوع املرافق العمومية ملعايير الجودة واملحاسبة واملسؤولية.)472(   
مجموع النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بتسيير مصالح املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج قفزة	
ومن بين ما استند إليه املشرع في هذا	 نوعية في اتجاه الرقي بعمل املؤسسة السجنية في تحسين ظروف االعتقال. 
الصدد،	استحضاره لألدوار املجتمعية التي تشكل نقطة الحسم في أداء	املؤسسة السجنية ومردوديتها،	وهو ما تمت	
بلورته في صيغة نصوص قانونية تنظم تدخالت مختلف فعاليات املجتمع املهتمة بالشأن السجني فضال عن تدخالت	
القطاعات الحكومية املعنية.	ففيما يخص عالقة املعتقلين مع الخارج فقد تم تنظيمها على أساس	»تقوية وتطوير	
املساعدة التربوية املقدمة لفائدة املعتقلين،	وتقديم الدعم الروحي واملعنوي واملادي لهم ولعائالتهم عند االقتضاء،	
املنظمات الحقوقية والجمعيات أو	 )473(	من خالل الترخيص ألعضاء	 واملساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنهم«. 

472		-	الفصل	154	من الدستور		»تخضع املرافق العمومية ملعايير الجودة والشفافية واملحاسبة واملسؤولية،	وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية	
التي أقرها الدستور«

473		-	املادة	84	قانون رقم	98/23	،	انظر هامش الصفحة	25.
	=		-	وتعتبر هذه املادة مثار جدل حقوقي استوقف العديد من املنظمات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية ومنها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان من خالل	
التقرير املنجز حول أوضاع السجون والسجناء،	حيث جاءت ضمن مقترحاته:	توسيع مجال تدخل منظمات املجتمع املدني وتقوية أدوارها لتشمل رصد أوضاع	
السجون وتنظيم دورات للتربية على املواطنة وحقوق اإلنسان واملساواة املبنية على النوع لفائدة املوظفين والسجناء،	وذلك بتعديل املادة	84	من القانون	
23_98	وتخويل املديرين الجهويين للمؤسسة السجنية الترخيص لجمعيات املجتمع املدني بزيارة املؤسسات السجنية،	مع االكتفاء	فقط بإشعار الندوب العام.
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أعضاء	الهيئات الدينية )474(  ولوج املؤسسة السجنية،	وإقامة حفل أو تخليد حدث وطني، )475(	كما يمكن لوزير العدل	
أن يمنح لكل شخص أو عضو جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج إعادة التربية رخصا خاصة واستثنائية لزيارة	

املؤسسات السجنية. )476(

وفي إطار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية املعنية بالشأن السجني شددت بنود النصوص القانونية على ضرورة	
التعاون مع القطاعات الوصية)477(	في إعداد البرامج املخصصة لفائدة املعتقلين وتدبير بعض األمور التي تعد من صميم	
عمل هذه القطاعات،	وال أدل على ذلك استحداث لجنة ممثلي القطاعات املعنية بتنفيذ اختصاصات املندوبية العامة	
في إطار بلورة تصور مشترك ومتكامل لسياسة التأهيل	 إلدارة السجون وإعادة اإلدماج التي يرأسها املندوب العام،	

وإعادة اإلدماج.

معيقات التدبير التشاركي   1-1

يعتبر انفتاح املؤسسة السجنية على العالم الخارجي معطى جديدا نحو االنتقال بالسجين من املوت املدني إلى املعاملة	
العقابية	)478(،	نظرا ملا يوفره ذلك من فسح ملجاالت عدة للتواصل بين هذه الفئة الهشة ومحيطها االجتماعي،	في اتجاه	
إشراك مختلف أطياف املجتمع في تدعيم سياسة التأهيل وإعادة اإلدماج،	خاصة إذا ما استحضرنا معطى مهما يتمثل	
في كون املؤسسة السجنية تقوم بتربية أناس فشل املجتمع في تربيتهم في ظروف أفضل،	مما يجعل من مسؤولية إعادة	
التربية املنوط بهذه األخيرة مسؤولية مشتركة بالدرجة األولى.	والحال أن املتتبع يجد نفسه أمام صعوبات جمة على عدة	
مستويات تعيق العمل التشاركي مع نزالء	السجون،	تتبلور من خالل		قصور البرامج التربوية التي ورغم تنصيص املشرع	
املغربي على حق املحكوم عليهم في االستفادة منها،	إال أن املالحظ هو عدم استجابتها النتظارات الساكنة السجنية بما	
يتالءم واملبادئ الدولية في هذا املجال سواء	على مستوى التعليم بحكم حدود نظام املؤسسة وأمنها،	وبالتالي طغيان	
الهاجس األمني على انشغاالت املؤسسة السجنية.	إضافة للقصور على مستوى التكوين املنهي. )479(	ناهيك عن القصور	
على مستوى األنشطة الثقافية حيث تتسم هذه األنشطة بالعمل املتقطع الذي يحتكم أساسا لبرمجة اإلدارة العقابية	
وارادتها بالرغم من االتفاقية اإلطار املبرمة بين قطاع السجون ووزارة الثقافة قصد إدراج السجون كمحطات للعروض	

املسرحية املدعمة.	وتعميم الورشات الفنية على املستوى الوطني.

كما أن النقص على مستوى العنصر البشري		املؤهل يشكل ضربا لنجاح أية سياسة سجنية متبعة،	فسعي الدولة إلى	
الرفع من عدد التوظيفات املخصصة لهذا القطاع تظل هزيلة باملقارنة مع االرتفاع الحاد ملعدالت االكتظاظ التي بلغت	

474		-	املادة		120	من قانون	98/23.

475		-	املادة		10	من املرسوم التطبيقي لقانون	98/23.

476		-	املادة	11	املرسوم التطبيقي لقانون	98/23.

477		-	املواد	127-129	من ق	98/23	،		املواد	92	–		10 - 112 - 114 -  122 - 133	من املرسوم التطبيقي لقانون	98/23	،	البنود	3	–	8	–	9 - 10	من املادة	6 
،	البند		4	من املادة	7	،		البند	9	من املادة	11	من املرسوم املحدد الختصاصات وتنظيم املصالح و املديريات املركزية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة	

اإلدماج	،	انظر هامش ص	26.

478		-	لطيفة املهداتي	،	مرجع سابق	،	ص	270.

A.	Guenoun		,		Rapport	précité	,		p	29 -  479
-	تجدر اإلشارة إلى أن الشروط املعتمدة والتي تحكم عملية التسجيل من أجل االستفادة من برامج التكوين املنهي والتعليم هي نفسها املعتمدة على مستوى	
%8	من الساكنة السجنية ال يتعدى مستواها الدرا�ضي اإلعدادي	)بين األمية والتعليم األسا�ضي واإلعدادي(	.مما يق�ضي شريحة	 السجون،		علما أن حوالي	

واسعة من هذه الفئة.
-	مداخلة ملصطفى لفراخي	،	مرجع سابق.
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نسبا قياسية ببعض السجون،	مما يجعل مهام موظف السجن صعبة إن لم نقل مستحيلة،	خاصة إذا ما علمنا أن	
هذه املهام تتوزع على مجموع املصالح اإلدارية التي تسهر على تسيير املؤسسة السجينة	)التسيير،	االقتصاد،	كتابة	
الضبط،	الحراسة الليلية..(	وهو ما يعني أن نسبة املوظفين العاملين داخل املعقل في اتصال مباشر مع السجناء	تبقى	
جد متواضعة في ظل استحواذ هذه املصالح على عدد كبير من املوظفين،	مما يدفع باإلدارة العقابية نحو سد النقص	
وال تؤهله لتدبير	 	 األمر الذي ينال من االهتمام بهاجس التأهيل وإعادة اإلدماج.	 الحاصل على املستوى األمني أوال،	
الساكنة السجنية على أساس التصنيف الوارد في القانون املنظم للمؤسسات السجنية،	مما يؤكد صعوبة تنزيل أية	

رؤية استراتيجية	

تأهيل التدبير التشاركي للقطاع السجني كاختيار استراتيجي  2-1

يعني تأهيل التدبير التشاركي للقطاع السجني،	أن تطبيق املقاربة التشاركية يشكل فضاء	تربويا تعليميا ينخرط فيه	
الجميع،	ومدرسة تنموية حقيقية تنطلق من فكرة تغييب خلفية	»العمل السلطوي االنفرادي«	لدى أصحاب القرار.	
كما يعني ذلك أيضا ترسيخ مقومات التأهيل انطالقا من خصوصية القطاع السجني كقطاع تربوي تأهيلي يتعامل مع	
فئة هشة في غالبيتها،	وهو ما يشكل منطلق كل الفعاليات للبحث عن ميكانيزمات حقيقية لتأهيل الفعل التشاركي على	
مستوى القطاع السجني.	بما يفتح آفاقا أرحب نحو تطوير السياسة العقابية وجعلها في قلب السياسة العامة للدولة.	
لذلك يتطلب النهوض بالتدبير التشاركي للقطاع السجني ضرورة استحضار السجين كعنصر مهم في إنجاح سياسة	
املعني األول بهذه السياسة،	من خالل إدماجه في الفعل التشاركي لتحمل مسؤولياته اتجاه نفسه واتجاه	 التأهيل،	
مجتمعه،	وهي خطوة ترتبط ارتباطا وثيقا باعتماد البعد االجتماعي في السياسة السجنية،	وما يعنيه ذلك من ضرورة	

االنفتاح على املجتمع بكل مكوناته خاصة منها املهتمة بالبحث األكاديمي في عالقته بموضوع العقوبة.				

إدماج السجين في الفعل التشاركي  1-2-1

فإن التأسيس لعالقة تواصلية متوازنة بين	 إذا كان التواصل يشكل العمود الفقري لعملية إعادة إدماج السجين،	
السجين وذاته وبين ذاته ومحيطه تتطلب تأصيل ثقافة اإلنصات داخل الفضاء	السجني.	والتواصل يبتدأ باإلنصات	
وهو ما	 ملا لهذا املكون من إيجابيات في إعادة التوازن لشخصية السجين.	 	 السجني،	 الجيد كمطمح داخل الفضاء	
سيؤدي إلى خلق جو من الثقة املتبادلة بين السجين واملوظف السجني.		األمر الذي سيمكن من تأهيل السجين مهنيا	
لجعله قبلة الستقطاب األطراف الفاعلة في الحقل االقتصادي واالجتماعي،	وفي هذا اإلطار تعد األيام الوطنية إلعادة	
إدماج السجين فرصة سانحة لتحسيس الرأي العام الوطني بضرورة التدخل من أجل إدماج أفضل للسجناء.)480( 
وارتباطا مع نفس السياق نذكر ما لوسائل اإلعالم من دور مهم في تعريف املجتمع بعالم السجن والسجناء،	بل وتحمل	
من خالل تغطية بعض	 	)481( على عاتقها مهمة جعل املجتمع يحتضن النزيل ويساعد على إعادة إدماجه من جديد 
األنشطة التي تهدف إلى التعريف بإمكانيات وجهود الساكنة السجنية لالنخراط في البرامج التربوية واملهنية املرصودة	

لهاته الفئة من املواطنين.

	وعموما فإن نجاح املبادرات السالف ذكرها سيعطي دفعة قوية إلعطاء	صورة إيجابية عن املؤسسة السجنية وإعادة	
تصحيح مجموعة من التصورات الخاطئة التي ترى أن السجن مجرد فضاء	للعزل واإلقصاء	االجتماعي وبيئة لتفريخ	

480		-مجلة إدماج	“	تنظيم األيام الوطنية إلعادة إدماج السجناء	»أيام	23	إلى	29	ماي	2005	،	العدد الحادي عشر	،	سنة	2005	،		ص		12.

481		-رجاء	اإلدري�ضي االزمي	،	»تمثل املؤسسة السجنية في املجتمع املغربي«	،	بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املتخصصة في علم النفس التربوي	،	كلية علوم	
التربية جامعة محمد الخامس السوي�ضي	،	الرباط	،	السنة الجامعية	2004-2003	،	ص	94 .  
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السلوكات اإلجرامية،	وإعطاء	نظرة حقيقة عما أصبحت تعيشه حاليا من إصالح وتأهيل اجتماعي ومنهي،	وتقريب كافة	
مكونات املجتمع من هذه الصورة.	

1-2-2  إدماج البعد االجتماعي وتشجيع البحث العلمي

من منطلق اإلدراك التام للمقاربة املعاصرة في تدبير السجون،	والرامية إلى تكثيف الجهود من أجل تأهيل السجين	
وملا يفرضه ذلك من توفير طاقات بشرية مؤهلة تؤّمن تفعيل هذا التوجه اإلصالحي على مستوى	 وإعادة إدماجه،	
أضحى من الالزم توفير مرجعية	 	، القطاع السجني	 وتقديرا للجانبين اإلنساني واألخالقي في أداء	 الفعالية واملهنية،	
علمية على قدر من الدقة واالختصاص في مجال الدراسات والبحوث املنجزة حول السجون لتمكين العنصر البشري	
خالل دورات التكوين من خبرة مهنية متميزة ورصيد معرفي يحيط بمختلف الجوانب املتعلقة بالعمل السجني.	ولئن	
كانت إدارة السجون قد بادرت في هذا السياق إلى إبرام اتفاقية مع كلية علوم التربية تهدف من خاللها إلى تكوين أطر	
متخصصة في مجال التربية وعلم النفس ُأنيطت بها مهام تسيير املؤسسات السجنية،	فإنها لم تقتصر على تحقيق هذا	
املسعى فحسب،	وإنما استهدفت أيضا إثراء	وإغناء	الخزانات الوطنية ببحوث ودراسات هؤالء	األطر حول السجون،	
لتشكل مرجعية أساسية في تناول هذا القطاع بالدارسة والتحليل وتستجيب للحاجيات امللحة واملتزايدة للعديد من	
املهتمين والباحثين وكذا املستجدات الطارئة التي تلزم االحتكام إلى املنهج العلمي والدراسة التحليلية في تناول مختلف	

الظواهر املتعلقة بمنظومة السجون.

ولعل انشغال الرأي العام والصحافة وكذا الفاعلين الجمعويين بهذا القطاع وانفتاح السجون على املجتمع،	أدى إلى	
إثارة الفضول الفكري لبعض الطلبة الباحثين وشجعهم ذلك على اقتحام هذه الفضاءات املغلقة وكشف خصوصياتها	
وإخضاعها للبحث والدراسة،	وفق منهجية علمية تضف ملجهودات اإلصالح القائمة قيمة مضافة تعزز الرصيد املعرفي	

ملنظومة السجون وموقع املؤسسات السجنية بين املؤسسات التربوية األخرى.)482(

إال أنه ورغم هذه املجهودات التي تساعد القطاع السجني على تخطي بعض املشاكل عبر تناول مختلف الظواهر	
بالتحليل،	فإن املأمول على مستوى األجرأة يظل دون مستوى تطلعات القطاع وهو ما يستدعي بالضرورة إحداث خلية	
على املستوى املركزي تختص في البحث العلمي وتكوين األطر وربط العالقات مع مراكز األبحاث والجامعات املتخصصة	
في امليدان والعمل على إحالل التكامل بين املنتوج الفكري والعلمي لهذه املؤسسات والتحاليل املساعدة على اتخاذ	

القرار،	تمكن من استعمال نتائج األبحاث بنجاعة في ميدان السجون.)483(

أما عن إدماج البعد االجتماعي في السياسة السجنية فال يكفي التزام القطاع السجني في مختلف املحطات التي	
بل من الواجب أجرأة البعد االجتماعي بأكبر قدر	 يمر عبرها السجين منذ حلوله باملؤسسة السجنية حتى توديعه،	
ممكن وعلى مختلف املستويات،	من خالل تمكين منظمات وجمعيات املجتمع املدني من وضع بصماتها على مستوى	
الفعل التشاركي في تدبير هذا القطاع من خالل االنفتاح على املجتمع املدني في إطار توسيع مساحة التوافقات حول	
السياسة املتبعة لتدبير القطاع السجني وتوسيع ميادين اشتغال املنظمات والجمعيات ذات الصلة.	ويمر تفعيل دور	
هذه املنظمات عبر توفير الشروط القانونية واإلطار التنظيمي الكفيل بأن يجعل منها شريكا فعاال إلى جانب القطاعات	
الحكومية،	وقوة اقتراحية عن طريق مأسسة أشكال جديدة من الشراكة تكون كفيلة بأن تجعل من عمل منظمات	

482		-	»البحث العلمي وقطاع السجون«	،	مجلة إدماج	،	على هامش مناقشة إحدى الرسائل الجامعية املهتمة بامليدان تحت عنوان:	»املؤسسات السجنية في	
املغرب في ظل ثقافة حقوق اإلنسان«	،	العدد الثامن	،مرجع سابق	،	ص		43.

483		-	»البحث العلمي وقطاع السجون«	،	مجلة إدماج	،	العدد الثامن	،	نفس املرجع	،	ص	43.
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املجتمع املدني مكمال لتدخالت املصالح الحكومية املعنية،	إضافة ملا يمكن أن تقدمه لفائدة السجناء،	وبالتالي تجاوز	
بعض اإلكراهات التي تعيق عملية اإلصالح والتأهيل.	وهكذا فإن انفتاح الفضاء	السجني على املجتمع املدني ال يدخل	
في نطاق املراقبة فحسب،	بل هو انفتاح للدعم والتقوية وتقديم املساعدات التي من شأنها إعادة إدماج السجين في	

املجتمع.

أما عن التزام القطاع السجني بالديمقراطية التشاركية مع مختلف أقطاب املجتمع وإشراكهم في تحديد وإنجاح	
فذاك منظور جديد لسياسة التأهيل ينطلق من تمكين الكل في	 االختيارات التي تهم مستقبل الساكنة السجنية،	

املساهمة في هذا العمل التشاوري والجماعي.

ويعتبر الحوار الوطني الذي أطلقته الوزارة املكلفة بالعالقة مع البرملان واملجتمع املدني صورة جديدة من صور التدبير	
التشاركي لهذا القطاع من أجل الوصول إلى رؤية وطنية مندمجة تشاركية تستهدف توطين مقومات الحوار القائم على	
التعاون والتشارك والتتبع والتقييم.	وفي هذا الصدد صرح الوزير املكلفة بالعالقة مع البرملان واملجتمع املدني على أنه	
»يجب على الجميع حكومة وبرملانا ومجتمعا مدنيا تحمل مسؤولياتهم في تحسين أوضاع السجناء،	للرقي به إلى مجتمع	
يحظى بالكرامة اإلنسانية ويخضع للقانون«،	وشدد على أن الحوار الوطني	»يعكس رغبة الحكومة واملجتمع املدني في	
إطالق دينامية جديدة ترمي إلى تبادل الرأي واإلسهام في وضع اآلليات الكفيلة باحترام حقوق السجناء	والسجينات كما	
هو منصوص عليه في القواعد النموذجية ملعاملة السجناء	الصادرة عن األمم املتحدة والقانون املنظم للسجون«.)484( 
كما تقت�ضي الظرفية الحالية باملغرب تأهيل التدبير التشاركي على املستوى الجهوية املوسعة باالعتماد على مديريات،	
وبالتالي إعطاء	نفس جديد للسياسة املندمجة التي تنهجها الدولة بخصوص هذا القطاع من خالل قيام هذه املديريات	

بتمثيل املندوبية العامة إلدارة السجون لدى السلطات املحلية وتجسيد سياسة القرب.

2 - تسيير املؤسسات العقابية باملغرب بني اخلوصصة والتدبير املفوض

يعتبر املرفق السجني مرفقا عاما يمارس نشاطا لفائدة املصلحة العامة	،	ويدار إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من	
طرف الدولة485،غير أن النتائج السلبية املتحصلة من التدبير املباشر للدولة الظروف تفرض التفكير في تغيير أسلوب	
إدارة املرفق من اإلدارة املباشرة إلى أحد أساليب اإلدارة الخاصة،	بل تقت�ضي الظروف أحيانا التخلي عن املرفق العام	
وتفويت نشاطه إلى القطاع الخاص،486	بمعنى أن للسلطة العامة الحق في تكييف وتطوير املرفق العام وفق مقتضيات	

استمراريته واملصلحة العامة التي يحققها.

بحكم	 وفتح املجال للتدبير املفوض لخدمات املرفق السجني.	 بذلك انبتقت فكرة خوصصة املؤسسات العقابية،	
أن التدبير العمومي موضوع العديد من االنتقادات التي تدين املرافق العمومية وتتهمها بإهدار املال العام واستغالل	

484		-	نعيمة املباركي،	جريدة الشرق األوسط	،	العدد	12280	،	الخميـس	12	يوليو	2012	،	،		الصفحة الرابعة.
485 - A. Meziane” La mission de service public et l’intervention de l’état “Actes du colloque “secteur public, secteur privé 
vers un meilleur équilibre” organisé par  L’Amicale des Ingénieur des Ponts et Chaussées en collaboration avec la 
Confédération Générale Economique Marocain 31 Mars 1 et 2 Avril 1988 à Casablanca, Page : 55.

486	-	محمد األعرج«قابلية املرافق العامة للتعديل والتغيير«املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية،سلسلة مواضيع الساعة،عدد		78،2012،صفحة	-156
.157
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النفوذ،487	زيادة على ذلك فتمركز السلطات واملسؤوليات داخل أجهزة الدولة يشكل عائقا في وجه النجاعة والفعالية.488 
وبما أنه ال يمكن التخلي عن عالم السجون،	وال إبقائه مهمشا بأوضاع مخفية وراء	جدران السجون،	بغض النظر	
األخبار	 وجدل  والدولية،	 الوطنية  املوضوعاتية  التقارير  الناجمة عن مضامين  املناسباتية  السخط  عن موجبات 
والتركيبة البشرية،	 فإنه من الضروري أن تنظر الجهات املسئولة في الخيار القانوني،	 الصادرة عن وسائل اإلعالم،	
واملنهاج االقتصادي،	إذا ما أردنا أن نحقق إدارة فعالة اجتماعيا وماليا دون أن نتغا�ضى عن احترام حقوق املعتقلين	
واملوظفين،	بالتحرك في اتجاه أهداف	»قانون السجون »	الذي يسعى إلى العقاب دون عزل عن املجتمع	،	ومنع العودة	
إلى الجريمة عن طريق تحقيق األمن للجميع.	فهل من شأن التوجه نحو اعتماد املناهج املتحررة في التدبير أن ينقذ	
املؤسسة السجنية من أوضاعها؟	وإلى أي حد سيساهم هذا التدخل في النهوض بمستوى أوضاع السجن والسجناء؟	
خاصة مع فشل التدبير املباشر للمؤسسة العقابية والرغبة في إصالح النظام العقابي واالستفادة من التجارب الدولية	
بغية اتباع أساليب إدارية تنفيذية حديثة متحررة من الضوابط التقليدانية،	في سياق الرغبة في رفع الكفاءة الكلية	
للمؤسسات العقابية،	وجعلها قادرة على تحقيق أهداف التنفيذ العقابي،	وكذا إيجاد حلول ملشكلة االكتظاظ هي	

أقوى املبررات التي تحفز وتستدعي البحث عن حلول وأفكار جديدة بخصوص تحديث طرق وأساليب التدبير.

2-1 تصور خوصصة املؤسسات السجنية باملغرب

محوران أساسيان يدور حولهما تحديث اإلدارة:	خفض التكلفة وتحسين املردودية،	وهو ما بينه نجاح القطاع الخاص	
وكفاءته من الناحية اإلدارية واملالية في تدبير السجون في الدول املقارنة.	بذلك فعدة مبررات واقعية تستدعي الدخول	
مبررات حدت	 نسبيا من فرص الفساد واستغالل املال العام.	 	 أهمها السعي إلى الحد	 	 إلى عالم التدبير الخاص،	
بالحكومات إلى تبني سياسات التدبير الخاص افتراضا منها في تأثيرها اإليجابي على املالية العامة التي ترزح تحت عدة	
أزمات،	بل يمكن النظر إليها كحل سيا�ضي تستخدمه لتجاوز أزماتها املالية وتخفيض النفقات الحكومية ألن تمويلها	
للمرافق العامة يشكل عبئا على خزينة الدولة		زيادة على املبررات االقتصادية	،	من قبيل ضعف أداء	املنشآت العامة	
ورفع كفاءة اإلنتاج لكون القطاع الخاص يعتمد على معايير الربح والخسارة489	أما اجتماعيا فتتحدد هذه املبررات في	
ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص الذي يترتب عليه إشراك القطاع الخاص في القرارات الحيوية،	مما يعزز روح االنتماء	وقيم	

املواطنة	،	ويساهم في ترسيخ مبدأ املحاسبة.

واألهم من ذلك طبعا هو ضرورة تحسين األوضاع املادية للمؤسسات السجنية قصد جعلها مكانا مالئما لتطبيق	
النظريات التربوية الحديثة والتغلب على الصعوبات التي تعترض تطبيق سياسة إعادة التأهيل،	والسعي باملؤسسات	
مع فتح	 حسب السن والكفاءة واملقدرة،	 وتصنيف السجناء	 السجنية إلى مصاف املقاوالت ماديا ومعنويا وإداريا،	

أوراش عمل يندمج فيها السجناء	واملقاولة.

وإذا كان الحديث عن مفهوم الخوصصة،	غالبا ما يرتبط بمجاالت يمكن وصفها	»باآلمنة	»أي أنها تكون غالبا في مسائل	
اقتصادية واضحة،	إال أنه في الوقت الحاضر بقي املجال مفتوحا التخاذ قرارات جريئة ومفيدة ومن نوع مختلف تهدف	

487 - D. Wolf  “La réforme des services public en Allemagne “ L’idée du service public est-elle encore soutenable ?” 1er 
Edition , Presses Universitaires de France, Juin 1999 , Page:11.

488	-	ال�ضيء	الذي نتج عنه عدة مظاهر سلبية من قبيل تكريس البيروقراطية وغياب الشفافية وغياب االهتمام والوعي باملردودية وغياب ثقافة املحاسبة	
والتقييم و التدقيق واملراقبة وتال�ضي مفهوم املصلحة العامة و ضعف التمويل العمومي.

عائشة السبيطري،	مرجع سابق،	ص	80. 

489	-	صالح بن محمد السد يس«خوصصة بعض الخدمات األمنية املساندة في اململكة العربية السعودية«أطروحة مقدمة استكماال ملتطلبات الحصول على	
دكتوراه الفلسفة قي العلوم األمنية	،جامعة نا يف		العربية للعلوم األمنية،	الرياض	،	2009	،	صفحة	32.
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إدخال الخوصصة ملجاالت جديدة،	لكونها تسمح بزيادة جرعة الثقة بالقطاع الخاص وتمكنه من ممارسة دور أهم	
وأكبر،	وفي نفس الوقت يتم تخفيف الكثير من األعباء	املالية واإلدارية من على كاهل جهاز الدولة.490	ومن املجاالت التي	
يمكن خوصصتها نجد قطاع السجون،	وهو نظام معمول به وبفعالية في مواقع مختلفة من العالم وبنجاح ملحوظ	
ونتائج إيجابية.	وبناء	على ذلك يجب أن يتخطى هذا اإلجراء	كونه فكرة لتحسين صورة السجون فقط لينظر له نظرة	
إدارية واقتصادية لتحسين أداء	املرافق بصورة عامة.	وهذا النوع من القرارات سوف يندرج تحت بند القرارات الجريئة	
التي تعد معيارا لقياس مدى قبول اتخاذ القرار مهما كان	»غريبا«	وغير تقليدي،	وهي مناسبة جديدة لتحقيق التوازن	
بين اإلدارة التي تتطلب معايير دقيقة وبين توفير الخدمات السجنية بناء	على شروط ومواصفات إلدارة ورقابة وتشغيل	
هذا النوع من املرافق دون املساس باملعنى السيادي للدولة.	والخوصصة بذلك ستؤثر على الثقافة السائدة،	حيث	

تشجع املبادرة الخاصة واملشاركة والديمقراطية واالستعانة باملجتمع املدني491،	وهي عوامل مهمة لنجاح التعاون.492

وتعرف خوصصة املؤسسات العقابية بأنها عملية تعاقد بين الحكومة وبين شركات ومؤسسات القطاع الخاص،	من	
أجل إنشاء	وإدارة وتشغيل املؤسسات العقابية،	وذلك من أجل تقليل التكلفة االقتصادية وتحسين مستوى الخدمات	
املقدمة بغية البحث عن توازن نظام السجون ضمن التوترات املتعارضة ومن بينها املكان والتحديات أو اإلكراهات،	
املمارسة املهنية لجميع املتدخلين،	من حراس و مؤطرين وقضاة و	 على أن يتم تحقيق هذا التوازن من خالل إثراء	

مهنيين في القطاع الخاص.و كذا من خالل تحسين حالة املباني.

لذلك فأول خطوة		يجب القيام بها		في حالة الرغبة في خوض التجربة في املغرب،	ضرورة التسلح		بالدراسات		الجدية	
حول املناخ العام الوطني والكلفة االقتصادية لهذا األسلوب من التدبير،	تتكلف بها أطر مالية أو لجنة تتوفر لها كل	
الوسائل التي ستستخدمها في مهمتها،	أو القيام بإرسال بعثات إلى الواليات املتحدة أو بريطانيا أو أستراليا لجمع املعلومات	
حول السجون الخاصة493	ليتم التق�ضي عن األثر االقتصادي للخوصصة من حيث التكاليف والجودة والنجاعة،	ومن	

490	-	كانت مراكز إيواء	األجانب		في بريطانيا منذ سنة	1970	تدار من قبل القطاع الخاص بمساعدة شركات وجمعيات تقدم العديد من الخدمات،	وبعدها	
طرحت فكرة خوصصة السجون سنة	1984	من طرف معهد آدم سميث مستندا في ذلك على نظرية السوق والتطورات الحديثة ومعتبرا أن ذلك من شأنه	
 1987 تخفيض التكلفة والحد من مشكل االكتظاظ عن طريق استعمال تقنيات التكنولوجيا والتدبير الحديث وتركيز املوارد في االستثمار،	وخالل سنة	
تأسست أول شركة هدفها تكوين لوبي لخوصصة السجون،	ثم بعدها رخص لنظام العدالة الجنائية االتصال بالشركات بغية التكفل بالسجناء،	وفي سنة	
1992	تم افتتاح	7	سجون جديدة مصممة ومبنية من طرف القطاع الخاص بناء	على عقد		مدته	25	سنة،	ومنذ ذلك الحين تعد بريطانيا في املرتبة الثانية	

بعد الواليات املتحدة في خوصصة السجون.	
491 -  driss guerraoui et xavier richet “ stratégies de Privatisation, comparaison Maghreb Europe”  Toubkal, Casablanca,1995 
Page:173.

492	-	وإذا تساءلنا عن أوائل الدول التي ظهرت فيها فكرة االعتماد الحكومي على القطاع الخاص في مجال األمن نجد انجلترا	،ففي	1660	ساد توجه يرمي إلى	
رفع كفاءة النظام األمني وتحويل جزء	من ذلك النظام إلى القطاع الخاص ملا كان يتمتع به من حرفية مهنية وقدرات رقابية عالية وقد		تم تطبيق ذلك التوجه	
خاصة بعد إقرار نظام قطاع الطرق الذي وضع مكافآت لألفراد والجماعات مقابل القيام بمهام أمنية معينة،وكانت أكثر أشكال خوصصة األمن وضوحا في	

التجربة البريطانية،	هو بيع ثالثة من قطاعات الشرطة بالكامل إلى القطاع الخاص التي كانت تتبع شرطة املوانئ.
وفي عام	1999	أطلقت وزارة الداخلية البريطانية مبادرة أطلق عليها«الشركاء	ضد الجريمة«	التي مكنت محققين خاصين معتمدين من العمل جنبا إلى جنب	
مع الشرطة الحكومية،	وكانت هذه املبادرة تهدف إلى تحرير مصادر الشرطة وتخفيف العبء	عن كاهلها،ويمكن إرجاع النجاح النسبي لألمن الخاص مقارنة	
باألمن الحكومي في الدول الغربية بشكل عام إلى ما يمكن تسميته باألمن الرضائي وهو يعني السيطرة التي تكون راسخة،وقائية،	ومحكمة،	ودقيقة،	وتعاونية،	
وظاهريا غير قسرية وبالترا�ضي بين األطراف،في حين أن األمن الحكومي لديه فقط سلطة قانونية وأخالقية لتثبيت أو ترسيخ النظام العام وهي سلط مصدرها	
القانون وتمارس قهرا على األفراد،أما األمن الخاص فإن لديه نوعا من السلطة الرضائية املستمدة من رضا األفراد ويمكن استخدام هذه السلطة لترسيخ أو	

فرض النظام في نطاق اختصاصه دون اللجوء	إلى وسائل أمن الحكومي
صالح بن محمد السد يس،مرجع سابق	،	صفحة	137 - 141.

493  H. Boulanger” Six ans d’Administration Pénitentiaire” L’Harmattan, 2004, Page:109.
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حيث احترام حقوق السجناء،	وهو ال�ضيء	الذي يتطلب املزيد من الحذر لكي ال		تنتقل املرافق العامة من احتكار الدولة	
إلى احتكار من طرف الخواص494.

وجدير بالتوضيح أن خوصصة السجون تتفرع إلى نموذجين اثنين:

1	-إما إدارة خاصة كاملة بحيث تمتلك الشركة الخاصة السجن وتستغله لحساب الدولة.

2	-	وإما إدارة من طرف الخواص ملؤسسة سجنية تملكها الدولة	،	ويتكلف الخواص فقط بإدارتها ماليا و خدماتيا	
دون حيازتها أو تملكها.	

وإذا كان الخواص ربما على دراية بالقضايا و التحديات وأولويات اإلدارة العقابية وهم أكثر استجابة ملتطلباتها	،	فإن	
مراقبة القطاع الخاص		يجب أن تكون حاضرة		وفعالة منذ الصفقات األولى	،	وأن ال تكون معايير التقييم كمية في	
األساس،	بل		يجب أن تشمل الجانب النوعي أيضا	495	لتجاوز الواقع املتعثر الذي تعرفه املؤسسة العقابية باملغرب،	و	
الذي يعتبر دافعا قويا جدا وراء	فكرة خوصصتها؛	فإضافة إلى االكتظاظ هناك		ضرورة قصوى للتحرك السريع من	
أجل البحث عن حل جذري وعملي ملشكل السجون الذي يثقل كاهل الدولة بالنفقات دون تحقيق اإليجابيات املتوقعة	
منه496	ولم ال السير على هدى املقاولة الخاصة التي أصبحت النموذج املرجعي لبعض املرافق العامة من حيث قواعد	

وتقنيات التدبير والتوجه نحو تقريب القطاع الخاص من العام لتعزيز التنافسية497.

وفهم ثقافة	 ومن الضروريات التي يجب الحرص على استحضارها في ظل تجربة الخوصصة هي استقرار الخواص،	
إضافة إلى	 ومعرفة سوق الشغل لكونه أمرا أساسيا لالستمرار وتحسين الخدمات.	 الشركات لتحسين العالقات،	
اكتساب ثقافة املراقبة في املؤسسات املعنية واملعرفة الجيدة بالوثائق التعاقدية وتفسير محتواها498،	ولم ال إنشاء	
مركز لرصد ومراقبة الخدمات املقدمة من قبل الخواص والعمل على رفع مستواها وكذا مواصلة تطوير مؤشرات	

تتلخص في انحسار قوة الدولة تاركة مكانها لسيطرة منتجي السلع	 	: مؤاخذات سياسية  	 من املؤخذات املوجهة لخوصصة املؤسسات السجنية:	 	- 	494
والخدمات،	فالحرية االقتصادية التي انبثقت عنها الخوصصة أنتجت رخاء	في قبضة الدولة على أصولها،	فلم تعد عالقتها بها عالقة املالك بما يملك،	بل	
عالقة املنظم بوحدات تتبع إدارته	،يضاف إلى ما سبق احتمال حدوث بعض االنعكاسات السلبية على اعتبارات السرية واألمن خصوصا عند تحويل بعض	

املشروعات الحيوية واملرافق العامة التي لها تلك االعتبارات للقطاع الخاص.
 مؤاخذات اقتصادية : تتجلى في االرتفاع املحتمل ألسعار السلع والخدمات،	خصوصا في ظل ممارسات احتكارية ستضر بالسجين،	إضافة إلى أن التجمعات	
املالية يمكن أن تسيطر على الشركات واملؤسسات التي يتم خوصصتها ما يؤدي إلى اتساع الفروق االجتماعية داخل الدولة،	وبهذا تنتقل املؤسسات املخصخصة	
من حالة االحتكار الحكومي إلى وضع يحتكر فيه القطاع الخاص السلع والخدمات.	وبخصوص انخفاض تكاليف السجون املخوصصة فقد أنجز تقرير من	
طرف أشخاص مستقلين قدم في مؤتمر علم اإلجرام وتحدث عن حالة أريزونا التي أقدمت على خوصصة بعض سجونها،	وأكد أنه بعد مرور3	سنوات من بدء	

التجربة إن أراد الخواص االلتزام بدفتر التحمالت		يتحتم عليهم الزيادة في التكاليف.	وبالتالي سيكون للتسيير الخاص نفس كلفة التسيير العام للسجون.
مؤاخذات اجتماعية :	كاحتمال ارتفاع معدل البطالة والذي يرجع إلى الفرق املؤس�ضي في فلسفة التوظيف بين القطاعين العام والخاص،	إذ تعطي فلسفة	
التوظيف في القطاع العام للبعد االجتماعي للتوظيف أهمية كبرى،	بينما تبنى فلسفة التوظيف في القطاع الخاص على أساس الكفاءة اإلنتاجية وتقليص	
تكاليف اإلنتاج إلى أدنى حد ممكن،	وهنا ننظر إلى املوضوع كأنه قضية وطنية وأن القطاع الخاص عليه مسؤوليات فيقع بين مطرقة الحكومة وسندان الرأي	
العام.	وفي بعض الدول استطاع القطاع الخاص الخروج من هذه األزمة عن طريق ابتكار برامج تشجع العاملين على التقاعد املبكر تشمل تعويضات ومزايا	

مغرية.
.J.	Vullierme	,op-cit	,	Page	:	103

صالح بن محمد السديس،	مرجع سابق،	صفحة	43.
L.	Rapp“	technique	de	privatisation	des	entreprises	publiques“	Fondation	National	pour	le	droit	de	l’entreprise,	1986,	Page:	108

495 - Direction de l’administration pénitentiaire, op-cit,Page: 13.
496 - H. Boulanger, op - cit  , Page:108.
497 - J.Theron “Recherche sur la Notion d’établissement Public “Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 
1976 , Page: 255.

498 - Direction de l’administration pénitentiaire, op-cit, Page: 14.
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وكذا معايير تعيين املوظفين التي يجب أن تنبني على االحتراف	 الخدمات وقوة تحمل الشركة الخاصة،	 قياس أداء	
واملهنية.	499

في سياق ذلك تبقى اإلشكالية التي تتبادر إلى الذهن في الوقت الحاضر هي مدى إمكانية التمييز بين ما هو اجتماعي	
من ال إنسانية الشأن	 	« »الشأن اإلنساني	 وكيف يمكن انتشال	 »إنساني«؟	 وبين ما هو	 اقتصادي وبالتالي سيا�ضي،	

االقتصادي والسيا�ضي الذي تحكمه اليوم أكثر من أي وقت م�ضى قوانين السوق وقوانين الربح واملنافسة؟500 

2-2 التدبير املفوض لخدمات املؤسسات العقابية باملغرب501

شكل القانون	54.05		املتعلق	بالتدبير املفوض	للمرافق	العامة502،	مدخال لتحديث نمط تدبير املرافق العامة.	وقد حدد	
ومبادئ املرفق العام التي يجب احترامها من طرف	 هذا القانون كيفية نشر عقد التدبير املفوض وطرق مراقبته503	

املفوض إليه وكذا موضوع املسؤولية وحقوق املستخدمين504	والعقوبات في حالة عدم الوفاء	بااللتزامات.505

499	-بالنسبة للموظفين للجدد من القطاع الخاص يجب خضوعهم للتكوين مع الحرص على التأكد من سلوكهم		وتذكريهم بالقواعد التي يجب احترامها	
،بمعنى االعتماد على موظفين متميزين عكس وضعية املوظف في القطاع العام الذي قد نلمس مرونة في التعامل معه،وال يمكن االستغناء	عنه بسهولة مهما	
تردت كفاءة عمله،	عكس القطاع الخاص الذي يتطلب إثبات جدارته،	فضال عن كون مؤسسات القطاع الخاص،	يشرف عليها مالكها بطريقة مباشرة،	
فيكون لهم بذلك مصلحة شخصية في إدارة أموالهم بشكل مميز،كما أن املسؤول في الق.	الخ قد يتعرض للمساءلة في حالة اتخاذ القرار أو التباطؤ في اتخاذه

	حسناء	صايم«خصخصة املؤسسات العقابية«بحث لنيل دبلوم املاستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية،جامعة محمد األول،كلية العلوم االقتصادية	
واالجتماعية وجدة،السنة الجامعية	2007 -  2008	،	صفحة	11.

http://	:»الشأن اإلنساني في عصر الخوصصة والعوملة من أجل إعالن عالمي ألخالقيات العوملة والتنمية«،منشور على املوقع التالي	محمد عابد الجابري		500-
  www.aljabriabed.net/n01_02jabriglob.htm

1997،حيث يعتبر امتدادا لسياسة الخوصصة التي شرع في تطبيقها	 501	-	دخل التدبير املفوض أو التسيير املنتدب حيز التطبيق باملغرب ابتداء	من سنة	
منذ	1993	،	ويصنف األستاذ	»	أحمد بوعشيق	»	التدبير املفوض إلى جانب الخوصصة واالمتياز باعتبارهم من أساليب وطرق تسيير املرافق العامة	،	ويعرفه:		
بالقول	“	التدبير املفوض أو التسيير املنتدب عقد إداري تعهد به السلطة املفوضة للمفوض له،	داخل املجال الترابي املحدد باستغالل وتدبير املرفق العام ملدة	
محدودة تنتهي بانقضاء	مدة العقد،	واملفوض له هو عبارة عن شركة خاصة،	يأخذ على عاتقه تدبير املرفق العام املحلي و تسييره بما يمليه تصرف رب األسرة	
العاقل،	ويتحمل في ذلك املخاطر طبقا لنصوص العقد	،	ويخضع للمراقبة التقنية االقتصادية واملالية من قبل السلطة املفوضة وذلك حسب الكيفيات	

املنصوص عليها في العقد والقوانين الجاري بها العمل.
أحمد بوعشيق	“	املرافق العامة الكبرى	“مرجع سابق،	ص	180.

502		ظهير شريف رقم	1.06.15	صادر في	15	من محرم	1427 )14	فبراير	2006(	بتنفيذ	القانون رقم	54.05		املتعلق	بالتدبير املفوض	للمرافق	العامة منشور	
بالجريدة الرسمية عدد	5404	بتاريخ	16/03/2006.

يتمتع املفوض إزاء	املفوض إليه بسلطة عامة للمراقبة	 	، 17	من القانون رقم	54.05	:عالوة على املراقبة التي تمارسها الدولة أو سلطات أخرى	 املادة		 	- 	503
االقتصادية واملالية والتقنية واالجتماعية والتدبيرية مرتبطة بااللتزامات املترتبة على العقد.ويتمتع املفوض بصفة دائمة		بجميع سلط املراقبة للتأكد من خالل	
املستندات وبعين املكان من حسن سير املرفق املفوض وحسن تنفيذ العقد	.يجب أن يبين عقد التدبير املفوض دورية وأشكـال املراقبة التي يمارسها املفوض على	
تنفيذ التفويض وتتبعه وكذا الوثائق التقنية واملحاسبية واملالية التي يوجهها املفوض إليه بصفة منتظمة إلى املفوض.ينص عقد التدبير املفوض على عقوبات لزجر	

عرقلة املراقبات التي يمارسها املفوض وكذا لزجر عدم الوفاء	بااللتزامات التعاقدية املتعلقة باإلعالم والتواصل التي على املفوض إليه القيام بها.

504	-	املادة	26	من القانون رقم	54.05	:ما عدا إذا تم التنصيص على مقتضيات مخالفة في عقد التدبير املفوض،	يحتفظ املفوض إليه،	في تاريخ دخول العقد	
حيز التنفيذ،	باملستخدمين التابعين للمرفق املفوض مع اإلبقاء	على حقوقهم املكتسبة.إذا اعتزم املفوض إليه إدخال تعديالت هامة في أعداد املستخدمين	

املذكورين،	يجب التنصيص في عقد التدبير املفوض على مستويات هذه التعديالت وكيفيات إجرائها وذلك مع احترام التشريع الجاري به العمل.

505	-		املادة	32	من القانون رقم	54.05	:يحدد عقد التدبير املفوض العقوبات التي قد يتخذها املفوض ضد املفوض إليه في حـالة عدم الوفاء	بالتزاماته أو	
مخالفة البنود التعاقدية والسيما الجزاءات والتعويضات عن األضرار،	وعند االقتضاء،	إسقاط حق املفوض إليه.

ينص عقد التدبير املفوض على مبدأ تعويض املفوض إليه وكيفياته في حالة عدم وفاء	املفوض بالتزاماته أو فسخ العقد لسبب ال يرجـع إلى املفوض إليه.
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وبما أن التدبير املفوض يمثل النموذج األكثر انتشارا واستجابة ملنطق الحكامة التشاركية،	بالنظر إلى تكريسه املفهوم	
الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص،506	فقد ساهم تفويت تسيير املرفق للخواص في تحديث وظيفة التدبير	
باعتماده على مفاهيم الجودة والكفاءة وتدبير الوقت وتحسين شروط السالمة...	لكن التنزيل الواقعي الذي صاحب	
تبني هذا األسلوب كان له انعكاسات خطيرة لم يكن من املمكن معها الحديث عن أي إيجابيات؛	فهاجس املنافسة و	
املردودية والربح والكفاءة والترشيد،	باإلضافة إلى أن الشركات املفوض إليها تدبير املرفق العام التي تكون في الغالب	
شركات عاملية متخصصة تحمل ثقافة املقاولة وطرق تسييرها جعلها تراجع مناصب الشغل والحقوق املكتسبة دون	
	من ثم يظل االنشغال األسا�ضي في سياق هذا الوضع هو كيفية	 األخذ بعين االعتبار االلتزامات امللقاة على عاتقها.	
التوفيق بين متطلبات الحكامة والتطور الذي يعرفه املرفق العام باالتجاه نحو تفويض تدبيره وبين ضرورة مراعاة	
املطالب االجتماعية التي يغفل عنها القطاع الخاص.507	ويمكن القول إن تجربة التدبير املفوض للمرافق العامة التي	
إن كانت تحقق بعض التوازنات املاكرو اقتصادية وتجلب االستثمارات األجنبية وتعمل على إشراك	 دخلها املغرب،	
القطاع الخاص في اإلقالع االقتصادي للبالد فإننا ال يمكن إغفال دور الدولة في حماية املواطن وإشباع حاجاته	

الحيوية واألساسية،	فهي مطالبة بتحقيق التوازن بين أهدافها االقتصادية وواجباتها االجتماعية508.

انطالقا من تجارب أولية في مجال التدبير املفوض في قطاعات مختلفة،	عرفت املؤسسات العقابّية ارتباطا باملتغّيرات	
الداخلّية والخارجّية التدبير غير املباشر للسجون،	الذي كان هدفه من جهة هو تجنب الوقت الطويل في بنائها وتخفيض	

تكاليفه.	ومن جهة أخرى هو أداء	بعض الخدمات العامة.	509

وبموجب أسلوب التدبير املفوض تعهد إدارة املشروع إلى هيئة خاصة قد تكون أفرادا عاديين من رجال األعمال،	أو	
وعليه فإن أسلوب اإلدارة الخاصة بجميع	 شركة من الشركات العادية التي تكونت طبقا لقواعد القانون الخاص،	
أشكاله يعبر عن نية الدولة في التحول إلى القطاع الخاص،	بل إنه خطوة من خطوات الخوصصة،	حيث يبقى دور	
الدولة فعاال فقط في الرقابة واإلشراف ومساءلة القطاع الخاص،	وغالبا ما تلجأ الدولة إلى مثل هذه الطريقة عندما	
ال تريد أن تسلم كافة أمور قيادة بعض املشروعات العامة إلى القطاع الخاص،	وتريد أن تحتفظ لنفسها ببعض املزايا	

والحقوق ملمارسة الضغوط على هذه املشروعات العتبارات استراتيجية أو أمنية أو وطنية.

وبما أن موضوع التغذية من سلبيات عالم السجون،510		لجأت مديرية السجون	-سابقا	-إلى اقتراح نموذج بالقنيطرة	

506	-بالرجوع إلى النصوص القانونية ال سيما القانون رقم	78.00	املتعلق بالتنظيم الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم	1.02.297	بتاريخ	25	من	
رجب	1423 )3	أكتوبر	2002	(	كما وقع تغييره وتتميمه،	في املادة	39	منه التي تنص على أنه يقرر املجلس في طرق تدبير املرافق العمومية الجماعية عن طريق	
الوكالة املباشرة والوكالة املستقلة واالمتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير املفوض طبق للقوانين واألنظمة املعمول بها	»وهذه املادة تبين أن االمتياز هو	
طريقة من طرق التدبير املفوض لكن على مستوى قانون	54.05	يبدو أن االمتياز هو �ضيء	والتدبير املفوض �ضيء	آخر،	بمعنى أنه في الوقت الذي كان يجب النظر	

فيه إلى االمتياز على أنه جزء	من التدبير املفوض	،نظر إليه كأنه طريقة موازية للتدبير املفوض.
79-78،يناير-أبريل	 عدد	 	، املجلة املغربية لإلدارة املحلية و التنمية	 	« »النظام القانوني لألمالك املخصصة للمرافق العامة املفوضة	 بوعزاوي بوجمعة	

2008،صفحة	84.

507	-	جنان البور قادي،مرجع سابق،صفحة	124-123.

508	-	عصام بنجلون«التدبير املفوض للمرفق العام بين إكراهات التحديث وواجب الدولة في حمايته	»	املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية	،	عدد	86،ماي-
يونيو	2009،صفحة	54.

509	-	وإن كان من وجهة نظر البعض فالسلطة التشريعية ليس لها إعمال هذا التحويل فيما يتعلق باملؤسسات الدستورية مثل مرافق األمن والقضاء	والدفاع	
الوطني التي تقدم خدمات للمواطنين،	وال يجوز تفويض إدارتها إلى أحد أشخاص القانون الخاص.

املصطفى الدحاني،مرجع سابق،صفحة	55 .
510 -  M. Fize”histoire de la prison modèle de la santé 1867-1914 “ Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal 
Comparé, SIREY, Paris n°3 juillet-septembre 1983, Page: 713.
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في السجن املركزي تم في إطاره تفويض تقديم الوجبات الغذائية إلى القطاع الخاص،	وذلك بمنح شركة أجنبية مهام	
تدبير شؤون الطعام من أجل تحسين جودة الوجبات كما ونوعا وتحسين عملية التوزيع والتقديم،	وحل اإلشكاليات	
املرتبطة بتحضير وتوزيع الوجبات داخل املؤسسات511،	ومن أهداف العقد املبرم بين وزارة العدل والشركة،	تحقيق	
إعداد	 في  املتطوعين  السجناء	 الغذائية مع إشراك  السالمة  الوجبات ساخنة و ضمان  توزيع  و  الغذائي  التوازن 
 12.88 وأغلقت الشركة األجنبية باب األسعار في	 4	ماليين درهم،	 الوجبات.512	وقدرت تكلفة هذه التجربة بأكثر من	
درهم للفرد،	استفاد منها أكثر من	1300	سجين،	حيث أصبح يزود السجن بثالث وجبات رئيسية:	الفطور ويتكون من	
قهوة أو شاي تم زبدة و مربى وزيت الزيتون وجبن مع 100غرام من الخبز. أما الغذاء فيتكون من لحوم الدواجن أو 
البقر أو السمك خالل 4 أيام و البطاطس والخضر الجافة والخضر املخلوطة بالصلصة. البيض مرتين في األسبوع. 
الخضراوات والقطاني مرة في األسبوع. الفواكه خمسة أيام. ياغورت والجبن في اليومين األخيرين من األسبوع. أما 

العشاء فيتكون من الحساء	واألرز مع الحليب و150غ من الخبز		وفاكهة بالتناوب و70غ من اللحم.

وفي إطار هذه التجربة تم تحسين نوعية الوجبات الغذائية مما نتج عنه ر�ضى السجناء	عن نوعية الطعام الذي يقدم	
لهم خالفا للسابق،	حيث كانوا يتخلصون من أغلب الوجبات فقلت بذلك الزيارات العائلية التي كان سببها القفة،	
وقلت مشاكل التفتيش وما يترتب عنه من ترويج املخدرات داخل السجن؛	إضافة إلى أن مشاركة السجناء	في إعداد	
الوجبات تحت إشراف طباخي الشركة،	نتج عنه تقديم شواهد تقديرية دون إشارة للمكان،	ومن النتائج اإليجابية لهذه	

التجربة أيضا هو ترشيد النفقات والتقليل من تكاليف امليزانية املخصصة للمؤسسات السجنية.513

إن املطروح على مستوى التغذية هو االنطالق من نموذج القنيطرة لتعميمه بطريقة تدريجية وطنيا وتأمين اإلمكانيات	
وسيضع حدا لالنفالت األمني الذي يخترق	 ملا له من مردودية كبيرة على صحة وسالمة السجين،	 املادية لنجاحه،	
الحواجز واألسوار ويدخل إلى العنابر والزنازن،	إنه التسرب الخطير لكل أنواع املخدرات التي غالبا ما يتفنن البعض في	

التمويه إلدخالها في قفة التغذية.514

إن استعراض مختلف مزايا وايجابيات التدبير املفوض عند إعطاء	تصور ملا ستكون عليه هذه التجربة ال يجب أن	
ينسينا أن املسألة التي يجب معالجتها في حالة الشراكة بين القطاعين العام والخاص،	هي مسألة تحديد الشروط	
التي تسمح للسلطات الحكومية أن تختار أفضل شريك في هذا القطاع مما يمكن من عقلنة التدبير املفوض،	وهو	
ما يتطلب من جهة أولى نهج طريقة طلب العروض ملنح هذا الحق ضمانا للشفافية.	ومن جهة أخرى صياغة إطار	
يتطلب األخذ بعين االعتبار كل املقاييس واملعايير لضمان	 قانوني مالئم للتدبير املفوض لخدمات املرفق السجني،	

511	-	هيئة التحرير حوار مع مدير إدارة السجون«السجون عبر الصحافة	»	مجلة إدماج	2004،	العدد	8	،صفحة	43.

512	-	تم توقيع العقد لفترة تجريبية مدتها ثالثة أشهر بدأت من مطلع شهر نونبر	2007	إلى غاية يناير	2008.

513	-	حسناء	صايم،مرجع سابق،صفحة	69.

514	-	أما عن النتائج السلبية لعملية تفويت خدمات التغذية بسجن القنيطرة فتتجلى في		دفع السجين ملقابل الوجبة وما ينتج عنه من عدم املساواة بين	
السجناء	امليسورين وغير القادرين على دفع ثمن الوجبة،	وكذا استغالل السجناء	في تحضير الوجبات الغذائية مما يخفض تكلفة اإلنتاج نتيجة انخفاض أجرة	
املستخدم السجين،	إضافة إلى قلة الزيارات وحرمان السجين من االتصال املباشر بالعائلة	،ويبقى تفويض التغذية بالسجن املركزي بقنيطرة تجربة نموذجية	
ال يمكن الجزم بنجاحها أو فشلها،	إذ من الصعب في نظرنا تقييم تجربة دامت مدة	3	أشهر فقط،	وليس ثمة خالف في أن عملية تفويت الخدمات للقطاع	

الخاص ليست باألمر اليسير،	وال يمكن إنجازها في عجالة مهما بلغ مستوى التقدم االقتصادي واالجتماعي أو التطور اإلداري.
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مردودية املرافق العامة،515	وإنجاز الخدمة في أحسن الظروف ووفق أفضل مقاييس الجودة.516		بما يضمن تطوير	
اآلليات التعاقدية املتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق االستفادة املثلى من االستثمارات	
تحسين التواصل داخل السجن	 	518 كما أنه ومن أهم إيجابيات التدبير املفوض للخدمات السجنية،	 املتاحة.517	
ففي فرنسا مثال تعتمد اإلدارة السجنية على جمعيات وشركات متخصصة في كل األنشطة التربوية والفنية والرياضية	
والثقافية و االجتماعية	،	وتخصص لها ميزانيات خاصة ليس ألن اإلدارة السجنية ال تستطيع القيام بهذه األدوار	،	ولكن	
ألنها تعلم أهمية تواصل السجين طوال مدة سجنه مع أناس يأتون من خارج السجن ال عالقة لهم باملؤسسة السجنية.	
وهذا النوع من التواصل يجعل السجين قريبا من أناس ال مصلحة لهم إال الدفع به إلى األمام.	ومن جانب آخر،	فإن	
عملية إحالل القطاع الخاص محل القطاع العام في مجال خدمة السجون يريح اإلدارة العقابية من مشاكل مهمة	
ويعطيها الوقت الكافي لالهتمام بتأهيل املحكوم عليهم وتنفيذ مهامها بشكل أفضل وهذا ما سيكون له بعض األثر في	
تحقيق تنفيذ مضامين القانون519.	ويساهم بذاك إدخال فاعلين جدد إلى العالم السجني في انفتاح إيجابي،	فالخواص	

شركاء	شبه عضويين تقريبا في السجن ووجودهم في السجون يوميا سيساهم في تعزيز الرقابة والشفافية في السجن.

باملقابل يمكننا أن ننتقد استحضار منطق الربح،	ولكن ال يمكن إنكار أن مساهمة املهنيين من القطاع الخاص تمكن	
من تحسين نوعية حقيقية للخدمات السجنية.520	وبخصوص املخاوف من نفوذ واحتكار األقلية لهذا املجال،	يمكن	
القول إن موازنة هذه السلطة تتم عن طريق إشراك الرأي العام في القضايا التي تخص الحياة في السجن.521		كما أن	
هناك أيضا نفقات إضافية مختلفة بما فيها النفقات املتعلقة باألبحاث و االستشارات التي ال تحظى باهتمام السجون	
العمومية،	باإلضافة إلى أن الشركات ال تزال تعمل في إدارة مشتركة مع موظفي إدارة السجون الذين يحظون بالجزء	

515	-إن صياغة إطار قانوني لهذا الشكل من التسيير يقت�ضي اعتماد مجموعة من املعايير املناسبة إلنجاحه وضمان االستفادة القصوى منه،	وذلك على النحو	
التالي:	-1	يجب أن يكون النظام القانوني للتدبير املفوض واضحا وبسيطا	،	بتحديد هدف التدبير املفوض عن طريق توسيع املزايا ومحاولة تقليص الجوانب	

السلبية	،	وبذلك سيتم تعزيز التشارك بين القطاع العام والخاص من أجل تحقيق		مشاريع كبرى.
-2	على السلطة في حال التفويض أال تتخلى عن جميع سلطاتها خاصة فيما يتعلق بمراقبة التزامات املفوض إليه،	والتأكد من مراعاته للصالح العام.

-3	وبما أن الشريك الخاص مكلف بإدارة مرفق عمومي	،	وليس فقط املساهمة في إنجازه فيجب على الدولة أن تتأكد،	ليس من االستعمال األفضل للموارد	
فحسب،	ولكن أيضا من إرضاء	الجمهور على املدى الطويل	،	إذ أن الشريك الذي يتولى مسؤولية تنفيذ املصلحة العمومية،	ينبغي عليه احترام املقتضيات	

الخاصة بهذه املصلحة فيما يتعلق مثال:	بالجودة،	االستمرارية،	املساواة بين املستفيدين من الخدمة،	وقابلية التكيف مع تطور الحاجيات.

516	-	وذلك من خالل االقتداء	بالتجارب األجنبية الرائدة في هذا املجال خصوصا التجربة الفرنسية التي أفرزت تشريعات هامة في هذا املجال حيث عمدت	
السلطات الفرنسية من خالل قانون رقم	122 - 93	بتاريخ	29	يناير	1993	املتعلق بشفافية الحياة االقتصادية ومحاربة الرشوة	،	إلى وضع قواعد جديدة تؤطر	
عملية إبرام عقود التدبير املفوض للمرافق العامة،	وفق ما يلي:		إخضاع جميع التفويضات إلى طلب عروض عمومي.	تحديد مدة عقود التسيير املفوض في	20 
سنة.	ضمان حقوق امللتزم من خالل إلغاء	جميع البنود التي تتوخى تحميله تنفيذ بعض األعمال أو القيام بأنشطة بعيدة عن الهدف من هذا التفويض.	ضرورة	

تبرير كل أشكال وطرق املحاسبة وكذا كل األرقام واملكافآت املرصودة من لدن املفوض إليه	.

517	-	خطاب امللك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ	30	يوليوز	2012.

518	-	الحديث عن الجوانب اإليجابية لتجارب التدبير املفوض في مختلف املجاالت،	ال ينسينا الجوانب السلبية،	إذ بالرغم من التحسن امللحوظ في جودة	
الخدمات املقدمة من طرف القطاع الخاص في العديد من املجاالت إال أن بعض التجارب شابتها اختالالت و أعطاب،	وهي مشاكل ارتبطت بالخصوص بغياب	

اإلطار القانوني وعدم تفعيل املراقبة لدفع املفوض إليه إلى تطبيق بنود االتفاقيات،	وكذا النقاش الحاد الذي رافق اختيارها و التوقيع		عليها و تطبيقها.
	الشريف الغيوبي	،مرجع سابق	،صفحة	103.

519	-	حسناء	صايم	،مرجع سابق،صفحة	33 .

520	-	بصرف النظر عن حقيقة فكرة إعفاء	الدولة من تولي املهام التي ليست متخصصة فيها عن طريق استخدام شركات متخصصة،	فإن تخفيض التكاليف	
هو أيضا جانب مهم ويتعلق بمجموعة من التفاصيل نذكرها كالتالي:	عدم تعيين موظفين بل متعاقدين من شأنه أن يوفر سلسلة كاملة من املوارد البشرية			
واملعاشات التقاعدية.	كما أن الشركات املتخصصة بالفعل في الترميم والصيانة تمكن حقيقة من تخفيض التكاليف وتقدم خبراتها في إدارة املوارد املادية.	
واستخدام عقد اإليجار للبناء	يسمح باالستغالل املؤقت لألرا�ضي العمومية من طرف شركة خاصة ملدة تتراوح بين	15	و30	سنة حيث تكون الدولة مالكة	

للسجن،	واملكلف بالبناء	يدفع للدولة الكراء	الشهري،	ويسمح هذا الخيار بالحد من االنفاق العام على املدى القصير.		

521	-	عائشة السبيطري،	مرجع سابق،	ص	106.  
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األكبر من تكاليف السجن522.وبالتالي يطرح إشكال صعوبة املقارنة بين تكاليف السجون العمومية و السجون في	
إطار التدبير املختلط ويرى البعض أن النتائج املحصل عليها لم تكن في مستوى تطلعات املفوضين واملستفيدين من	
الخدمات املفوضة وذلك ألن أهداف املفوض واملفوض إليه مختلفة تماما،	وإذا أردنا نجاح التدبير املفوض يجب أن	

يلبي الحاجيات الحقيقية التي تحقق املنفعة العامة.523

تجربة لن تكون بالطبع مثالية،524	ولكن ما يجب فهمه هو الحاجة امللحة لتحديث تدبير القطاع السجني،	لذا وجب	
االستفادة من التجارب املقارنة بإخفاقاتها ونجاحاتها سعيا ألنسنة الفضاءات السجنية،	وحكامة تدبير مرافقها.	وإذا	
كانت الوضعية العامة للدولة في جميع امليادين تنعكس بالضرورة على وضعية السجن والسجون	،	فأحوج ما يحتاج	
إليه السجين هو التعامل اإلنساني و األخالقي لتخفيف وطأة السجن عليه و تقوية معنوياته و تدعيم شخصيته؛	وكل	
ذلك رهين باحترام النصوص القانونية التي تؤطر تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والتي يفترض قيامها على أساس	
احترام حقوق السجين الشخصية والقانونية،	وهو الحلم الذي سعى إلى تحقيقه كل املشتغلين بعالم السجون	،	والذي	

بدى شبه مستحيل نظرا لكون السجن الجيد يدفعنا إلى تصور نظام مستقر داخله.525

2-2-1 مدى انعكاس تحديث تدبير املؤسسات السجنية على حقوق السجناء وسلطات تأديبهم

الشك أن التدبير العمومي للمؤسسة السجنية يختلف عن التدبير الخاص لها،	وسيلقي ربما بظالله على أساليب املعاملة	
العقابية،	وعلى بعض املسائل املتعلقة بالحياة داخل السجن.	يتعلق األمر إذن بالعمل داخل السجن وبسلطات تأديب	
السجين،	وهل في منح هذه السلطة للخواص مساس بحقوق السجين؟	وماذا عن مكانة السجين ووضعه القانوني	

داخل السجون الخاصة؟

إن التدخل في بيئة السجن من طرف الخواص يعزز انفتاح ثقافة الشركات على عالم السجن،	ويشارك في رفع التردد	
بخصوص توظيف املفرج عنهم،	ومن هذا املنطلق فإن وصول متعهدي الخدمات إلى السجن هو بالتأكيد أمر جيد.	
فالسجناء	مثال في إطار التدبير املختلط يقومون بعدة خدمات داخل الفضاء	السجني وتشرف عليهم الشركة التي ال	
-	وال يتم توظيفهم من قبلها بل من قبل اإلدارة العقابية في إطار	 يجمع بينها وبينهم أي عقد	-	عقد عمل في السجن	
الخدمة العمومية	؛	فاإلدارة هي من تضعهم رهن إشارة الشركة الخاصة التي تستضيفهم وتدربهم وتؤطرهم،	بينما ليس	
لها أي عالقة تعاقدية معهم	،	واإلشكال هنا		يثار بخصوص العمل بمقتضيات قانون الشغل في إطار العالقات املهنية	
التي يكون أحد أطرافها سجينا،	ففي فرنسا ثبت في مناقشة برملانية عدم صالحية العمل بقانون الشغل في السجن	،	
ألنه يولد صعوبات جديدة فهو يزيد من التكاليف اإلضافية	،	بما في ذلك زيادة أجور السجناء	التي تعتبر أقل بمرتين أو	
ثالث مرات من الحد األدنى لألجور.باإلضافة إلى وجود عقبات في سبيل تطوير العمل في السجن يمكن إجمالها في بعد	
املوقع الجغرافي للسجون عن مجاالت النشاط االقتصادي وسوء	تصميم املؤسسات السجنية حيث تضم ورشات	

عمل صغيرة جدا خصوصا في السجون الحديثة.

522 - Y. Bouagga, A.Ouss et A.Philipp ,op-cit ,Page: 11 .
523 - M. Ben ABDALLAH “La Gestion déléguée du service public au Maroc” REMALD, n° 92, Mai-Juin 2010,Page:.14

524	-	تتجلى بعض من سلبيات التدبير املفوض في االحتكار وسيادة منطق الربح،	وهو الجانب األكثر إثارة للقلق بخصوص تطوير القطاعين العام والخاص في	
فرنسا حيث تهيمن حاليا على السوق ثالث شركات فقط،	وبرزت أنواع جديدة من طلبات العروض تميل في الواقع لصالح مجموعات كبيرة جدا باملقارنة مع	
املجموعات الصغيرة التي شكلت تحالفا واحدا.	واملجموعات الكبرى جدا فقط هي القادرة على تقديم أسعار تنافسية في جميع الطلبات،	مما يطرح مسألة قوة	
الشركات وعالقتها بالتوجهات السياسية وخاصة في املسائل الجنائية،	وإدخال منطق الربح يؤدي إلى حصول مثل هذه التجاوزات ففي الواليات املتحدة تهيمن	

شركتان كبيرتان على سوق السجن وتحظى بنفوذ سيا�ضي ال بأس به.
525 - J. Favard” le labyrinthe pénitentiaire” Sans Edition, centurion, Page : 188.
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أما عن املركز القانوني للمستفيد من الخدمة املقدمة من طرف القطاع الخاص في امليدان السجني في نظام التدبير	
املفوض،	وهي مشكلة يثيرها التدبير املختلط للمؤسسة السجنية فاملستفيد تعاقديا من الخدمة هو العميل	-	أي اإلدارة	
العقابية	-	بينما ليس		للسجناء	أية عالقة قانونية تربطهم بالشركة الخاصة.	وما لبث أن عرف موقع	»	مستخدم املرفق	
إلى املحاكم اإلدارية في حالة وجود أي نوع من	 في السنوات األخيرة وهو الذي منح للسجناء	الحق في اللجوء	 العام	»	
النزاع بين السجناء	ومتعهدي الخدمة،	وفي حالة حدوث ذلك ينبغي للسجناء	االتصال بمدير املؤسسة وإذا لزم األمر	
رفع دعاوى ضد الدولة،	ويمكن للدولة أن ترجع على متعهدي الخدمات إلخاللها بتنفيذ العقود526.		ومن نافلة القول	
أن إصالح أو تغيير أشكال تدبير املرافق العامة ال يجب أن يمس بأي شكل من األشكال املرتفق و مصالحه،	وما لجوء	
الدولة إلى التدبير املفوض إال رغبة منها في تحسين جودة الخدمات ألن طرق التسيير املعتمدة من قبل الخواص تتميز	
ببساطة وسرعة ستمكن ال محالة من تقديم خدمة عمومية في وقت مناسب وبجودة عالية مما يلبي حاجيات السجناء	
54.05	املتعلق	 وسيتم الحرص على أداء	هذه الخدمة باحترام كل املعايير العاملية للجودة.	ومن خالل قراءة القانون	
بالتدبير املفوض باملغرب نالحظ غياب الحديث عن حقوق املرتفقين الذين يشكلون الحلقة األضعف في عملية تفويت	
املرافق العمومية،	حيث هناك غياب ملقتضيات من شأنها أن تنصف املرتفق أو تحميه في حال تعرضه لضرر من طرف	
املفوض إليه،	كل ما نجده هو التنصيص على عبارات عامة وجامدة من قبيل ما تنص عليه املادة الثالثة527	و الرابعة.	
528	إذن فحقوق املرتفق واإلشارة إليها غير مدرجة بآليات حقيقية من شأنها أن تعطي للمواطن اإلمكانية لحماية نفسه	

من تعسف املفوض إليه،	فالطرف الثالث والخارجي في العقد غائب بشكل كبير في بنود هذا القانون،529	رغم أنه في ظل	
عملية التفويت لم يعد يساهم فقط في تغطية التكاليف التي يتحملها املرفق إلشباع حاجاته العامة بل أصبح يساهم	

عبر تعريفة محددة مسبقا في النفقات الحقيقية للخدمة وكذا هامش الربح الذي يستفيد منه املفوض إليه.

أما عن املعاملة التأديبية فهي وجدت لردع املحكوم عليه عن السلوك السيئ وعن مخالفته ألحكام النظام الداخلي	
في املؤسسات العقابية،	وبالتالي تنمية االتجاهات اإليجابية في تصرفاته من خالل فرض بعض الجزاءات أو االلتزامات	
حتى يعتاد على تحمل املسؤولية،	وفي سبيل تأمين وجود هذا املبدأ البد من تحديد األفعال التي تشكل مخالفات تأديبية	
و تحديد أنواعها ومدة العقوبة التي يمكن فرضها والسلطة املختصة بتقريرها،530وبما أن التأديب هو بمثابة عقوبة	
داخل عقوبة،	وجب إعادة النظر بشأن تأطيره وفق ما مر معنا،	من خالل التدخل القضائي،	اعتبارا ألن اإلدارة العقابية	
بما الها من صالحيات التكييف	531	ال تتردد في اللجوء	إليه،532	حيث يوضع السجين في زنزانة انفرادية عند تمرده على	

526 - Y. Bouagga, A.Ouss et A.Philipp ,op-cit ,Page: :13

527	-	وتنص على أن املفوض إليه يقدم خدماته بأقل كلفة

528	-	التي تنص على األجرة املنصفة للمفوض إليه

529	-	عصام بنجلون،مرجع سابق	،صفحة	52.

530	-	علي محمد جعفر،مرجع سابق،ص	74.

الذي جعل الباب مفتوحا على مصراعيه في هذا املجال على	 تعريف قانوني واضح للعقوبة التأديبية ال�ضيء	 لقد أحجم املشرع املغربي عن إعطاء	 	- 	531
حساب تراجع مبدأ الشرعية التي تق�ضي باحتكار عملية خلق الجرائم والعقوبات والتدابير وكذا االجراءات املتعلقة بتنفيذ الجزاءات من طرف املشرع وحده،	
و ترتب عن هذا الفراغ حلول ادارة السجون محل املشرع في العديد من املسائل املتعلقة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية،	ووجدت الذريعة للتدخل في	
املجال التشريعي.	و هو وضع ال يخدم مصلحة املحكوم عليه الذي يجد نفسه في موقف ضعيف جدا أمام إدارة السجون التي تستفرد بوضع النظام الداخلي	
للمؤسسة و الذي يحمل في ثناياه عقوبات ال وجود لها في إطار القانون و الحكم،	ونظرا ألن قانون	23. 98	خول ملدير املؤسسة سلطات واسعة في هذا املجال،	

فإن الجزاء	التأديبي يتسم بالقسوة خصوصا أن الساكنة السجنية من الفئات الهشة.
532 - N. Bourgoin et C. Galindo “ la régle et son application :la punition en prison “Revue de Science Criminelle et de Droit 
Pénal Comparé, , n°2,Dalloz, Avril-Juin 2004, Page: .323
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الضوابط السجنية533،	ولم ينجح أحد في التقليص من السلطات الكبيرة التي ترتكز بيده والذي ال يمارسها فقط في	
مجال التأديب ولكن بمناسبة اتخاذ أي قرار يهم السجناء	كنقلهم دون مراعاة وضعيتهم أو موقعهم الجغرافي مما قد	
يتسبب في إحباط للسجين وأسرته،	هذا في وقت نرفض فيه إعطاء	الحق إلدارة السجن في تأديب السجناء،	من خالل	
ضرورة مراجعة الهيآت القضائية،	مع إمكانية لجوء	السجين املتضرر من العقوبات التأديبية إلى القا�ضي اإلداري.534 
وبصفة عامة يبدو أن مدير السجن يتصرف بطريقة متسلطة حينما يغلق السجن في وجه الجميع535،	وقد صرح بعض	
السجناء	أن منطق حقوق اإلنسان غير موجود بالسجن،	وأن منطق االنغالق الذي يحكم السجن يقتل أي محاولة	
لإلصالح536، وبالتالي يجب أن تكون العقوبات التأديبية التي تصدرها لجنة التأديب محل مراقبة من طرف القضاء537. 
فإنه من	 يعود للسلطة التقديرية لإلدارة،	 وإذا كان تحديد الخطأ الذي يترتب عليه خضوع السجين لهذا التأديب،	
األجدر عدم منح هذه اإلمكانية لشركات خاصة،	هذا فضال عن كون اإلدارة الحكومية وحدها تملك سلطة منح اإلفراج	

الشرطي الذي يعتبر نظاما يشجع النزالء	على االلتزام بحسن السلوك واالنضباط.

2-2-2 الرقابة على املؤسسات السجنية التي تتبنى التدبير املفوض 

يجب أن يكون نظام السجن مراقبا من قبل جهاز متخصص يمتلك الكفاءة املهنية والتقنية التي تؤهله.	فال يختلف أحد	
على أن تقييم األداء	والرقابة على السجون قديم قدم التاريخ وان اختلفت طرقُه	وأساليبه،	ورغم ذلك ال تزال ممارسة	
تقييم البرامج والسياسات العمومية في وضعية جنينية باملغرب،	إذ تعاني من إكراهات مرتبطة بجوانب سوسيوثقافية	
يفسر ضعف االهتمام	 فغياب إطار قانوني واضح يحدد مهام ومسؤوليات مختلف الفاعلين،	 وسياسية وتنظيمية،	
فماذا يمكن قوله	 بالتقييم والرقابة اللتين تبقى ممارستهما رهينة بطلب منظمات أو هيئات أو مبادرات فردية538،	

بخصوص الهيئات املكلفة بالرقابة على تنفيذ العقاب في املؤسسات السجنية التي تتبنى التدبير غير املباشر؟

الرقابة من طرف قا�ضي تنفيذ العقوبة  §

طاملا أن االتجاهات العقابية الحديثة تعطي لجهة اإلدارة الحرية فـي تحديـد املعاملة العقابية املالئمة للمحكوم عليه،	
كان البد من مد سلطة القضاء	إلى اإلشراف على أداء	اإلدارة العقابية،	فقد يمس أسلوب املعاملة العقابية املتبع بقوة	
وحجية الحكم الجنائي الصادر.	ويعد التشريع الفرن�ضي من بين التشريعات التي سبقت الجميع في األخذ بنظـام قا�ضي	
التنفيذ	،	بل أن هذا النظام قد عرف عمليًا	منذ الثورة وقبل النص عليـه تشريعيا حيث كان يعهد إلى قاضيين باإلشراف	
علي تنفيذ العقوبات	،	أحدهما كان رئيس لجنة تنظيم السجون املركزية واآلخر رئيس لجنة مساعدة املفرج عنهم،539 
ويمكنه أن يأذن بتقليص	 	، فقا�ضي تنفيذ العقوبات الفرن�ضي يوجه صوب إعادة إدماج األشخاص املحكوم عليهم	

533 - M. Fize “Punir en prison au 19 Siècle “ Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, n°3,SIREY, Paris, 
Juillet-Septembre 1982, Page: 811.

534 - Pierre couvrat”le contrôle du juge sur les sanctions disciplinaires du milieu pénitentiaire “ Revue de Science Criminelle 
et de Droit Pénal Comparé, n°2, SIREY,  Paris, Avril-Juin 1995, Page: 381.

535 - C. Faugeron, A. Chauvenet, Ph. Combessie “ Approche de la Prison “ département de  boeck université , Paris, 
1996, Page: 74.                 

536 - J. BERNAT DE CELIS “Prison Quel Changement ?” Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, n°1, 
SIREY,  Paris, janvier-Mars 1983, Page: .157

537 - P. Couvrat “Le régime disciplinaire des détenus depuis le décret du 2 avril 1996” Revue de Science Criminelle et de 
Droit Pénal Comparé, n°3, Dalloz, Paris , Juillet-Septembre 1996,Page: 716.

538	-	نوال الهناوي،مرجع سابق	،صفحة	307.

539	-	أحمد لطفي السيد مرعي،	مرجع سابق،	صفحة	134.
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العقوبة للمعتقلين ذوي السلوك الحسن وأن يتتبع األشخاص املحكوم عليهم بالعمل للمصلحة العامة أو السجن مع	
إيقاف التنفيذ أو املوضوعين تحت املراقبة وكــذا األشخاص املستفيدين من اإلفراج املشروط،،ويقدم قا�ضي تنفيذ	

العقوبات تقريرا سنويا إلى وزير العدل بشأن ما اتخذه من تدابير.

وكما هو معلوم،	ملا كانت أحكام الفصل	596	من قانون املسطرة الجنائية املغربية قد وضعت قا�ضي تطبيق العقوبات	
و بين قانون تسيير املؤسسات	 في مفترق طرق بين قانون ال يسعفه في الصالحيات التي أوكلها إليه القانون املقارن،	
	ألنها ستمارس في مواجهة مدير السجن و	 السجنية الذي يلزمه أن يسترشد به،	فإن هذه املهام تعد خطيرة للغاية	
العاملين به	،	ولذلك يلزم أن ال تحتد املواجهة في التنافس على املهام في غياب أية اختصاصات يمارسها قا�ضي تطبيق	
العقوبات داخل السجن،	أما ما يتعلق باالنضباط و األمن داخل املؤسسات السجنية فيتعين أن يبلغ قا�ضي تطبيق	
العقوبات بكل ما اتخذه مدير السجن في هذا الشأن حتى يتبين قانونيته من عدمها و يعمد إلى إصالح ما لم يستقم منها	
بمعية السلطة القضائية التي عملت على تعيينه لهذا الغرض.ومهما يكن من أمر فإن نجاح املؤسسة في أداء	مهمتها	
يتوقف على شخص قا�ضي تطبيق العقوبات بما يتطلبه دوره من حنكة التصرف بمرونة مع اإلمكانيات التي يتيحها	
القانون الحالي،	وكذا النصوص املنظمة لسير املؤسسات السجنية،	وما يمكن أن تمليه عليه قناعته من خالل معاينة	
ومعايشة السجين نفسه	.وال يقدح في ذلك القول بتصادم القضاء	مع اإلدارة العقابية والشركات الخاصة ذلـك أنـه	
يـمكن التغلب على هذا األمر بتحديد اختصاصات كل من قا�ضي التنفيذ واإلدارة العقابية والشركات الخاصة،	فيعهد	
إلى اإلدارة القيام باألعمـال املاديـة كالتنظيم الداخلي للمؤسسة العقابية وتوجيه سير العمل فيها في حين يتـرك للقـا�ضي	
الرقابة على كل ما من شأنه تعديـل وضع املحكـوم عليه كما حدده الحكم،	فيسند له كل ما يتعلق بمدة العقوبة أو	

التدبير وتعديل أسلوب التنفيذ وتقريـر مدى أحقية املحكوم عليها من االستفادة من نظام اإلفراج الشرطي أو إلغائه.	

مراقبة الفضاء السجني §

في الوقت الراهن يعاني العالم السجني من ضعف آليات الرقابة،	فقد فشلت اللجان اإلقليمية ملراقبة السجون،	وانتشر	
االنحراف رغم محاوالت اإلصالح،	مما فتح الباب للتفكير في خلق هيئة وطنية مستقلة تعالج مختلف املظاهر املختلة	
بالسجون.	أما في إطار التدبير غير املباشر فإن إدخال نظام املراقبة املباشرة يؤدي أحيانا إلى مراقبة إحصائية بدال من	
أن تكون نوعية للوظائف املفوضة،540	وهذا ينطبق مثال على التكوين املنهي حيث أن إدخال مؤشرات دقيقة للرقابة،	
يؤدي إلى خدمة ليس هدفها األسا�ضي هو تكوين السجناء	وإنما تلبية الشروط التي يفرضها العقد.	ومن جهة أخرى يعتبر	
عدم تفعيل الرقابة املالية واإلدارية بالشكل املطلوب وعدم التحري عن األوضاع املعيشة في السجون،	وعدم	استخدام	

معايير مهنية عند إجراء	الرقابة على هيئات وبرامج ونشاطات القطاع الخاص اختالال كبيرا في السجون.

ومن أهم التجارب في مجال التدبير املفوض التجربة األرجنتينية،	لذا كان من الواجب االستفادة من أهم ما جاءت به	
أال وهو ضرورة وجود هيئة رقابية مستقلة قوية وقادرة على الدفاع عن مصالح املرتفقين.541ينضاف إلى ذلك الرقابة	
البرملانية عن طريق التصويت على القوانين واألسئلة الشفوية التي يتقدم بها النواب،	كما يمكن إحداث لجنة أو عدة	

لجان للتقييم برنامج أو سياسة ما.542

540 - Y. Bouagga, A.Ouss et A.Philipp ,op-cit ,Page: 12

مارس-أبريل	 	، 	61 عدد	 	، التنمية	 و  املحلية  لإلدارة  املغربية  املجلة  	« مقارنة	 والتطبيق:دراسة  التنظير  بين  املفوض  »التدبير  بنقاسم	 حنان  	- 	541
.78 2005،صفحة	

542	-	نوال الهناوي،مرجع سابق،صفحة	309.
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بابا كامال للحكامة الجيدة،	وتمت دسترة مبادئ	 	2011 وغير بعيد عن مجال الرقابة خصص الدستور املغربي لسنة	
أساسية منها إخضاع تسيير املرافق العمومية ملعايير الجودة والشفافية واملحاسبة واملسؤولية والديمقراطية وكذا إلزام	
املرافق العمومية بتقديم الحساب عن تدبيرها لألموال العمومية مع خضوعها للمراقبة والتقييم طبقا للقوانين الجاري	
بها العمل.	وتقت�ضي هذه املراقبة أن تتحلى الهيئة املراقبة باليقظة إزاء	الحاالت أو العمليات التي يمكن أن تدل على	
الغش أو إساءة االستعمال أو األعمال غير القانونية أو أوجه عدم الكفاءة أو عدم الفعالية،	وكذا التميز بنفاذ الرأي في	
اختيار االختبارات واإلجراءات وذلك من خالل مراعاة حد أدنى من األمور الضرورية لتحقيق أهداف الرقابة،	 يجب	
مراقبة الفضاء	السجني بصفة دورية على غرار املجلس األعلى لإلدارة العقابية في فرنسا والذي يتلقى تقارير املراقب	

العام للسجون ورئيس مؤسسة الوسيط543.

يمكنه القيام بدور فعال في الرقابة على املؤسسات السجنية باعتباره	 كما أن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان544	
تتولى النظر في جميع القضايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات	 مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة،	
وحمايتها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات املواطنين،	وقد حلت محل املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان في املهام	
املرتبطة بمراقبة ورصد وضعية حقوق اإلنسان في كافة أنحاء	البالد .وفي هذا السياق يعمل املجلس الوطني لحقوق	
اإلنسان على رصد جميع انتهاكات حقوق اإلنسان ويتولى زيارة مراكز االعتقال واملؤسسات السجنية ومراكز حماية	

الطفولة وإعادة اإلدماج،	وكذا أماكن حفظ األجانب املتواجدين في وضعية غير شرعية545 .

	وال يمكن إغفال دور مؤسسة الوسيط كمؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة،	مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق	
العالقات بين اإلدارة واملرتفقين،	واإلسهام في ترسيخ سيادة القانون،	وإشاعة مبادئ العدل واإلنصاف،	وقيم التخليق	

والشفافية في تدبير اإلدارات واملؤسسات العمومية.

البد إذن من توفر مستلزمات استقالل وفعالية أجهزة الرقابة واملحاسبة وأولى هذه املستلزمات هي االستقاللية التي	
ال يمكن تصورها عمليا في غياب الفعالية واملصداقية التي تتطلب االلتزام باملعايير العامة للتدقيق واملراقبة و العمل	
الحثيث على التطبيق الصحيح للمعايير املتعارف عليها دوليا فيما يتعلق باستقالل وفعالية أجهزة الرقابة واملحاسبة،	
وأن يستجيب الجهاز للمقتضيات القانونية الضامنة لرسالته ومهامه،	والسيما التقارير املطلوبة منه وأن يكون رئيس	
وأن يؤدي مهامه في إطار أسس قانونية تنص على املساءلة والشفافية،   الجهاز وأعضاؤه مسؤولين عن أعمالهم،	
وأن يتبنى معايير للتدقيق وإجراءات ومناهج تضمن	 وأن ينشر للعموم رسالته ومسؤولياته ومهامه واستراتيجيته،	
املوضوعية والشفافية و يعمل على اإلبالغ عن نشاطاته في الوقت املناسب وعلى نطاق واسع وذلك من خالل اإلعالم	
وبقدر تمثل األجهزة العليا للرقابة للمبادئ واملعايير السابقة سيتعزز دورها في	 واملواقع اإللكترونية ووسائل أخرى.	
ترسيخ الشفافية واملساءلة في محيطها،	وذلك في حدود قدراتها الذاتية وصالحياتها القانونية وقابلية مسؤوليها لتمثل	

هذه املعاني واستنباتها في املحيط الداخلي لتلك األجهزة.546

543 - J. Buisson “Rapport de la commission sur l’amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires” 
Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, n°1, DALLOZ, Paris , janvier-Mars 2001, Page: 205

544	-	أن�ضئ املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بمقت�ضى الظهير رقم	19-11-1	بتاريخ	25	ربيع األول	1432	املوافق لــ		1	مارس	2011.

545	-انظر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون على املوقع التالي:
  http://www.diplomatie.ma/arab/LesDroitshumains/ConseilNationaldesDroitsdelHomme

546	-	عائشة السبيطري،	مرجع سابق،	ص	123	وما بعدها.
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ثم التنصيص ضمن االتفاقيات الدولية على مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى إقرار حماية فعالة في مواجهة	
الفئات الهشة في الوسط السجني،	اعتبارا لكونهم يواجهون في السجون اخطارا متزايدة على سالمتهم وأمنهم وراحتهم	

بسبب عمرهم أو جنسهم أو أصلهم االثني أو صحتهم أو وضعهم القانوني او السيا�ضي...547

يعد التصنيف املبني على شخصية	 وفي سياق تنوع أساليب املعاملة العقابية املقررة داخل املؤسسات السجنية،	
ووضعية السجين،	بال أدنى شك الوسيلة الكفيلة بتحديد وضعه بين مختلف الفئات من حيث كونه حدثا أو راشدا،	
مريضا أو عجوزا،	شادا أو مختال،	محترفا لإلجرام أو معتقال احتياطيا...548فضال عن االعتداد بنوع الجريمة املرتكبة	
والعقوبة املحكوم بها	)إعدام أو مؤبد أو سجن محدد...(.	األمر الذي يتطلب اعتماد نظام لتفريد املعاملة العقابية في	
املؤسسات السجنية،549	وفق ما تقتضيه املبادئ واملوجهات العامة التي تتطلب بالضرورة دراسة حالة النزيل أخذا	
مع استحضار حالته الشخصية في تحديد نوع	 بعين االعتبار التوجيهات بشأن طبيعته واملعاملة الفردية املناسبة،	

املؤسسة السجنية التي سيرسل لها،	والبرامج التي سيخضع لها.

وفي هذا اإلطار نصت القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء	على أن تحديد أغراض تقسيم املسجونين بفصلهم،550 
الحتمال أن يكون لهم تأثير �ضيء	على باقي السجناء	والسجينات...ففي تصنيفهم تيسير لعملية التأهيل واإلدماج.	لذلك	
وجب العمل على إنشاء	مؤسسات مستقلة،	أو اعتماد أقسام منفصلة داخل املؤسسة السجنية،	تسمح بالتعاطي مع	

السجناء	وفق الفئة التي ينتمون إليها،	ودرجة الخطورة التي يعرفون بها.551  

أوال: املستضعفون بالوسط السجني

تأخذ بعين االعتبار	 	 مع تطور أدبيات علم العقاب أصبح التصنيف الزما في املعاملة العقابية،	وفق أسس ومعايير	
نوع الجريمة املرتكبة أو شخصية املحكوم عليه،	أو جنسه،	أو املدة التي سيمضيها في املؤسسة العقابية،	فيتم توزيع	
السجناء	على ضوء	معيار الجنس حيث يفصل بين الذكور واإلناث املحكوم عليهم،	بالنظر لخصوصية كل جنس؛	أو	
معيار السن حيث يقسم السجناء	إلى فئات عمرية ألن أساليب املعاملة العقابية تختلف باختالف الشرائح العمرية؛	أو	
معيار مدة العقوبة	،552	أو معيار الحالة الصحية والنفسية553	حيث يتم فصل املر�ضى عن غير املر�ضى،	واألسوياء	عن	

-		وتشمل هذه الفئة من السجناء	كال من االحداث والنساء	واملصابين بمرض عقلي واألجانب واالقليات واملحكوم عليهم باإلعدام والعجزة واملصابين	 	547
بإعاقة جسدية أو املر�ضى والسجناء	املعتقلين قيد االحتياط.		

548	-	من املتعارف عليه دوليا أن هناك معايير لتوزيع السجناء	،	وهو ما بسمى املعاملة الفارقة	،	مما بسمح بالتفريق بين املعتقلين بحسب الجنس أو السن،	(	
فال يمكننا وضع حدث مع		من هم دون سنه	،	أو وضع النساء	مع الرجال	)،	وهي ال تتعارض البتة		مع ما تق�ضي به املواثيق الدولية،	في عدم التمييز في املعاملة	
بين السجناء	بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السيا�ضي		أو غير السيا�ضي أو ذلك التمييز النا�ضئ عن املنشأ القومي أو االجتماعي أو املولد أو أي سبب	

آخر،	مع ضرورة احترام املعتقدات الدينية واملبادئ األخالقية للفئة التي ينتسب إليها السجين.
549 -  Saleilles. R, L’individulisation de la peine, Erès 200, p 19.

550	-	القاعدتان	67	و68		من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.	

ودراسة شخصيته من جميع جوانبها النفسية والعقابية والبيولوجية واالجتماعية للحصول على	 تتطلب املعاملة العقابية فحص املحكوم عليه،	 	- 	551
املعلومات التي تساعد على اختيار أسلوب املعاملة العقابية التي تتالءم مع شخصيته.

عبد هللا القايد أسامة،	»مبادئ علم اإلجرام	،		مطبعة دار النهضة العربية،	الطبعة الثالثة	1990،	ص	.384

552	-	إن في هذا املعيار محاولة من املشرع وعلى غرار باقي البلدان التخفيف من اآلثار السلبية الناجمة عن العقوبة الحبسية وذلك بتفادي خلط السجناء	
وبالتالي عدم اختالطهم بمعتادي اإلجرام ما يجعل زيارتهم األولى للسجن هي بمثابة	 املحكومين بفترات قصيرة والذين يكونون مبدئيا غير محترفي اإلجرام،	
الخطوة األولى والذين يكونون مبدئيا غير محترفي اإلجرام،	وبالتالي عدم اختالطهم بمعتادي اإلجرام وسلك درب اإلجرام،	كما أن هاته الفئة ال تحتاج إلى برامج	

إصالحية وتأهيلية كما تحتاجه الفئة التي تق�ضي وقتا طويل باملقارنة.

-	هذا املعيار يق�ضي بفصل األشخاص املحكوم عليهم املر�ضى عن باقي املحكوم عليهم ويدخل تحت هذه الزمرة األشخاص املصابون بأمراض عقلية	 	553
ونفسية وبدنية،	وفي هذا اإلطار تنص املادة السادسة في فقرتها الثالثة على أنه	»يجب أن تخصص أماكن منفصلة للمعتقلين املر�ضى«

وقد تطرق املرسوم التطبيقي لقانون	23/98	للخدمات الصحية وذلك في الباب الثامن من املادة	89	إلى غاية املادة	104من هذا املرسوم.
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ذوي العاهات واالختالالت،	كما يتم عزل مدمني املخدرات والشواذ عن باقي السجناء...554

ويمكن أن ندرج في سياق التصنيفات الجديدة للمستضعفين في املؤسسات السجنية	،األجانب واألقليات والعجزة	
تصنيفات تفرضها الوضعية الخاصة	 واملصابين بإعاقة جسدية واملعتقلين االحتياطيين واملحكوم عليهم باإلعدام.	
وتطبيق	 تقت�ضي احترام الكرامة اإلنسانية،	 وتتطلب معاملة جميع املحرومين من حريتهم معاملة إنسانية،	 لهؤالء،	

املبادئ الكونية املقررة عبر القواعد النموذجية الدنيا على جميع االفراد دون اي تمييز.555

1 - احلماية القانونية لألحداث بالسجون 

استأثر موضوع املعاملة العقابية لألحداث باالهتمام البالغ لدى املهتمين بشؤون الطفولة عامة والجانحة خاصة،	
والكل يجمع على ضرورة تفريد معاملة الحدث بشكل يراعي تكوينه النف�ضي والبدني والعقلي،	ولضمان هذه املعاملة	
الخاصة كان البد من إيجاد آليات قانونية ومؤسساتية حمائية.	وبالرجوع إلى النصوص الدولية التي سبق لنا الحديث	
عنها في املحور الخاص بالقواعد املعيارية الدولية،	نجدها أولت عناية خاصة للحدث وأفردت له مجموعة من القواعد	
لذلك فاالحديث عن معاملة األحداث املجردين من حريتهم تقت�ضي بالضرورة الحديث على مجموعة	 واالتفاقيات.	
إعماال للمبادئ الكونية املقررة عبر القواعد النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء	 الضمانات واآلليات الحمائية،	
األحداث،	وكذا املبادئ التوجيهية للرياض ذات البعد الوقائي،	وقواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث املجردين	
من حريتهم،	والتي أجمعت على ضرورة تطوير املعاملة العقابية لألحداث بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة التي تحتاج	
إلى رعاية اجتماعية وتأهيل وإصالح،	ومن ثم ال ينبغي اللجوء	للعقوبة إال استثناء.556	القاعدة إذن منح حماية خاصة	
للحدث عبر التوجيه والتأديب الوقائي الذي يهدف إلى تلقين مبادئ الفضيلة واألخالق في سياق تربوي يقيه من	
االنحراف.557	وفي حالة الجنوح يتم اللجوء	إلى التأديب اإلصالحي الذي ينصب على عالج الحدث وتقويم اعوجاجه.558 

وإذا كان املشرع املغربي قد أفرد لألحداث مجموعة من الضمانات لوقايتهم من السقوط في براثين الجريمة عن طريق	
تدابير لحمايتهم وتهذيبهم وتأطيرهم وتكوينهم،	من خالل وضع معايير على مستوى السن والوضعية	)في وضعية صعبة،	
ضحية أو جانح(؛	فقد نص أيضا على مجموعة من الضمانات القانونية،	من خالل مقتضيات الكتاب الثالث من قانون	

554	-	وفق ما نص عليه املشرع املغربي في قانون	23/98	وذلك في املواد	7،6،5،4.
وتنص املادة	129	من قانون	23/98	على وجوب قيام طبيب املؤسسة السجنية بفحص املعتقلين الجدد باملؤسسة،	كما نصت املادة	129	من نفس القانون	
على أن نتائج الفحوص الطبية تحفظ بامللف الطبي للمعتقل،	وقد نصت على ذلك أيضا املادة	97	من املرسوم التطبيقي لقانون	23/98	حيث نصت على أنه	
»	يخضع املعتقلون تلقائيا للفحوص والتلقيحات واإلسعافات والعالجات الضرورية للوقاية من األمراض املعدية،	ينقل عند االقتضاء	املعتقلون املصابون	

بأمراض خطيرة أو مزمنة إلى وحدات صحية مختصة«.
إن عملية الفحص في حقيقة األمر هي عملية وقائية يبقى من بين أهدافها تفادي كل التبعات السلبية التي قد تنجم عن عدم القيام بهذه العملية كتعريض	
لحياة السجناء	والعاملين ككل باملؤسسات السجنية لخطر انتشار األمراض أو تعريض حياتهم للخطر في حالة ما إدا كان أحد املحبوسين مصابا بمرض عقلي	

ما قد يعرض نفسه وغير لخطر التهديد.

555	-	إن تحديد الفئات املحكوم عليهم من الناحية العضوية أو العقلية أو االجتماعية،	أو تحديد ما إذا كان املحكوم عليه حدثا أو بالغا،	يعد في حقيقة األمر	
اللبنة األولى التي يجب الركون إليها بغية تحقيق أهداف العقوبة املرتكزة على هدف اإلصالح والتأهيل وإعادة اإلدماج في املجتمع.	لهذا فالتصنيف يكت�ضي	
أهمية أساسية في النظام العقابي الحديث باعتباره الوسيلة األولى لتحقيق أهداف السياسة العقابية في مرحلة التنفيذ.	وبالرجوع إلى القواعد النموذجية	
ملعاملة السجناء	نجدها قد بينت في القاعدة	67	أهمية التصنيف باستظهار أهدافه فأرجعتها إلى عزل املحكوم عليهم الذين يخ�ضى تأثيرهم الضار على زمالئهم	

بالنظر إلى ماضيهم اإلجرامي ثم تقسيم املحكوم عليهم إلى مجموعات لتيسير معاملتهم قصد تأهيلهم.
556 -  Blatier. C, La délinquance des mineurs. L’enfant, le psychologue, le droit , PU Grenoble, Coll. Vies Sociales, 1999- 
14, p 292. 

557 - Nerac (Dir), Le mineur et le droit pénal, Ed L’Harmattan,Coll.Sciences Criminelles,1997, p 98. 
558 - Garapon, A. Salas, D. La justice des mineurs, Evolution d’un modèle. Ed. Bruylant,  1995, p 130.
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املسطرة الجنائية،	ومن خالل القانون املنظم للسجون الذي أفرد أساليب خاصة ملعاملتهم عقابيا.	559

وتعتبر مرحلة تنفيذ التدبير أو العقوبة من أخطر املراحل التي تواجه الحدث،	فبصدور حكم اإلدانة وحصول اإليداع	
يصبح الحدث املحكوم عليه وجها لوجه مع األجهزة املكلفة بالتنفيذ العقابي.	لذلك واقتناعا من املشرع بأن حماية	
قام	 املحاكمة،	 مستقل وبمعاملته معاملة خاصة قبل وأثناء	 الحدث ال يمكن أن تقتصر على تخصيصه بقضاء	
بتخصيص قا�ضي األحداث بدور جديد متمثل في اإلشراف على تنفيذ التدابير والعقوبات الصادرة في شأن األحداث	
الجانحين.	عملية تشرف عليها هيئتان قضائيتان:	قا�ضي األحداث بالنسبة للمؤسسات املنصوص عليها في املادة	481 

ق م ج،	وقا�ضي تنفيذ العقوبات بالنسبة للسجون،	وذلك من خالل آليات اإلشراف على التنفيذ.

1-1 اإلشراف على تنفيذ تدابير الحماية والتهذيب

إن إشراف قا�ضي األحداث على تنفيذ تدابير الحماية والتهذيب يتضمن إشرافه على تنفيذ نظام الحرية املحروسة من	
جهة،	وإشرافه كذلك على تنفيذ بقية التدابير املنصوص عليها باملادة	481	قانون املسطرة الجنائية من جهة أخرى.

1-1-1 إشراف قا�ضي األحداث على تنفيذ نظام الحرية املحروسة 

يمكن لقا�ضي األحداث اإلذن بوضع الحدث تحت نظام الحرية املحروسة إما كتدبير أصلي أو كتدبير تكميلي للتدبير	
فلقد عهد	 تعلق األمر بنظام الحرية املحروسة كتدبير أصلي أو تكميلي،	 وسواء	 األصلي بالنسبة للجنح والجنايات.	
املشرع لقا�ضي األحداث بمهمة اإلشراف على تنفيذ هذا التدبير.	فمندوبو الحرية املحروسة سواء	منهم الدائمون أو	
ويقوم املندوبون بمهمة مراقبة األحداث املوضوعين تحت نظام	 املتطوعين يعملون دائما تحت إشراف هذا األخير.	
الحرية املحروسة،	ويتولون منذ تعيينهم جمع كافة املعلومات واإلرشادات حول وضعية الحدث العائلية واالجتماعية	
من	 	498 كما توجب الفقرة الثانية من املادة	 االقتصادية والدراسية،	وحول مخالطته وتصرفاته اليومية مع غيره.	
قانون املسطرة الجنائية أن	»	يرفع هؤالء	املندوبون إلى القا�ضي أو الهيئة القضائية التي عينتهم تقارير عن مهمتهم كل	
ثالثة أشهر.	وعالوة على ذلك،	يتعين عليهم أن يرفعوا إلى القا�ضي أو الهيئة تقريرا فوريا عما يعترضهم من عراقيل تحول	
دون قيامهم بمهمتهم،	أو إذا ما ساءت سيرة الحدث،	أو تعرض لخطر معنوي،	أو أصبح يعاني من سوء	معاملة،	وحول	
كل حادثة أو حالة يظهر للمندوب أنها تستوجب تغييرا في تدابير اإليداع أو الكفالة...«ويجب أن يكون تقرير مندوب	

الحرية املحروسة متضمنا لتحليل مفصل لوضعية الحدث واألسباب التي تستدعي تدخل قا�ضي األحداث.

	كما يجب على مندوب الحرية املحروسة أن يدلي بآرائه وأن يقترح التدابير اإلصالحية التي يراها مالئمة لوضعية الحدث	
مع تعليل رأيه.	لكن يبقى دائما قا�ضي األحداث هو املختص الوحيد بقرار التعديل.	فعلى ضوء	تقرير مندوب الحرية	
املحروسة يمكن لقا�ضي األحداث تعديل نظام الحرية املحروسة كلما تبين أنه غير ضروري لتنفيذ التدبير،560	أو إذا	
اتضح أنه لم يحقق النتائج املتوقعة منه،	أو في صورة حصول صعوبات أو عوائق تعرقل عمل املندوب في املراقبة.	لذلك	
يمكن ملندوب الحرية املحروسة إعالم قا�ضي األحداث في كل وقت أو حين.	ومن جهة أخرى يمكن أن ينجم عن مسألة	

559	-	أفرد القانون املنظم للسجون	23. 98	واملرسوم التطبيقي له أحكاما خاصة باألحداث،	واألشخاص الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة،	حيث نصت	
املادة الخامسة على تصنيف يرتكز على السن يقت�ضي بضرورة تواجد هذه الفئة في أحياء	مستقلة،	أو محل منفصل كليا معد لهذه الفئة،	بالنسبة للمؤسسات	

التي تستقبل السجناء	الرشداء	واألحداث.	وفق ما نصت على ذلك القاعدة الخامسة من القواعد النموذجية ملعاملة السجناء.	

560	-	ويمكن أن ينتج عن عملية التعديل التي قد يقرها قا�ضي األحداث حرمان بعض األولياء	من حضانة أطفالهم املسلمين لهم.	باإلضافة إلى ما خوله القانون	
لقا�ضي األحداث إذا كشفت حادثة ما عن إهمال واضح ملراقبة الحدث من طرف األشخاص املذكورين أعاله،	أو عن عراقيل متكررة من طرفهم تحول دون	

قيام املندوب بمهمته،	أن يحكم على هؤالء	األشخاص بغرامة مدنية تتراوح بين	200	و1.200درهم.	)املادة	500	ق م ج(.
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التعديل تسليم األحداث إلى أوليائهم ليتولون حضانتهم بعد أن حرموا منها إذا ما اتضح أن تصرفاتهم أصبحت مرضية	
وال تشكل خطورة وأن من مصلحة الطفل إعادته إلى عائلته ومحيطه الطبيعي.

في هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى الصعوبات التطبيقية التي تعترض قا�ضي األحداث في متابعة تنفيذ نظام الحرية املحروسة	
بسبب قلة اإلمكانيات وعدم توفر إطار مندوبي الحرية املحروسة بصورة كافية.	وبذلك تبقى املعالجة القضائية لجنوح	
األحداث في الظروف الحالية مفتقرة إلحدى أهم اآلليات التي تمكن قا�ضي األحداث من متابعة الطفل في مجاله	

الطبيعي بالرغم من توفر األدوات التشريعية املساعدة على ذلك.561

1-1-2  إشراف قا�ضي األحداث على تنفيذ باقي التدابير املنصوص عليها باملادة 481 ق م ج

املالحظ أن املشرع املغربي لم يفرض على قا�ضي األحداث اإلشراف على تنفيذ كافة تدابير الحماية والتهذيب املحكوم	
بها،	وذلك بزيارة الحدث في وسطه الطبيعي،	وإنما جعلها مقتصرة فقط على املؤسسات املشار إليها في املادة	481	ق.	
فمتابعة قا�ضي األحداث لتنفيذ أحكامه تهدف	 473	ق م ج562.	 وهو ما يستفاد من الفقرة الثانية من املادة	 ج،	 م.	
إذ يعتبر	 كما أنها تقوم بتأمين استمرارية التدخل القضائي،	 األحداث،	 إلى تسهيل الدور اإلصالحي والتربوي لقضاء	
االتصال املباشر من األمور الضرورية للوقوف على حقيقة وضعية الحدث،	فزيارات قا�ضي األحداث امليدانية ملكان	
ولتحقيق قا�ضي	 واحتكاكه االفترا�ضي بعائلته ستمكنه من تقدير درجة قبول واستيعاب الحدث للتدبير.	 إقامته،	
األحداث ألهدافه اإلصالحية يجب أن ينجح في إيجاد عالقة شخصية مع الطفل وعائلته لفهم مشاكله الحقيقية.563 
لذلك يكون دور قا�ضي األحداث في اإلشراف على تنفيذ التدبير أكثر نجاعة عندما يكون الحدث مودعا بمراكز حماية	
الطفولة واملؤسسات املنصوص عليها في املــــــــادة	481	ق م ج.	ويتولى قا�ضي األحداث زيارة الحدث املودع بمركز حماية	
الطفولة مرة كل شهر،	ويقوم بمراقبة تطور سلوكه وأساليب التربية املعتمدة ودرجة قبوله للتدبير.	فبحكم إطالع	
قا�ضي األحداث على قضايا األحداث يمكنه معرفة ما يتناسب مع األنظمة العقابية التي يمكن أن يوجه إليها الحدث	
عند إيداعه باملركز.	كما أنه من بين األهداف العامة ملراكز حماية الطفولة إعداد اقتراحات ومشاريع تربوية تستعين	

بها السلطات القضائية التخاذ التدبير القضائي	املناسب للحدث.

يبدو بذلك بأن دور قا�ضي األحداث في اإلشراف على تنفيذ التدابير الصادرة عن قضاء	األحداث،	ال يخرج عن التنسيق	
االجتماعي ملختلف الوضعيات.	كما يتولى عملية اإلشراف على الفريق العامل معه ملالحظة الحدث564،	فهو يعمل دائما	
بالتعاون مع املسؤولين واملربين واملختصين في املؤسسات التي يق�ضي بها الحدث التدبير وذلك في سبيل توفير الضمانات	
الكفيلة بتنفيذ التدابير في أحسن الظروف ومالءمتها لشخصية الحدث.	فهو يشجع من خالل زياراته لتلك للمؤسسات	
املتدخلين على تحسين وسائل عملهم وطرقهم التربوية،	كما يمكنه االذن بالقيام بفحوص طبية أو نفسانية أو حتى بحثا	
اجتماعيا إذا كانت مصلحة التنفيذ تقت�ضي ذلك.	كما يمثل إشراف قا�ضي األحداث على تنفيذ التدابير ضمانا لحسن	
فقد مكن املشرع قا�ضي	 ونظرا لهذه االيجابيات،	 تطبيق القانون من جهة ووسيلة لتفريد التنفيذ من جهة أخرى.	

األحداث من اإلشراف كذلك على العقوبات الجنائية الصادرة بشأن الحدث.

2014- 561	-	فيصل اإلبراهيمي،	السلطة التقديرية لقا�ضي األحداث،	أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،	كلية الحقوق بفاس املوسم الجامعي	
2015.	ص	165	وما بعدها.

562		-	تنص الفقرة الرابعة من املادة	473	ق م ج على	:”	يقوم قا�ضي األحداث بتفقد األحداث املعتقلين وكذا األحداث املودعين باملراكز واملؤسسات املشار إليها	
في املادتين	471	و481	من هذا القانون مرة كل شهر على األقل.”.

563 - CHAZAL (J) ,Gazier (J) : caractere et execution des decisions rendus par le juge des enfant, in , problem contemporains 
de procedure penale, edit, Sirey, Paris, 1964 P 781.

564 - Vérin (J) : pour une nouvelle politique pénale : chronique collection droit et société , édit. LGDJ 1994. P 86.
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1-2 اإلشراف على تنفيذ العقوبات الجنائية

إن كل ما يتضمنه القانون واالتفاقيات الدولية من مبادئ تستهدف حماية الحدث ومراعاة مصلحته الفضلى،	يصبح	
عديم الجدوى إذا شاب مرحلة تطبيق العقوبة تعسف وإهدار لحقوقه،	لذلك بات من الالزم أن تحظى هذه املرحلة	
بالعناية الالزمة،	وأن يسند اإلشراف عليها إلى جهاز قضائي يضمن فعاليتها.	فكان من املنطقي أن يكون للقضاء	الذي	
حكم بالعقوبة،	الحق في متابعة تنفيذها حتى يكفل تحقيق الغاية منها.	لذلك اقتنع املشرع بأهمية الرقابة القضائية	
وما يوفره وجودها للمحكوم عليهم من ضمانات من خالل إحداث مؤسسة قا�ضي تنفيذ العقوبة في قانون املسطرة	
الجنائية،		وبما أن دور قا�ضي األحداث في مجال تنفيذ العقوبة يبقى محدودا،	فإننا سنقترح بعض			الصالحيات التي	

يمكن أن تسعف في رعاية افضل		لألحداث	.

1-2-1 دور قا�ضي تطبيق العقوبات 

اإلشراف على تنفيذ العقوبات يهدف باإلضافة للتفريد،	إلى شخصنتها حسب كل حدث،	إشراف يمكن من األخذ بعين	
االعتبار خصوصية كل حدث		أثناء	تنفيذ العقوبة.	فتدخل قا�ضي تطبيق العقوبة أثناء	مرحلة التنفيذ العقابي،	يكت�ضي	
أساسا بعدا إنسانيا واجتماعيا،	ألن عملية اإلدماج والتأهيل ليست قانونية فحسب،	بل لها أبعاد اجتماعية وإنسانية	
أيضا.565	وإذا كان املشرع الجنائي املغربي ينص في املادة	596	ق م ج على أن قا�ضي تطبيق العقوبات يعين من بين قضاة	

املحكمة االبتدائية فإنه قد أغفل التنصيص على قا�ضي تطبيق العقوبات املكلف باألحداث.	

فقا�ضي األحداث وبالرغم من كون املادة	473	ق م ج قد أمرته بتفقد األحداث املعتقلين على األقل مرة كل شهر،	لم	
يخوله القانون القيام بمهام قا�ضي تطبيق العقوبات بطريقة مباشرة وإنما جعل دوره في اإلشراف على تنفيذ العقوبات	
كعضو بلجنة املراقبة،566	عندما يتعلق األمر بزيارة املؤسسات املكلفة برعاية األحداث الجانحين567	وتتمثل مهامها فقط	
في رفع تقرير إلى وزير العدل باملالحظات أو االنتقادات التي ترى من الواجب إبداؤها وتشير إلى أنواع الشطط الذي يجب	
إنهاؤه وإلى التحسينات التي ينبغي تحقيقها.	رقابة تنصب على مسائل عامة ومجردة تنطبق على كافة النزالء	دون تمييز	
بينهم،	وهي ال تعتد بتاتا بمميزات كل شخصية على حدة،	وإنما تجري على الجميع وبنفس الوثيرة مما يجعلها أبعد ما	
وبالتالي يبقى قا�ضي	 	 يكون عن متطلبات التفريد التنفيذي الذي تحرص معظم التشريعات الحديثة على تحقيقه.	
تطبيق العقوبات املنصوص عليه في املادة	596	ق م ج هو املختص بالنظر في األحداث املودعين باملؤسسات السجنية.	
ولعل هذا التفويض لصالحيات قا�ضي تطبيق العقوبة،	وعدم استحداث قاض لتطبيق العقوبة يكون مكلفا باألحداث	
فقط،	يرجع إلى حداثة هذه املؤسسة في التشريع املغربي،	فهي الزالت في طور التجربة.	ويتضح من تصفح املقتضيات	

565 - Delobeau (j) : juge de l’application des peines. Encyclopédie dalloz.. pénal III 1978.P2.

566		-	املادة	620	ق م ج	:	تكلف في كل والية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة،	يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة واألمن والوقاية من	
األمراض وعلى نظام تغذية املعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا املساعدة على إعادة تربيتهم األخالقية وإدماجهم اجتماعيًا	وإحاللهم محال الئقا بعد اإلفراج	

عنهم.
ويترأس هذه اللجنة الوالي أو العامل أو مفوض من قبله،	ويساعده رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها وقاضي تطبيق العقوبات وممثل السلطة ا
العمومية املكلفة بالصحة ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما املؤسسة وممثلو قطاعات التربية الوطنية والشؤون االجتماعية	

والشبيبة والرياضة والتكوين املنهي.
تضم اللجنة زيادة على ذلك،	أعضاء	متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو من بين الشخصيات املعروفة باهتمامها بمصير املحكوم عليهم.

567		-	الفقرة الثاثة من املادة	621	ق م ج”	تؤهل اللجنة كذلك لزيارة املؤسسات املكلفة برعاية األحداث الجانحين املنصوص عليها في املادتين	471	و481 
أعاله.	وفي هذه الحالة فإنه يضاف إلى تشكيلة اللجنة قا�ضي األحداث لدى املحكمة االبتدائية وممثلو القطاعات العمومية املكلفة بالطفولة،	كما يمكن أن	

يضاف إليها أعضاء	متطوعون يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات املعروفة باهتمامها برعاية الطفولة وحمايتها.”
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القانونية املحددة لصالحيات قا�ضي تطبيق العقوبة،	أن اختصاصاته تنحصر في حدود مهام إدارية واقتراحية فقط568. 
كتقديمه ملقترحات حول العفو واإلفراج املقيد بشروط.569

ورغم أن املشرع املغربي قد اقتفى أثر املشرع الفرن�ضي في خلق هذه الجهة القضائية،	إال أنه لم يمنح القا�ضي املغربي	
نفس الصالحيات التي تتجاوز مجرد الرقابة على ظروف تنفيذ العقوبة من خالل القيام بعمليات التفتيش لتصل إلى	
مرتبة اقتراح أو اتخاذ القرارات التي تستوجبها عملية التأهيل واإلدماج،	وتتمثل عادة هذه الصالحيات في تراخيص	
الخروج وتعليق وتجزئة العقوبة ومنح العفو الخاص فضال عن اتخاذ القرار النهائي فيما يخص نظام العقوبات غير	
نشير إلى الوضع تحت املراقبة اإللكترونية التي يمكن لقا�ضي	 ومن بين التدابير املستحدثة أخيرا،	 محددة املدة،570	
تطبيق العقوبة أن يخضع لها الحدث،	كما يمكنه أن يمنح للحدث رخصة بالخروج،	أو يقرر وضعه بالخارج،	أو تقسيط	

العقوبة الحبسية املحكوم بها عليه.571 

عموما فاإلشراف على تطبيق العقوبة الجنائية في مجال األحداث يجب أن يتم حسب مصلحة الحدث،	مع خضوعه	
لذلك وفي انتظار تدخل املشرع ينبغي على قا�ضي األحداث بمناسبة زيارته لألحداث أن	 للمالحظة بصورة مستمرة،	
يقوم بتقديم تقرير عن الحدث إلى قا�ضي تطبيق العقوبة تبين تطور حالته واستقامته وحسن سلوكه ومدى استجابته	

للعقوبة.	

1-2-2 دور جديد لقا�ضي األحداث في تنفيذ العقوبات  

تعتبر مرحلة تنفيذ العقوبة من أهم املراحل التي يقع فيها اختبار الحدث،	إذ من الصعب توقع تطور سلوكه.	وملزيد من	
السعي إلنجاح هدف التدبير ولضمان نجاعة التدخل اإلصالحي،	وجب التعرف على شخصية الحدث،	لذلك أصبح من	
الضروري التخلي عن مبدأ فصل الوظيفة القضائية عن مرحلة تنفيذ العقوبة واالستغناء	عن فكرة انفراد أعوان إدارة	

السجون باإلشراف على هذه املرحلة.

وال شك أن امتداد سلطة قضاء	األحداث إلى اإلشراف على تنفيذ العقوبات يقوي من حقوق الحدث،	بما أنه يمكن	

568	--	رشيد مشقاقة،	قا�ضي تطبيق العقوبة ودوره في تفريد العقاب،	مجلة محكمة،	العدد الخامس ماي	2005،	ص7. 
فاملادة	596	ق م ج حددت صالحياته في	:-	يعهد إليه بزيارة املؤسسات السجنية التابعة لدائرة املحكمة االبتدائية التي ينتمي إليها مرة كل شهر على األقل؛	

	-	يتتبع مدى تطبيق القانون املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية في شأن قانونية االعتقال وحقوق السجناء	ومراقبة سالمة إجراءات التأديب؛
-	يطلع على سجالت االعتقال ويعد تقريرًا	عن كل زيارة يضمنه مالحظاته ويوجهه إلى وزير العدل،	ويحيل نسخة منه إلى النيابة العامة؛	

-		له أن يمسك بطاقات خاصة بالسجناء	الذين يتتبع وضعيتهم التي تتضمن بيانات حول هويتهم ورقم اعتقالهم واملقررات القضائية والتأديبية الصادرة في	
شأنهم ومالحظات القا�ضي.

-	يمكنه تقديم مقترحات حول العفو واإلفراج املقيد بشروط.

569		فيصل اإلبراهيمي،	مرجع سابق،	ص	170.

الجهة الوحيدة املختصة بتفريد العقوبات	 يعتبر قا�ضي تطبيق العقوبة،	 722	من قانون املسطرة الجنائية الفرن�ضي،	 -واستنادا إلى مقتضيات املادة	 	570
السالبة للحرية،	فيحدد بالنسبة لكل محكوم عليه	–	بدون تمييز-	األساليب العالجية املالئمة

 le  juge de l’application  des peines, ( A. En milieu fermé), la Gazette du Palais, Revue trimestrielle d’études et documents  
juridiques,  n°2 Mai 2002.   

571	-	كما أن األحداث الذين يتراوح سنهم بين	16	و18	سنة املحكوم عليهم بحبس نافذ تتجاوز مدته ستة أشهر،	يمكنهم اللجوء	إلى محكمة األطفال،	لطلب	
تغيير هذه العقوبة بحبس موقوف التنفيذ مع ضرورة القيام بعمل للصالح العام وفي هذه الحالة،	يكون قا�ضي تطبيق العقوبة الجهة الوحيدة املختصة	
لتقديم الطلب إلى املحكمة املذكورة،	بعد أن يأخذ موافقة الحدث،	وبشرط أن تكون العقوبة املحكوم بها قد أصبحت غير قابلة للمراجعة عن طريق الطعن	

في الحكم الصادر بها.
- La procédure pénale applicable aux mineurs, Ecole nationale de la magistrature, Fonction  « juge des enfants » Février 
2003.    
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القا�ضي من تعديل العقوبة مع ما يتالءم والتغيرات التي تطرأ على تصرفات الحدث وظروفه.	وهو ما يتطلب أن يعهد	
بهذه املهمة إلى القضاء	وحده،572	وبالخصوص إلى قا�ضي األحداث.573	فاالطالع املعمق لقا�ضي األحداث على شخصية	
الحدث وإملامه بجميع جوانبها يجعله قادرا أكثر من غيره على اإلشراف على تنفيذ العقوبة.	كما أن قيام غير قا�ضي	
األحداث بهذه املهمة يحتم إعادة أعمال هذا األخير في البحث في شخصية الحدث مجددا،	وبالتالي يتسبب في مضيعة	
وإذا كان قا�ضي تنفيذ العقوبات يتولى بصريح	 للوقت وإهدار الطاقات عالوة على عدم تحقيق النجاعة الكافية.574	
)املادة	596	ق م ج(	مراقبة ظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية باملؤسسات السجينة،	فإن ذلك ال يعني التجاهل	
املطلق لدور السلطة اإلدارية في مجال التنفيذ،	فاإلشراف القضائي يعنى بالجوانب القانونية من أجل ضمان تحقيق	

أهداف السياسة العقابية.575 

لقد اقتنع املشرع بأهمية مؤسسة قا�ضي تنفيذ العقوبة وما يوفره وجودها للمحكوم عليهم من ضمانات ومنح دورا	
جديدا لقا�ضي األحداث،	أقره أول مرة في مسودة مشروع ق م ج حيث تنص الفقرة الثانية من املادة	482	من املشروع	
على أنه:	»	يمكن استبدال العقوبة الحبسية املذكورة بتدبير العمل من أجل املنفعة العامة.	يطبق قا�ضي األحداث	
بشأن تنفيذ الحدث لعقوبة العمل من اجل املنفعة العامة مقتضيات املواد املنصوص عليها في الكتاب الخامس مكرر	
من القسم األول من الكتاب السادس،	مع األخذ بعين االعتبار مقتضيات قانون الشغل املتعلقة باألحداث.«	كما نصت	
7-632	من املسودة على أنه:«	تطبق مقتضيات هذا الباب على السجناء	األحداث ضمن نفس الشروط	،	غير	 املادة	
أن اللجنة يرأسها في هذه الحالة قا�ضي األحداث لدى املحكمة االبتدائية التي يوجد بدائرتها السجن الذي يق�ضي به	

الحدث عقوبته.«

لقد كلف املشرع قا�ضي األحداث باإلشراف على تنفيذ العقوبات الجنائية الصادرة عنه وعن محاكم األحداث.	ويقوم	
قا�ضي األحداث بهذه املهمة بتعاون وثيق مع إدارة السجون واإلصالح.	فاإلشراف على تطبيق العقوبة الجنائية وتعديلها	
حسب مصلحة الحدث يستدعي مالحظة للحدث بصورة مستمرة،	لذلك تقوم املؤسسات السجنية بتقديم تقارير	

دورية تبين تطور حالة الحدث ومدى استجابته للعقوبة باإلضافة إلى منحها قوة اقتراحية.

فمن خالل الدور الجديد إلشراف قا�ضي األحداث على تنفيذ العقوبة الجنائية،	يمكن لهذا األخير استبدال عقوبة	
سالبة للحرية بتدبير العمل من أجل املنفعة العامة،	كما يمكن للحدث املحكوم عليه بعقوبة جنائية التمتع بتخفيض	

572		-	علي محمد جعفر:	األحداث املنحرفون:	دراسة مقارنة.	املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.	الطبعة الثانية لبنان	1990.	عدد	229.

573		-	وبالرغم مما أسند لقا�ضي تطبيق العقوبة من اختصاصات،	فإن قا�ضي األحداث يبقى مختصا في بعض األحيان خالل مرحلة التنفيذ،	ومعيار التمييز	
بين االختصاصات املخولة لكل منهما يتمثل في الجهة القضائية مصدرة الحكم مناط التنفيذ،	فإذا كانت هذه الجهة من املحاكم املختصة بقضايا الرشداء،	
فإن االختصاص في تطبيق العقوبة يرجع لقا�ضي تطبيق العقوبة،	أما عندما تكون اإلدانة صادرة عن محكمة مختصة بقضايا األحداث،	فإن قا�ضي األحداث	

يكون هو املختص ملباشرة الصالحيات املذكورة أعاله.
574 -  Vérin (J) :  Op. Cit. P 97

575		-هناك عدد من املواد في مسودة مشروع ق م ج تنص على الدور اإلداري منها	:	املادة	625	ق م ج	:	يعد رئيس املؤسسة السجنية التي يق�ضي بها املحكوم	
عليه عقوبته اقتراحات اإلفراج املقيد بشروط.

	والفقرة الثالثة من		املادة	1-632	مشروع ق م ج	:	يتم التخفيض تلقائيا من طرف مدير املؤسسة السجنية في نهاية كل			شهر أو كل سنة.
والفقرة الثانية من املادة	3-632	مشروع ق م ج:	يحيل مدير السجن داخل أجل ثالثة أيام نسخة من قرار التخفيض التلقائي على قا�ضي تطبيق العقوبة وعلى	

وكيل امللك الذي يتواجد بدائرة نفوذه مقر املؤسسة السجنية.
اقتراحات تتطلب تأمال تفاديا لتعدد االختصاصات وتعدد املتدخلين مع وحدة املوضوع،	لذلك كان موقفنا من خالل محطات الدراسة يرتبط بإحالل الدور	

القضائي في عملية املراقبة واالقتراح.
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ملدتها تلقائيا.576	ويقتصر دور قا�ضي األحداث من خالل ترأسه للجنة البت في التظلمات املقدمة ضد القرارات الصادرة	
عن مدير السجن بشأن التخفيض التلقائي للعقوبة577.	باإلضافة إلى إمكانية منح تخفيض إضافي لألحداث املؤهلين	
لالستفادة من التخفيض التلقائي الذين شاركوا في برامج اإلدماج أو أبانوا عن مجهودات متميزة في متابعة دراستهم أو	
في التكوين املنهي أو الخضوع للعالج578.	كما يمكنه أن يأمر بسحب آخر تخفيض تلقائي للعقوبة استفاد منه الحدث	

الذي أبدى سلوكا سيئا579.

في هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أن التخفيض في مدة العقوبة يختلف تماما عن اإلفراج املقيد بشروط.	فإضافة إلى	
عدم تشابه النظام القانوني لإلجراءين،	فإن التخفيض من مدة العقوبة من اختصاص قا�ضي األحداث،580	أما اإلفراج	
املقيد بشروط فيبقى من اختصاص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض581	بناء	على رأي اللجنة املشار إليها في	
املادة624 	من مسودة مشروع ق م ج.	بذلك فالتعديالت الواردة في مشروع ق م ج،	لم تجب عن كل مظاهر القصور	

املطروحة،	فجاءت قاصرة ولم ترقى إلى مستوى التطلعات.

482	من املشروع	 ويمكن االستدالل على		مظاهر القصور		من خالل مالحظة أولى مرتبطة بالفقرة الثانية من املادة	
التي خولت لقا�ضي األحداث استبدال عقوبة سالبة للحرية بتدبير العمل من أجل املنفعة العامة فقط دون استبدالها	
بتدابير الحماية والتهذيب.	وما يالحظ كذلك على نفس الفقرة استعمالها ملصطلحين مختلفين بخصوص ماهية العمل	
من أجل املنفعة العامة فتعتبره بأنه تدبير ثم تقرر بأنه عقوبة.	فكان باألحرى توحيد املصطلح وجعله عقوبة،	خصوصا	
و أن املشروع لم يجعل من بين التدابير املنصوص عليها في املادة	481	تدبير العمل من أجل املنفعة العامة و إنما نص	

عليه كعقوبة في الباب الخامس مكرر.

كما أنه وبالرجوع إلى مقتضيات املشروع نرى أنه قد يقع تداخل في االختصاصات،	ذلك أنه بإسناد مراقبة ظروف	
تنفيذ العقوبة السجينة لقا�ضي تنفيذ العقوبات يمكن أن يحصل معها التداخل بين اختصاص هذا األخير واختصاص	

576	-	الباب الرابع مكرر من املشروع يتضمن التخفيض التلقائي للعقوبة:	املادة	1-632	:يستفيد السجناء	الذين أبانوا عن حسن سلوك خالل قضائهم ملدة	
العقوبة،	من تخفيض تلقائي للعقوبة السالبة للحرية قدره:

-	أربعة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل؛
-	شهر واحد عن كل سنة أو جزء	من السنة إذا كانت العقوبة املحكوم بها		أكثر من سنة	؛

ال يستفيد من التخفيض التلقائي للعقوبة املحكوم عليه الذي اتخذ في حقه قرار تأديبي وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة بالسجون خالل الفترة	
التي يحتسب على أساسها التخفيض.	

يتم التخفيض تلقائيا من طرف مدير املؤسسة السجنية في نهاية كل شهر أو كل سنة حسب األحوال شريطة	:
 1	-	أن يكون الحكم حائزا لقوة ال�ضيء	املق�ضي به؛

 2	-	أن يكون املحكوم عليه قد ق�ضى على األقل ربع العقوبة السالبة للحرية املحكوم		بها عليه	.	

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

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

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

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

580			-	املادة	7-632	ق م ج تطبق مقتضيات هذا الباب على السجناء	األحداث ضمن نفس الشروط،	غير أن اللجنة يرأسها في هذه الحالة قا�ضي األحداث لدى	
املحكمة االبتدائية التي يوجد بدائرتها السجن الذي يق�ضي به الحدث عقوبته.

581		-	املادة	627	من مشروع ق م ج	:	يتم منح االستفادة من اإلفراج املقيد بشروط بقرار للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء	على رأي اللجنة املشار	
إليها في املادة	624	أعاله.	
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يمنع ممارستها من طرف قضاة األحداث ما دام	 فمراقبة أوضاع األحداث داخل السجون ال �ضيء	 قا�ضي األحداث.	
املشرع خول لهم حق اإلشراف على تنفيذ العقوبات التي تتخذ إزاء	األحداث.	فماذا لو قام قا�ضي األحداث بتخفيض	
عقوبة صادرة عنه أو عن محكمة األحداث وقام قا�ضي تنفيذ العقوبات بدوره باقتراح منحه اإلفراج املقيد بشروط؟	

إن هذا األشكال رغم كونه ذو طابع نظري باعتبار أن قرارات هذا القا�ضي أو ذاك يتم التنسيق عند تنفيذها مع إدارة	
السجن ومع النيابة العامة،	فإنه كان من األفضل توضيح عالقة األحداث املودعين باملؤسسات السجنية مع قا�ضي	

تنفيذ العقوبات ومع قا�ضي األحداث،	والنص		على كيفية التنسيق فيما بينهما.	

	أما من جهة عدم االرتقاء	إلى مستوى التطلعات فإنه وإذا كان املشرع املغربي قد اقتفى أثر التشريعات املقارنة في إنشاء	
إال أنه لم يمنح جميع صالحيات قا�ضي تطبيق العقوبة املنصوص عليها في تلك التشريعات	 هذه الجهة القضائية،	
لنظيره املغربي رغم مرور أزيد من عقد من الزمن على إحداثها.	ونذكر بالخصوص بإمكانية مراجعة العقوبة،	مراجعة	
تهدف أساسا إلى التمديد من مهام القضاء،	من خالل قضاء	األحداث واستبدال الدور اإلداري،	بالقضائي الذي يعد	

مؤهال لضمان نجاعة تفريد العقوبة.582

 ومن إيجابيات مراجعة العقوبة عدم التأثير على الحالة الجنائية للحدث	،إذ ال يمكن تغيير تدابير الحماية والتهذيب	
بعقوبة سالبة للحرية	،ويبقى العمل بالعكس جائزا إذ يمكن استبدال العقوبة بواحد من التدابير الحمائية أو بتغييرها	
من عقوبة نافذة إلى موقوفة التنفيذ أو بتخفيض مقدارهـا- إضافة إلى التخفيض التلقائي  .-فالحدث يتميز عادة	
بشخصية متحركة ومتطورة بصورة متواصلة	،وذلك ما يجعل حاجياته اإلصالحية متغيرة وغير ثابتة إلى حين بلوغه	
سن الرشد الجنائي	،لذلك فالعقوبة ال يمكنها أن تكون ثابتة	،فإذا كانت األفعال املجرمة التي يقترفها الحدث قارة	،فإن	
شخصية الطفل وظروفه في تطور متواصل .لهذا يقوم القا�ضي بتعديل العقوبة على ضوء املستجدات التي تطرأ على	
ظروف الطفل بهدف الوصول إلى إعادة إدماجه اجتماعيا .كما أن القا�ضي عند اختياره للعقوبة يأخذ بعين االعتبار	
سن الطفل زمن ارتكاب الجريمة	،أما عند مراجعة العقوبة فيجب أن يأخذ بعين االعتبار سن الطفل زمن املراجعة. 

بما أن أسباب املراجعة ليست الجريمة وإنما تطور شخصية الطفل583.

ومن أهم ما تتميز به األحكام الصادرة عن قضاء	األحداث عن تلك الصادرة عن القضاء	العادي هو عدم خضوعها	
ملبدأ حجية ال�ضيء	املق�ضي به.	فمادامت تهدف إلى إصالح الحدث يجب أن يبقي للقا�ضي حق إعادة النظر فيها،	ال	
سيما إذا اتضح أن التدبير املحكوم به أصبح غير مناسب ومن املتحتم استبداله بوسيلة أخرى.	وإذا كان هذا هو	
501	ق م ج(	فإننا نرى أنه ال يمكن ملبدأ حجية األمر املق�ضي به أن يكون حائال دون	 الحال بالنسبة للتدابير	)املادة	
مراجعة قا�ضي األحداث للعقوبة املقررة،	وذلك باعتبار أن الحكم ينقسم إلى قسمين:	قسم يتعلق بماديات الجريمة	
وثبوت التهمة،	وقسم يهتم بالعقوبة.	فحجية األمر املق�ضي به ال تهم الحكم إال في قسمه املتعلق بماديات الجريمة	
نتائج	 أما بالنسبة لجزئها املتعلق بتحديد العقوبة فال ينطبق عليه ويبقى قابال للمراجعة على ضوء	 وثبوت التهمة،	

تنفيذ العقوبة املحكوم بها.584 

وبهذا يتضح أن قرار املراجعة ال يمكن بأي حال أن يمس بمبدأ اإلدانة من عدمه،	فال يمكن لقا�ضي األحداث أن ينظر في	
الدعوى الجنائية ليبت فيها من جديد،	بل يرجع إليها ملعرفة الفعل املجرم الذي كان سببا في العقوبة.	ذلك أن موضوع	

582  - Stachelé (F): Exécution des sentences pénales, juris classeur procédure pénale. Volume5.    1997.P4
583   - Fédou (G) : Enfance delinquante, encyclopedie Dalloz,  penal III ,1978 .P18.
584  - Levasseur (G) : les juridictions de mineurs, Aspect juridiques, Rev. Sc. Crim. Dt. Pen. Comp. N 4. 1974  .P 942.
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الدعوى أضحى موضوعا باتا ال يمكن إعادة النظر فيه.	وبهذه الصورة يمكن اإلقرار بأن قرار املراجعة هو قرار قضائي	
ال يمكن الطعن فيه بأي وجه.	وتتدعم عدم قابلية املراجعة للطعن بعدم تنصيص املشرع على أي طريقة من طرق	

الطعن في هذه القرارات.585

تدخل قا�ضي األحداث في مرحلة تنفيذ العقوبة تدعيم لنجاعة التدخل القضائي في مادة الطفولة الجانحة،	فهو يهدف	
إلى تفريد العقوبة وإصالح الحدث وإعادة إدماجه اجتماعيا.	لذلك نقترح إحداث مؤسسة قا�ضي تنفيذ العقوبة مكلف	
باألحداث،586	وبذلك يكون املشرع قد قام بتوحيد القضاء	ألن الحدث هو في حاجة ماسة لتدخل قضائي متواصل	

يمكن القا�ضي من مراقبته بصورة مستمرة.587 

»إمكانية مراجعة األحكام القاضية بعقوبة سالبة	 ونقترح إضافة مادة في قانون املسطرة الجنائية يكون موضوعها	
6	أشهر،	ويمكن أن تتم املراجعة باقتراح من قا�ضي تطبيق العقوبة مكلف باألحداث	 للحرية في حق الحدث مرة كل	
أو بطلب من الحدث أو وليه أو املحامي أو من مدير املؤسسة املوضوع بها الحدث«	وذلك تحقيقا للتالؤم بين العقوبة	
كما نقترح تخويل قا�ضي تطبيق العقوبة املكلف باألحداث إمكانية منح اإلفراج املقيد	 املتخذة وحاجيات الحدث.	
نصف مدة	 بشروط للمحكوم عليه بالسجن ملدة ال تتجاوز ثمانية أشهر من أجل ارتكاب جنحة وذلك بعد قضاء	

العقاب إن كان املحكوم عليه مبتدئا وثلثي مدة العقاب إن كان عائدا.588

فبإقرار هذا الدور الجديد لقضاء	األحداث سيكون املشرع قد استجاب بصورة استثنائية في ميدان الطفولة الجانحة	
ملطالب طاملا نادى بها فقهاء	القانون.

1-3  آليات اإلشراف على التنفيذ

لقد منح املشرع لقا�ضي األحداث عدة آليات تمكنه من اإلشراف على تنفيذ تدابير املراقبة والحماية املحكوم بها في حق	
الحدث.	وتتمثل أساسا في إعادة النظر في ملف الحدث،	والبت في الصعوبات التنفيذية.

1-3-1 تغيير التدبير وإعادة النظر في ملف الحدث

	سمح املشرع لقا�ضي األحداث بإمكانية إعادة النظر في ملف الحدث قصد تغيير التدبير املحكوم به من خالل السلطة	
التقديرية املطلقة في تغيير التدبير،	ولم يقيده بأي شرط أو أجل.	فقا�ضي األحداث أو املستشار املكلف باألحداث يقوم	
بإعادة النظر إما من تلقاء	نفسه أو بطلب من النيابة العامة أو بناء	على تقرير يقدمه املندوب املكلف بالحرية املحروسة	
أو بناء	على طلب من الحدث أو ممثله القانوني أو الشخص أو املؤسسة املكلفة برعايته	)املادة	501	ق م ج(.589	ويمكن	
تبرير عدم إلزام قا�ضي األحداث بأجل معين إلعادة النظر تلقائيا في ملف الحدث إلى إرادة املشرع املتجهة نحو املحافظة	
على استمرارية العالقة بين القا�ضي والحدث وعائلته،	وبالتالي ضمان تواصل املراقبة واإلشراف أثناء	تنفيذ التدبير	
املحكوم به.	بذلك		يمكنه أن يأذن بوضع الحدث بمؤسسة إذا ما أظهر سلوكا سيئا،	كما يمكنه أن يضع حدا للوضع	

585  - Staechelé (F) : Exécution des sentences pénales : Op.Cit.P9.

586	-	فيصل اإلبراهيمي،	مرجع سابق،	ص	178.
587  - Robert (PH) :Traité de droit des mineurs, édit . cujas , Paris. 1969 P 513.

588	-	فيصل اإلبراهيمي،	مرجع سابق،	ص	179.

589			-		القرار الصادر عن محكمة االستئناف بالدار البيضاء	القا�ضي بتغيير تدبير لفائدة حدث بناء	على طلب دفاعه الذي يرمي إلى تغيير تدبير اإليداع بمركز	
اإلصالح والتهذيب واستبداله بتسليم الحدث لوليه القانوني ملف عدد	166/2603/2013 .

فيصل اإلبراهيمي،	مرجع سابق،	ص	180.
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باملؤسسة أو التمديد فيه أو االختصار في مدته.	ويمكنه كذلك اإلذن باستبدال التدبير األصلي بتدبير آخر أكثر مالءمة	
لشخصية الحدث.

كما خول املشرع لقا�ضي األحداث أن يسلم الحدث ألبويه أو الو�ضي عليه أو املقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو بإرجاعه	
بناء	على طلبهم أو طلب الحدث،	وذلك بعدما يثبتون أهليتهم لتربية الحدث وتحسن سيرته تحسنا	 تحت حضانتهم،	
كافيا،	وقد اشترطت املادة	502	من ق م ج من أجل التقدم بالطلب تحقق شرطين،	أولهما مرتبط بصدور مقرر بإيداع	
الحدث خارج أسرته،	والثاني خاص بم�ضي ثالثة أشهر على األقل على تنفيذه.	وفي كل الحاالت يجب أن يأخذ قا�ضي	
األحداث بعين االعتبار عند تعديله للوسيلة املحكوم بها املصلحة الفضلى للحدث التي تبقى الهدف املنشود للتدخل	

القضائي سواء	قبل النطق بالحكم أو بعده.

عليه أن يأخذ بعين االعتبار آراء	 وتجدر اإلشارة إلى أن قا�ضي األحداث عند قيامه بإعادة النظر في ملف الحدث،	
إال أن مهمة تعديل التدابير املحكوم بها تبقى من اختصاصه	 األخصائيين الذين يباشرون ويتابعون حالة الحدث.	
املطلق.590	كما أنه ال يمكن لقا�ضي األحداث تغيير تدبير حمائي بعقوبة سالبة للحرية،	ألن ذلك سيتناقض مع فلسفة	
املشرع في تعامله مع األحداث الجانحين.	فعند قيام قا�ضي األحداث بإعادة النظر في ملف الحدث،	يمكن أن تعترضه	
حاالت تكشف عدم مالءمة التدبير الحمائي األصلي لحالة الحدث الخطرة أو أن تتدهور وضعية الحدث وتسوء	
ينتقد البعض 591حرمان املشرع قا�ضي األحداث من إمكانية تعويض أي تدبير حمائي	 أمام هذه الحالة،	 تصرفاته.	
كيفما كان نوعه بعقوبة سالبة للحرية .إال أن املشرع الفرن�ضي قد تطرق إلى هذه املسألة من خالل الفصل 28 فقرة	
ثالثة من مرسوم 1945 املنقح بقانون 24 ماي 1951 ينص على أنه إذا اتضح أن الحدث البالغ من العمر 16 سنة، 
يجعل من التدابير اإلصالحية تدابير غير مجدية بسوء سلوكه وعدم انضباطه املستمر	،فإن محكمة األطفال يمكنها	
أن تنقل الحدث وتضعه بجناح خاص بمؤسسات من نوع خاص يقترب نظامها إلى نظام املؤسسات السجنية ملدة ال	
يمكنها أن تفوق تاريخ بلوغ الطفل سن 21 عاما	،ويكون ذلك بقرار معلل .حل من بين الحلول التي يمكن أن يمنحها	
املشرع لقا�ضي األحداث ملواجهة بعض فئات األحداث التي أصبح االنحراف متجدر فيهم ولم تعد تدابير الحماية تجدي	

نفعا معهم خصوصا الذين اعتادوا الفرار من مراكز الحماية والتهذيب.

وقد يعترض دور قا�ضي األحداث في إعادة النظر في ملف الحدث قصد تعديل األحكام الصادرة عنه أو عن محكمة	
األحداث بعض الصعوبات التطبيقية	،لعل من أهمها كيفية علم قا�ضي األحداث بصدور حكم ضد حدث جانح عن	
غرفة االستئناف لألحداث باملحكمة االبتدائية592.	فاملشرع لم يبين الكيفية التي يتعهد بها قا�ضي األحداث باإلشراف	
لذلك فإن الضرورة تستدعي اليوم التنسيق بين الهيئات القضائية	 على تنفيذ قرارات صادرة عن هذه الغرفة.593	
املختصة باألحداث حتى يتمكن قا�ضي األحداث من اإلشراف على تنفيذ تلك األحكام،	وذلك بإعالم قا�ضي األحداث	
باألحكام الصادرة عن تلك الغرف وتغيير اإلجراءات القديمة املعمول بها لحد اآلن في التطبيق،	ومطالبة كتابة ضبط	
غرف االستئناف بإرسال جميع امللفات املحكوم فيها من قبل غرفة االستئناف لألحداث إلى قا�ضي األحداث ليتمكن من	
متابعتها واإلشراف على تنفيذها.	ولم ال التفكير في أن تعمل الهيئة القضائية املكلفة باألحداث بجميع درجاتها في قسم	

590  - Robert (PH) : Op.Cit.P551
591  - Levasseur (G) : les juridictions pour mineurs : Aspect juridiques Op.Cit.P942.

592		-	تم إحداث غرفة االستئنافات لألحداث باملحاكم االبتدائية بمقت�ضى املادة األولى من القانون رقم	36.10

593	-	لقد جرى عمل قضاة األحداث باملحكمة االبتدائية بفاس على مطالبة مراكز حماية الطفولة بقائمة تحتوي على األحداث الصادر ضدهم حكم عن غرفة	
االستئنافات لألحداث لتسهيل عملية متابعتهم وليتولى قا�ضي األحداث فعليا اإلشراف على تنفيذ األحكام الصادرة عن غرفة األحداث.
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خاص بها يكون حامال السم قسم قضاء	األحداث.	وحرصا منه على تدعيم دور قا�ضي األحداث بعد النطق بالحكم،	أقر	
املشرع لهذا األخير إمكانية البت في الصعوبات التنفيذية واألمور الطارئة.

1-3-2 البت في الصعوبات التنفيذية واألمور الطارئة

تدعيما لضمان عملية إصالح الحدث الجانح،	ولتيسير حسن تنفيذ التدبير املحكوم به،	خول املشرع لقا�ضي األحداث	
تنفيذ الحدث للتدبير ومكنه من النظر في جميع األمور	 إمكانية البت في الصعوبات التنفيذية التي قد تحدث أثناء	
إذا طرأ نزاع	 503	ق م ج أنه«	يمكن للقا�ضي املختص عند االقتضاء،	 إذ تنص املادة	 الطارئة التي تستدعي تدخله.	
عارض أو أقيمت دعوى متعلقة بتغيير نظام اإليداع أو التسليم أو الحرية املحروسة،	أن يأمر باتخاذ جميع التدابير التي	
يراها ضرورية ليبقى الحدث رهن إشارته...	وإذا كانت القضية تستوجب االستعجال أمكن،	بناء	على ملتمس النيابة	
اتخاذ كل تدبير مؤقت من طرف قا�ضي األحداث باملكان الذي يق�ضي به الحدث مدة اإليداع أو االعتقال،	 العامة،	

ويتعين في هذه الحالة إشعار القا�ضي أو الهيئة املكلفة بقضية الحدث.«

وقد ترك املشرع أمر تقدير تلك األمور إلى اجتهاد القا�ضي،	وذلك باعتبار أنه من يحدد مفهوم الصعوبات التنفيذية	
واألمور الطارئة،	ولم يحدد ميدان تدخل قا�ضي األحداث في هذا املجال باستثناء	تحديده للدعاوى املتعلقة بتغيير	
نظام اإليداع أو التسليم أو الحرية املحروسة.	وقد ثبت من خالل التطبيقات العملية أنه قد تطرأ العديد من األمور التي	
تستوجب تدخل قا�ضي األحداث لتغيير التدبير الصادر بشأن الحدث،	كرفع التدبير املتعلق بوضعه تحت نظام الحرية	
املحروسة أو إنهاء	فترة إيداعه بمركز حماية الطفولة قبل أوانها إذا كان الحدث بصدد الدراسة أو على أهبة االلتحاق	
إلى جانب ما يمكن أن يحدث أثناء	وضع الطفل تحت نظام الحرية املحروسة من تدهور لسلوكه وعدم	 بالدراسة،	
انضباط في تصرفاته أو تعرضه لخطر أو حصول عراقيل تحول دون مباشرة مندوب الحرية املحروسة مراقبة الطفل...

صعوبات تنفيذية وأمور طارئة متعددة ال يمكن حصرها.

يعتبر بذلك تكريس مبدأ متابعة القرارات املتخذة إزاء	الحدث الجانح واإلشراف على تنفيذها من طرف قا�ضي األحداث،	
مع إمكانية تعديلها والبت في الصعوبات التنفيذية واألمور الطارئة،	من أهم خصوصيات قضاء	األحداث الذي يتميز عن	
بقية الهياكل القضائية التي يقف دورها عند النطق بالحكم.	فمراجعة التدبير األصلي يمثل إحدى الشروط األساسية	

لنجاح التدخل القضائي الذي يهدف دائما إلصالح الحدث وإعادة إدماجه اجتماعيا.	

1-4 املعاملة العقابية لألحداث

املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية في املادة الثامنة أنواع املؤسسات املخصصة	 	98  .23 تضمن القانون	
كوحدات	 والتهذيب،	 اإلصالح  مراكز  وهي  باألحداث،	 خاصة  جديدة  مؤسسة  على  نص  حيث  املدانين،	 الستقبال 
متخصصة في التكفل باألحداث واألشخاص املدانين،	الذين ال تتجاوز أعمارهم عشرين سنة،	قصد إعادة إدماجهم	
في الوسط االجتماعي وفق مضمون املادة الثانية عشرة من القانون املنظم للسجون.	وقد عمل املشرع على التوفيق	
بين املقاربة األمنية واملقاربة االجتماعية داخل هذه املراكز.	وتجدر اإلشارة إلى أن التصنيف في هذا اإلطار يركز على	
عامل السن دون العوامل األخرى،	ويستبعد الخطورة اإلجرامية وطبيعة الجريمة املرتكبة من طرف الحدث،	والجهة	
القضائية التي أصدرت حكما باإلدانة	)املادة	146	من املرسوم(،	مما ينعكس سلبا على سلوك الحدث وتربيته.	توجه	

يستدعي إعادة النظر في عملية التصنيف الخاص باألحداث داخل املراكز.	594

594	-	أضف لذلك كون املادة	149	من املرسوم التطبيقي للقانون املنظم للسجون سمحت استثناء	لألحداث مشاركة الرشداء	في متابعة الدراسة وبعض	
الحصص التوجيهية الدينية،	والترفيهية مع ضمان اشتراط الحراسة الكافية.	خيار نطالب بحذفه بحكم ما قد يترتب عنه من تأثير سلبي على األحداث بشكل	

أو بآخر.		
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1-4-1 مراكز اإلصالح والتهذيب

كانت مراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والرياضة املؤسسات الوحيدة التي تتولى حماية األحداث الجانحين	
باملغرب،	والتي تستقبل املودعين بواسطة تدابير أو أحكام قضائية،	ما لم تقت�ضي الضرورة وضع األحداث في املؤسسات	
السجنية،	ليتم إيداعهم في أجنحة خاصة.	وبعد صدور القانون	23. 98	املتعلق بتسيير وتنظيم املؤسسات السجنية،	
تم إحداث مراكز اإلصالح والتهذيب كسجون متخصصة في إيواء	هذه الفئة،	حيث نصت املادة الثانية عشرة على أنه:	
»	تعد مراكز اإلصالح والتهذيب وحدات متخصصة في التكفل باألحداث،	واألشخاص املدانين الذين ال تتعدى أعمارهم	
عشرين سنة قصد إدماجهم في الوسط االجتماعي.«	وتنفيذا لهذا القانون عملت إدارة السجون على إحداث مراكز	
اإلصالح والتهذيب بالدار البيضاء	سنة	1999،	ومركزين في كل من سال وسطات سنة	595،2000	ومركز ابن سليمان سنة	
2012،	وتستقبل هذه املراكز األحداث الصادرة في حقهم تدابير سالبة للحرية،	سواء	كانوا في حالة اعتقال احتياطي أو	

صدر في حقهم مقرر قطعي باإلدانة.596

ولعل إدراج املشرع لهذه املراكز ضمن املنظومة القانونية السجنية،	يتوخى منه إضفاء	نوع من التخصص واملهنية في	
التعاطي مع هذه الفئة،	على أساس التربية والتوجيه والعالج قصد إعدادهم لالندماج في املجتمع،	متجاوزا في ذلك	
مما يدفع العاملين بهذه املؤسسات إلى	 الوظائف التقليدية للمؤسسة السجنية املتمثلة في اإليالم والضبط األمني،	

التأقلم مع توجهات السياسة العقابية الحديثة،	الرامية إلى اإلصالح والتهذيب.597

األمر الذي يقت�ضي تأهيل العاملين باملراكز في مجاالت متعددة ترتكز على الجانب النف�ضي واالجتماعي والصحي،	كما ان	
تحقيق هذا التحول يتطلب تغيير عقلية العاملين باملراكز،	وتنمية قدراتهم التواصلية والتأطيرية،	وفق ما اشارت له	
القاعدة السادسة واألربعون من القواعد النموذجية ملعاملة السجناء،	والتي ألزمت اإلدارة السجنية بانتقاء	موظفيها	

بكل عناية وأن تعمل على ترسيخ القناعة لديهم بأن مهامهم عي خدمة اجتماعية بالغة األهمية.

وإذا كانت مراكز اإلصالح تخضع في هيكلتها لنفس الهيكلة التي تعرفها املؤسسات السجنية،	فإن املؤطرين مطالبين	
وفق مضامين املادة	150	من املرسوم التطبيقي بشغل األحداث الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة طيلة اليوم وفق	
برنامج يحدده مدير املؤسسة،	في مختلف األنشطة الهادفة التي يمكن تنظيمها داخل املؤسسة.	وقد حدد املشرع محاور	
البرامج اإلصالحية بمراكز التهذيب في سبعة محاور:	التعليم،	العمل،	التكوين املنهي،	النشاط التربوي،	التربية البدنية،	
التربية البدنية الرياضية وصقل املواهب وممارستها.	ويتم تنزيل هذه األهداف بالوسائل واإلمكانات املتوفرة،598	كما	
يتطلب إدراكا عميقا،	وتفهما راقيا لألدوار والرهانات املنتظرة واملتوقعة من املراكز في عالقة باإلصالح والتهذيب.	فإلى أي	

مدى بمكن الرهان عليها،	بالرغم من حجم املعيقات والصعوبات؟

1-4-2 صعوبات ومعيقات التنزيل 

تواجه البرامج اإلصالحية بمراكز اإلصالح والتهذيب باملغرب العديد من املعيقات والصعوبات التي تعيق سير العملية	
التأهيلية والتربوية،	تقف حاجزا أمام السياسات العمومية املعلنة،	والقواعد القانونية املعتمدة.	األمر الذي يساءلنا	

2004	إبرام اتفاقية بين وزارة العدل ووزارة الفالحة ومؤسسة	 595	-	مركز اإلصالح والتهذيب	»	علي مومن	»	بسطات يكت�ضي طابعا فالحيا،	ترتب عنه سنة	
محمد السادس إلعادة إدماج السجناء،	من أجل تعميم تجربة التكوين املنهي في امليدان الفالحي.	

596	-	عبد القادر الكيحل،	مرجع سابق،	ص	415.
597 -  Vaillant, M. La réparation de la délinquance a la découverte de la responsabilité, Ed. Galimard,1999,p148

598	-	املادة	111	من املرسوم التطبيقي للقانون	23. 98.
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بشأن واقع األحداث بالسجون بشكل خاص،	وبتنزيل توجهات السياسة العقابية بشكل أعم؟

يتبين جليا مدى ارتفاع	 وبالرجوع إلى اإلحصائيات الصادرة عن املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،	
مما	 مراكز اإلصالح والتهذيب،	 وارتفاع عدد نزالء	 و2012،	 	2000 نسب إجرام األحداث خالل الفترة املمتدة بين	
انعكس سلبا على اإلنفاق العمومي.	ومن خالل االطالع على امليزانيات املرصودة لهذه املؤسسات،	يتبين أن اإلدارة	
التدابير في مواجهة	 مراكز جديدة بمواصفات حديثة تستحضر فلسفة العقوبة أو  بناء	 السجنية لم تعمل على 

األحداث.599   

ويشكل	 بمشكل االكتظاظ الذي يمثل عمق أزمة السجون باملغرب،600	 يتضاعف مشكل ضعف البنيات التحتية،	
معضلة مطروحة على السياسة العقابية،	وعلى التجهيزات السجنية.	ال�ضيء	الذي يترتب عنه إشكاالت أخرى متعددة،	
أو في عالقة باإلنفاق العمومي الذي ال يصل إلى	 في عالقة بضعف املوارد البشرية بمراكز اإلصالح والتهذيب،	 سواء	
الحدود الدنيا املطلوبة على مستوى التغذية.	أضف لذلك معيقات مرتبطة بالبرامج اإلصالحية،	بحيث تعتبر ظاهرة	
23. 98	واملرسوم التطبيقي،	ال نجدهما أفردا	 العود مؤشرا عن فشل البرامج التربوية والتأهيلية.	وبالرجوع للقانون	
برنامجا تأهيليا خاصا لألحداث يراعي خصوصياته،601	ولم ينص على مؤسسة الرعاية الالحقة،	وال على هيكلة خاصة	
بمراكز اإلصالح والتهذيب،	مما يجعل من هذه املراكز سجونا ال تختلف في �ضيء	عن سجون الرشداء	إال بالتسمية وسن	

النزالء.

إن معالجة جنوح األحداث يعتبر شأنا مجتمعيا تتدخل فيه كل املؤسسات االجتماعية،	من أسرة ومدرسة ومجتمع	
في التقرير السنوي	 حيث جاء	 باإلضافة إلى املؤسسة القضائية،	 مدني وقطاعات حكومية ذات الصلة بهذه الفئة،	
2008:	»	من العار أن يبقى األحداث الجانحين القابعين بالسجون رغم كل مجهود،	 للمرصد املغربي للسجون لسنة	
محط إهمال من قبل الدولة واملجتمع.	وينتظر كثيرا من الوقت قبل أن يدرك املسؤولون أن الحدث موقعه الحقيقي	

599	-	تم إنشاء	مركز اإلصالح والتهذيب بالدار البيضاء	في مكان كان مخصصا كمستودع لتخزين املؤن،	والتجهيزات الخاصة بالسجون الجنوبية،	ومركز سال	
تم إنشاؤه في مكان كان مخصصا للتكوين املنهي،	ونفس األمر بالنسبة ملركز علي مومن.	لم ينم التفكير في بناء	مراكز بمواصفات عصرية تتما�ضى وضرورة تحسين	

أوضاع األحداث.	
ولعل الحريق الذي تم بمركز سال لإلصالح والتهذيب من لدن أحداث،	يوم السبت	29	غشت	2015،	وبغض النظر عن األسباب،	أمر مغبر عن حالة االحتقان	

والصعوبات التي تعيق أهداف التأهيل.

600	-	يعتبر االكتظاظ من أكبر مشاكل مؤسسة السجون باملغرب وهو املسؤول إلى حد كبير عن تنامي العديد من الظواهر والسلوكات اإلنحرافية داخل هذه	
املؤسسات اإلصالحية،	ومن بين األسباب الكامنة وراء	انتشار هذه الظاهرة هو قلة املؤسسات السجنية بشكل عام وتلك املخصصة لألحداث بوجه خاص،	
فإذا كان املشرع املغربي قد ارتأى إمكانية عالج جنوح األحداث في املرحلة الثانية من سن الحداثة بتوقيع بعض العقوبات الخاصة عليهم فإنه قد أحدث	

مؤسسات إصالحية لهذا الغرض منذ	1999.
وتعتبر إصالحية عكاشة بالدار البيضاء	أهم هذه اإلصالحيات باملغرب إلى جانب إصالحيات سال وسطات التي تم إحداثها مؤخرا،	وتضم هذه اإلصالحية حاليا	
أزيد من	1000	حدث يقضون عقوبات تتراوح ما بين شهر وعشرين عاما،	أغلبهم تم اعتقالهم بسبب جرائم األموال واملخدرات،	وقد ظلت اإلصالحية بدون	
أجهزة ترفيهية وبدون أن تعلم األحداث أية مهنة حتى عام	2003	حيث تم إنشاء	ورشات متخصصة تسمح لحوالي	177	حدث بالتكوين مهنيا تقدم له شواهد	
التكوين املنهي.	غير أن هذا الرقم يبقى ضئيال جدا مقارنة مع عدد األحداث املودعين باإلصالحية ومن املالحظ أن هذه اإلصالحية بدورها وكغيرها تعول في	

سريانها وتوفير ما هو الزم على الجمعيات الخيرية وتبرعات املحسنين.
أسبوعية املستقل،	براءة خلف القضبان،	13-7	أبريل	2004.

601	-	إن البرامج املطبقة في مراكز اإلصالح والتهذيب تطابق في مضمونها البرامج املطبقة خارج املؤسسة السجنية خصوصا في مجال التعليم والتكوين املنهي،	
بالحدث في اتجاه تمكينه من إثبات ذاته،	 على خالف التجارب املقارنة التي وضعت برامج خاصة باألحداث نزالء	اإلصالحيات،	ومناهج نعمل على االرتقاء	
والثقة في قدراته ومصالحته مع املجتمع.	كما أن نسب اإلقبال على هذه البرامج يبقى متواضعا مقارنة مع عدد النزالء،	إضافة إلى ضعف اإلمكانيات املادية	

املحصصة لهذه الرامح.
عبد القادر الكيحل،	مرجع سابق،	ص	427.
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هو وسط األسرة وداخل املدرسة،	ويبقى من الصعب أن ندعي أن السجن يتفاعل مع حاجيات الحدث،602	بشكل يسمح	
بإدماجه من جديد.

تواجه مراكز اإلصالح والتهذيب بذلك العديد من العقبات املادية تحول دون تحقيقها لهدف التأهيل سواء	بالنسبة	
إلنشاء	مباني على أسس حديثة تتناسب مع الدور اإلصالحي،	أو إيجاد اإلدارة العقابية السليمة التي تعتمد على الفنيين	
أو بالنسبة لرعاية األحداث	 عمليات الفحص والتصنيف واملتابعة،	 واألخصائيين املزودين بالتقنيات الالزمة إلجراء	
ال يمكن	 فهذه كلها بال شك عقبات قائمة اآلن في مواجهة التأهيل واإلدماج،	 صحيا واجتماعيا ونفسيا وتعليميا،	
السيطرة عليها إال بإعادة النظر في		الضوابط القانونية املؤطرة،	واملناهج املعتمدة واملوارد البشرية املؤهلة واالعتمادات	

املالية املرصودة.

2 -  النساء واألطفال واملسنون وذوو االحتياجات اخلاصة بالوسط السجني

تحت تأثير تطور الحركة الحقوقية عبر العالم في مجموعة من القضايا ذات الصلة بحقوق اإلنسان؛	ُفتحت نقاشات	
ا وافًرا ضمن اهتمامات مختلف الهيئات واملنظمات املهتمة بموضوع	 على قدر كبير من األهمية تخص قضايا لم تنل حظًّ
السجناء	الذين لهم خصوصية،	من نساء	وأطفال ومسنون...فئات توصف بالهشة أو املستضعفة تحتاج ملعاملة خاصة	
انطالقا من الطبيعة في عالقة بالوضعية.	بغية الحد من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في مواجهتهم وتمكينهم	

من الحماية من اإلشكاالت املختلفة التي تطرحها املؤسسات السجنية.	

سعى املغرب إلى تكييف منظومته القانونية مع املعايير	 وفي سياق تزايد االهتمام الدولي بقضايا حقوق اإلنسان،	
	التفاعل	 الدولية املتعارف عليها في مجال حقوق اإلنسان عامة وفي مجال حوق اإلنسان في السجون خاصة،	ومن تمَّ
مع متطلبات السجناء	الذين لهم خصوصية.	فإلى أي مدى استطاع تقديم ضمانات كفيلة بحمايتهم من أي نوع من	

أنواع التجاوزات؟

النساء واألطفال بالوسط السجني  1-2

لقد خصت كل التشريعات واملواثيق الدولية املرأة السجينة بمعاملة عقابية خاصة،	تراعي خصوصيتها الفيزيولوجية	
ووضعها االعتباري في املجتمع كأم وزوجة،603	وقد خص املشرع املغربي املرأة السجينة بمجموعة من الخصوصيات،	
من حيث التصنيف والتفتيش والرعاية االجتماعية والصحية،	كما خص املرأة الحامل بمعاملة خاصة،	إضافة إلى	
إمكانية مصاحبة األطفال الذين تقل أعمارهم عن ثالث سنوات ألمهاتهم،	ويمكن أن تمدد هذه املدة إلى خمس سنوات	

برخصة من وزير العدل.	

602	-	الواقع السجني يشير إلى خالف ذلك فالحدث بمجرد دخوله إلى املؤسسة السجنية يفقد معه مباشرة كرامته كإنسان وتنحط بالتالي كل القيم االعتبارية	
لديه،	إذ يتساوى السجين املغلوب على أمره ببضاعة معروضة للبيع أو الكراء	فتصبح املعايير الدولية املفروض تطبيقها باملؤسسات السجنية مجرد شعارات	
فارغة ما دام أنه ال حقوق،	وفي هذا السياق نشير إلى أفظع حاالت االستغالل التي كان محلها سجن خريبكة حيث تعرض حدث العتداء	جن�ضي شنيع بحماية	
وتواطؤ موظفي اإلدارة،	ولوال الدور اإليجابي الذي لعبه املرصد الوطني لحقوق الطفل في فضح الواقعة ألقبرت القضية كسابقاتها فتمت متابعة املسؤولين	

على الحادثة وعلى رأسهم مدير املركب السجني رفقة بعض الحراس.
مهدي غزال فئة األحداث وذوي البنيات الضعيفة الشريحة األكثر عرضة لالنتهاكات الجنسية،	جوار مع عبد الرحيم الجامعي،	رئيس املرصد الوطني للسجون	

املغربية،	جريدة الصباح،	السنة الثالثة،	عدد	834،	14/15/2002.
كما تابع املرصد الوطني لحقوق الطفل أمام قا�ضي التحقيق لدى محكمة االستئناف بمكناس واحدة من أبشع وأخطر حاالت عدم الفصل بين الرشداء	

املدانين بعقوبات طويلة األمد وحالة حدث محكوم بجنحة ملدة ثالث سنوات حيث تعرض لعملية اغتصاب جماعية مرفوقة باحتجاز وتشويه الجسد.
للطفل حقوق،	مجلة دورية تصدر عن املرصد الوطني لحقوق الطفل،	عدد مزدوج	6-5.	يونيو	2002،	ص:	56.

603 -  Bertrand M-A, Prison pour femmes, le méridien, 1998. Bouloc.B, Pénélope,Dalloz,1991.
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واقع املرأة السجينة  1-1-2

عمدت أغلب التشريعات إلى وضع ضوابط وقواعد منظمة لكيفية معاملة املسجونين داخل السجون وعلى الخصوص	
معاملة املرأة السجنية من خالل وضع نظام لتصنيف السجناء	والسجينات وإعداد سجون خاصة للنساء،	وتوفير	
الرعاية الالزمة لهن.604		بذلك عمد القانون	23. 98	املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية على التنصيص على		
بجعل كل املؤسسات السجنية تتوفر على حي خاص	 مقتضيات قانونية تراعي الوضعية الخاصة للمرأة السجنية،	
املعتقالت،	منفصال كليا عن األمكنة املخصصة للرجال،	وال يمكن بتاتا أن تستقر أية معتقلة بمقر غير حي	 بالنساء	
النساء،	ويعمل على حراستهن ويدير أعمالهن ونشاطهن موظفات مربيات،	وأطر خاصة تابعة لوزارة التجارة والصناعة	

التقليدية وواعظات من األوقاف والشؤون اإلسالمية وكذلك مرشدات اجتماعيات من االتحاد النسائي املغربي605.

إذا كانت مؤسسة سجنية	 فيها:«	 في فقرتها األولى على هذا املعطى جاء	 	98 .23 وقد أشارت املادة الرابعة من قانون	
مخصصة ملعتقلين من الجنسين فإن املحالت املخصصة للنساء	تكون منفصلة كليا عن املحالت املخصصة للرجال،	
ويعهد بحراسة محالت النساء	إلى املوظفات«،	وعليه فان توزيع املدانين على املؤسسات املخصصة لتنفيذ العقوبات	
29	من نفس القانون جنس املعتقل وسكن عائلته وسنه وحالته الجنائية وسوابقه وحالته	 يراعى فيه بحسب املادة	

الصحية البديلة والعقلية ومؤهالته وكذا النظام السجني الذي سيخضع له قصد إعادة إدماجه اجتماعيا.

ونظرا ملا يمثله املس املباشر بالحرمة الجسدية للمرأة من انتهاك لكرامتها،	قد عمل القانون املنظم للسجون على جعل	
عملية تفتيش املرأة السجنية تتم بواسطة امرأة والعكس صحيح،	على أن يتم ذلك في ظروف تصان فيها كرامتها مع	
ضمان فعالية املراقبة.	كما أن القانون املذكور اهتم باألمهات السجينات املرفقات بأطفال صغار.	وذلك بتخصيص	
غرف خاصة بهن لرعاية وعناية أطفالهن وروض ملحق باملؤسسة يتم تجهيزه في حدود اإلمكانيات املادية والبشرية	

املتوفرة.606 

وفي إطار الرعاية الصحية املمنوحة للسجناء607	فإن املرأة السجنية الحامل عند اعتقالها تستفيد هي األخرى من كل	
وفي حالة ما إذا حدثت الوالدة داخل املؤسسة	 الفحوص الدورية والعالج الالزم من طرف الجهاز الطبي املختص،	
السجنية فإن كل من األم والطفل يخضعان للمراقبة الصحية وبالنسبة لإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالحالة املدنية	
فإن املادة	138	من القانون املنظم للسجون قد حددت اإلجراءات الواجب إتباعها جاء	فيها:	»إذا تمت الوالدة داخل	
باملصلحة	 املكلف  العون  أو  املدنية من طرف مدير املؤسسة  بالحالة  املكلفة  إلى املصلحة  املؤسسة يصرح بذلك 
االجتماعية،	يشار بعقد الوالدة إلى عنوان املؤسسة دون ذكر اسمها أو اإلشارة إلى اعتقال األم«	كما منحت هذه املادة	

604	-	عمد التشريع الجنائي املغربي كغيره من التشريعات إلى التعامل ببعض من املرونة في تطبيق العقوبة مع املرأة،	سواء	املحكوم عليها بعقوبات سالبة	
للحرية إذا كانت حامال ألكثر من ستة اشهر من خالل تأجيل العقوبة إلى حين الوضع بأربعين يوما،	وإن كانت معتقلة حين صدور الحكم			تستفيد من نظام	
االعتقال االحتياطي طوال الفترة الالزمة،	كما يؤجل تنفيذ العقوبات السالبة		للحرية أيضا في حق النساء	اللواتي وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من أربعين	
يوما)الفصل	32	من القانون الجنائي(؛	كما نص قانون املسطرة الجنائية على تأجيل تنفيذ عقوبة اإلعدام في حق املرأة الحامل،	بعد مرور سنتين على وضع	

حملها	)	املادة	601 (. 

605	-		محمد أزيزبي:	واقع السجون املغربية وأهدافها اإلصالحية	)مرجع سابق(	ص:43.

606	-		املادة	34	من قانون	23.98	جاء	فيها	:«يخصص باملؤسسات أو األحياء	الخاصة باإلناث محل لألمهات		املرفقات بأطفال صغار السن ودور الحضانة وذلك	
في حدود اإلمكانيات املادية والبشرية املتوفرة«.

607	-		بحسب املادة	125	من نفس القانون:«تتوفر كل مؤسسة سجنية على مصحة تجهز هذه املصحة تبعا ألهمية املؤسسة السجنية واختصاصها،	على أن	
ال يقل ما بها من تجهيزات عما هو موجود بمستوصفات القطاع العام،	لتتمكن من تقديم العالجات واإلسعافات املناسبة للمرض«.
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في فقرتها األخيرة رخصة استثنائية إذا كانت املعتقلة على أهبة الوضع طبقا ملا ورد في املادة	46	من نفس القانون608 
واملتعلقة بمنح الرخص االستثنائية للخروج.

كما يمكن لألم االحتفاظ بابنها إلى حين بلوغه سن الثالثة من عمره،	وبناء	على طلبها وبعد موافقة وزير العدل يمكن	
تمديد هذه املدة إلى سن الخامسة وبعد انتهاء	هذه املرحلة فإن املصلحة االجتماعية تتكفل بوضعه في مؤسسة تعنى	
بتوفير الرعاية والعناية له وذلك بعد الحصول على موافقة الحاضن وقد عبرت على ذلك صراحة املادة	139	من نفس	
القانون:«	يمكن بقاء	األطفال صحبة أمهاتهم،	حتى بلوغهم سن الثالثة،	إال أنه يمكن بناء	على طلب األم،	تمديد هذا	
الحد بموافقة وزير العدل إلى سن الخامسة،609	تتكفل املصلحة االجتماعية قبل فصل الطفل عن أمه بدراسة إمكانية	

وضعه بجهة تعنى بتربيته		شريطة موافقة من له حق الحضانة«.

املعتقالت أيضا بالزيارة العائلية داخل املؤسسة السجنية للحفاظ على الرابطة األسرية والعالقات	 ويتمتع النساء	
وتطبق على النساء	 كما يتم تحديد الزيارات املتعلقة بالخلوة الشرعية بين النزيلة وزوجها أو العكس،	 االجتماعية،	
السجينات كل التدابير الوقائية وإجراءات إيداع االعتقال الجاري بها العمل طبقا للمسطرة القانونية والنظم الداخلية	

الخاصة باملؤسسة السجنية610.

ومن أجل تحقيق األبعاد اإلدماجية للمؤسسة السجنية تم العمل على خلق فضاءات لتعليم النزيالت بشراكة مع	
مجموعة من الفاعلين والشركاء	ملا لذلك من دور مهم في استئصال عوامل اإلجرام،	ويضاف إلى ذلك أن التعليم يوسع	
املدارك وينمي القدرات،	مما يحمل النزالء	والنزيالت على تغيير نظرتهم إلى السلوك اإلجرامي فيدفعهم إلى العدول عنه	
في املستقبل،	كما أن التعليم يساعد على استثمار وقت الفراغ داخل املؤسسة اإلصالحية باألمور النافعة من شأنها أن	
تصرف النزيالت عن التفكير في اإلجرام مرة أخرى ويدفع عنهن امللل،	ويساعد التعليم كذلك في إمكانية الحصول على	
عمل بعد اإلفراج،	ففرصة املتعلم أكثر من غير املتعلم في هذا املجال كما يساعد التعليم على تنمية املبادئ و القيم	

الخلقية السامية،	ومراعاة الحقوق والواجبات في املجتمع611.

ومن اجل تحقيق التعليم ألهدافه البد من تعدد أنواعه ووسائله لتشمل بالنسبة لجل املؤسسات السجنية دروسا	
في التربية الخلقية ومحو األمية وكذا في مجال التكوين املنهي واألنشطة املوازية املتمثلة في الترفيه والتنشيط الثقافي	
وهو ما تجسد على ارض الواقع من خالل الشراكة التي عقدتها املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة	 والفني،	
اإلدماج مع مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء،	وتعد هذه االتفاقية قاطرة لتفعيل مختلف املقتضيات	
الدولية املتعلقة بوضعية السجناء	والسجينات وجعل املؤسسة السجنية تستجيب للمعايير الدولية في مجال توفير	
البنى التحتية واألجهزة واإلمكانيات املادية واألطر املختصة.	ورغم حداثة الشراكة فقد حققت نتائج ملموسة ال يمكن	

نكرانها،	تتجاوب إلى حد ما مع تطلعات مجموعة من الفاعلين واملهتمين بقضايا اإلدماج وتأهيل الفضاء	السجني.

608	-	-املادة	46	من نفس القانون:	“يمكن لوزير العدل،	أن يمنح لبعض املدانين الذين قضوا نصف العقوبة واملتميزين بحسن سلوكهم،	إما تلقائيا أو بناء	
على اقتراح من مدير إدارة السجون،	رخصا للخروج ملدة ال تتعدى عشرة أيام،	خاصة بمناسبة األعياد الوطنية والدينية،	أو بقصد الحفاظ على الروابط	

العائلية أو لتيهئ إدماجهم االجتماعي”.

609	-	تعتبر املدة التي يسمح بها املشرع املغربي إلقامة الطفل مع أمه،	والتي قد تصل إلى خمس سنوات في أقصاها وثالث سنوات في أدناها،	أطول باملقارنة	
مع القوانين املقارنة سواء	املصري الذي يقت�ضي بقاء	الطفل مع أمه داخل السجن حتى يبلغ السنتين من العمر	)ملادة	20	من قانون السجون املصري(؛	أما	
املشرع الفرن�ضي فقد حدد مدة االحتفاظ باألبناء	صغار السن في ثمانية عشرة شهرا قابلة للتقليص بطلب من األم	)	املادة	401	من قانون املسطرة الجنائية	

الفرن�ضي(.

610		-	محمد أزيزبي:	)مرجع سابق(	ص:	44

611	-	محمد شالل العاني وعلي حسن طوالبة	)مرجع سابق(	ص:	354
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أطفال السجون  2-1-2

من املفترض أال تتأثر حقوق الطفل بمكان الوالدة أو اإلقامة،	ذلك أن الطفل املولود باملؤسسة السجنية،	يجب أن	
يتمتع بظروف مالئمة ويستفيد من حقوقه في التربية السليمة،	كذلك بالنسبة لألطفال املرافقين ألمهاتهم في املؤسسات	
السجنية.	فوجود الطفل داخل الفضاء	السجني املغلق يجعله بعيدا عن أجواء	الحياة العادية العائلية الطبيعية،	مما	
سيكون ال محال تأثير على نموه ومستقبله؛	باملقابل فإبعاده عن هذا الفضاء،	إبعاد له عن أمه،	مما يجعلنا أمام خيارين	
متناقضين يصعب تقدير أيهما يحقق مصلحته.612	وإذا تم ترجيح جانب مرافقة الطفل ألمه فما هي جوانب الحماية	

القانونية لهذا الطفل؟	وما هي البرامج املوجهة إلى هذه الفئة داخل املؤسسة السجنية؟

إذا كان املشرع املغربي قد عمل على ضمان حقوق الطفل فيما يتعلق بالتصريح في سجالت الحالة املدنية في اآلجال	
القانونية،613	فإنه جانب الصواب عندما أقر اإلشارة إلى عنوان املؤسسة،	مما يؤثر سلبا على مستقبل الطفل،	وكان	
حريا باملشرع أن يعمل على تالفي ذلك.	ويستبدل ذلك بعنوان أقرب مستشفى للوالدة.	ثم ما املانع من اإلشهاد على واقعة	

الوالدة في آخر عنوان معروف لألم،	في سياق اإلعداد لإلدماج وإلغاء	هاته الفترة من حياة السجينة األم.	

كما يسجل على املشرع تعقيده ملسطرة منح الرخصة االستثنائية للمرأة الحامل قصد الوالدة،	وكذا مدة هذه الرخصة،	
وبالتالي اإلبقاء	على الوضع داخل املؤسسة السجنية،	ضدا عن الظروف الصحية املعلومة التي تعرفها املرأة الحامل،	
وفرضية حدوت مضاعفات أثناء	الوضع،	فاألولوية للمقاربة األمنية عن املنهجية املبنية على األسس اإلنسانية.		باملقابل	
نجد التجارب املقارنة تسعى إلى حماية املرأة الحامل وأطفالها،	من خالل اعتماد الجهاز الفيدرالي األمريكي على برنامج	
األمهات السجينات،614	وأطفالهن الصغار.615	يتكفل البرنامج بوضع السجينات الحوامل في شهورهن الثالثة األخيرة	
للوضع في مكان خاص أشبه باملنزل،	ويستمر بقاؤهن ملدة شهرين بعد الوالدة،	وخالل هاته الفترة يتم تعليم األمهات	
املهارات األسس لألمومة،	فالطفل سواء	ولد في السجن أو خارجه أثناء	اعتقال األم،	أو ولد قبل فترة االعتقال،	يمكن أن	
يصاحب األم أثناء	فترة االعتقال،	بموافقة كتابية من لدن السلطة القضائية املختصة،	كما هو عليه األمر في القانون	

املغربي املنظم للسجون	)املادة	139	من القانون	23. 98(. 

وإذا كان املشرع املغربي قد عمد إلى تخصيص نظام خاص في مجال التغذية بالرضع واألطفال صغار السن تحت	
فقد أغفل الحديث عن أساليب حضانة	 من املرسوم التطبيقي.	 	76 إشراف طبيب املؤسسة وفق مضامين املادة	
ورعاية األطفال املرافقين ألمهاتهم بالسجون.	فلم يحدد اإلجراءات املنظمة لرياض األطفال بالسجون،	ولم ينظم حياة	

الطفل باملؤسسة السجنية،	وأماكن اللعب.	616

612	-	عبد القادر الكيحل،	مرجع سابق،	ص	434.

613	-	وفق املادة	138	من القانون املنظم للسجون في فقرتها األولى يجب التصريح إلى املصلحة املكلفة بالحالة املدنية من طرف مدير املؤسسة السجنية أو	
العون املكلف باملصلحة االجتماعية داخل أجل الثالثين يوما ابتداء	من تاريخ واقعة الوالدة	)طبقا ألحكام املادة	15	من القانون	37. 99(،		إذا تمت الوالدة	
داخل املؤسسة السجنية،	وإذا تما الوالدة باملستشفى يتأكد املشرف االجتماعي من وقوع التصريح بالوالدة وإال قامت املؤسسة بهذا اإلجراء	)	الفقرة األخيرة	

من املادة	103	من املرسوم التطبيقي(.
614 - Trinquierc ? Femmes en prisons, Le Cherche-Midi, 1997,p26.
615 - Wacquant,L. L’ascension de L’Etat en Amérique,In Actes de la recherches en Sciences Sociales,De L’Etat pénal,1998-
124,p26.

616	-	بالرغم من املجهودات التي بذلت في بعض السحون التي زرناها بتخصيص فضاءات للعب األطفال	)نموذج سجن النساء	بالدار البيضاء-عكاشة(،	فإن	
الفضاء	غير مؤهل لألطفال باختالف األعمار والحاجات،	مع نقص كبير للتجهيزات والوسائل البيداغوجية،	مع تواجد ذلك املرافق السجنية...نموذج ال يعبر	

عن تعامل مسؤول لألجهزة اإلدارية مع أطفال ال ذنب لهم بالتواجد في املؤسسات السجنية.
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املسنون وذوو االحتياجات الخاصة بالوسط السجني   2-2

لقد أقرت االتفاقيات الدولية حقوقا للمسنين ذوي االحتياجات الخاصة،	مراعاة لحاجياتهم االجتماعية وظروفهم	
الصحية وباعتبار أن هذه الفئة لها حاجات استثنائية،	لذلك خصتهم النظم العقابية بمعاملة تراعي خصوصية هذا	

الفئات وحاجاتها داخل املؤسسات السجنية.

2-2-1  واقع املسنين بالسجون

بالنظر إلى االختالف الحاصل في تحديد مفهوم املسن،	سنعتمد التحديد الذي اعتمدته منظمة الصحة العاملية في	
تقريرها لسنة	1980.	فقد حددت الشخص املسن في البالغ ستون سنة.	واملسنون ال يشكلون مجموعة متجانسة تتفق	

تماما في خصائصها،	لذلك يتجه املهتمون بأمور الشيخوخة ومشكالت رعاية املسنين إلى تقسيمهم إلى ثالث فئات:	

الفئة األولى تضم صغار املسنين الذين تبدأ أعمارهم من سن التقاعد؛	 

الفئة الثانية وتضم كبار املسنين من	75	سنة إلى	85	سنة.	 

الفئة الثالثة وتضم الطاعنين في السن الذين تزيد أعمارهم عن	85	سنة.	 

اإلجرام يؤكدون على أن جرائم املسنين تكون نسبيا قليلة مقارنة مع باقي الشرائح العمرية األخرى،	 وإذا كان علماء	
تتراوح بين جرائم	 فهذا ال يمنع العديد منهم من التواجد في املؤسسات السجنية على إثر ارتكاب سلوكات إجرامية،	
االعتداء	الجن�ضي التي تحتل مكانة ملحوظة لدى هاته الفئة،	والجرائم ضد النظام العام وبخاصة السحر والشعوذة	
والنصب واالحتيال...وبالرجوع إلى النشرة اإلحصائية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لسنة	2011	بلغ	
عدد املسنين الذين تتراوح أعماهم بين واحد وستين سنة،	وخمسة وستين سنة:	805	سجين،	بنسبة	04. 1	في املائة.	
و699	سجين يفوق سنهم خمسة وستين سنة،	بنسبة	87. 0	في املائة.	بذلك يعتبر املسنون من بين الفئات القليلة في	
الوسط السجني،	وبديهي أن تجد صعوبة في التكييف ارتباطا بالخصوصية املتربة عن التقدم في السن وما يصاحبه من	
صعوبات على املستوى الصحي وعلى املستوى البدني،	وضعف في الحركة...مما يفرض معاملة خاصة تتما�ضى وطبيعة	
االحتياجات.	غير أن القانون املغربي املنظم للسجون لم يخص هذه الفئة بأي تميز يراعي ظروفهم واحتياجاتهم،	ويبقى	
التعامل معهم رهينا باجتهاد القائمين على املؤسسات السجنية وقوانينها الداخلية.617	أضف لذلك أن البرامج التأهيلية	
في املؤسسات السجنية ال تستحضر البتة هاته الفئة من السجناء	بحكم تقدمهم في السن،	فلن يقبلوا على البرامج	
اللهم إقبالهم على دروس	 التعليمية أو محو األمية،	وال التكوين املنهي...ليبقى الفراغ مخيما على يومياتهم السجنية،	

الوعظ واإلرشاد متى تحركت ضمائر بعضهم.	

عناء ذوي االحتياجات الخاصة بالسجون  2-2-2

أكدت القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء	على ضرورة االهتمام باملعاق داخل املؤسسة السجنية،	حيث أكدت	
على ضرورة تتبع الطبيب للسجين منذ دخوله إلى السجن،	واستبانة جوانب القصور الجسدية التي يمكن أن تشكل	
عائقا دون إعادة التأهيل	)القاعدة	24(.	وإذا كانت املديرية العامة للسجون بوزارة العدل قد استدركت األمر من خالل	
إصدار املذكرة التنظيمية	15/93،	الهادفة إلى العناية بأوضاع املعاقين بالسجون،	ورفع كل اشكال الحيف واملعاناة التي	
من املمكن أن تلحقهم بسبب العجز أو النقص الذي قد يشتكون منه.	ولهذا الغرض عمدت بعض املركبات السجنية،	

617	-	عبد القادر الكيحل،	مرجع سابق،	ص	439.
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كاملركب السجني بسال إلى تخصيص غرفة خاصة باملعاقين املعتقلين بمصحة املؤسسة،	مجهزة بتجهيزات صحية من	
اسرة منفردة للنوم،	إضافة إلى مرافق صحية تناسب أوضاع املعاقين.	وبغية مساعدة املعاق على تجاوز محنتي اإلعاقة	
والسجن،	وجب على اإلدارة السجنية التعاقد مع القطاع الحكومي املكلف باملعاقين لالتفاق على برنامج تأهيلي متنوع	
يشمل كل اإلعاقات،	ويراعي خصوصيات املعاق ونفسيته،	مع وضع استراتيجية لتأهيل املوظفين العاملين إلى جانب	

املعاق السجين.618

األجانب في املؤسسات السجنية   3-2-2

أوضحت دراسة أنجزت بجامعة برن بأن السجناء	األجانب يوضعون عموما في أماكن ُمغلقة،	أوال ألن خطر الهروب	
واهتم	 عقوبتهم.619	 وثانيا ألن معظمهم سُيرحلون في كل األحوال إلى بلدهم األصلي بعد قضاء	 يرتفع في صفوفهم،	
الباحثون بالتشكيلة املتنوعة جدا للسجناء	واملشاكل الناجمة عنها.	واتضح أن أصل املعتقلين األجانب نادرا ما يكون	
من أمريكا الالتينية ومعظم الرجال من بلدان جنوب شرقي أوروبا.	 فغالبية النساء	 من البلدان املجاورة لسويسرا.	
كما أن غالبية هؤالء	السجناء	لم يكن بحوزتهم ترخيص اإلقامة قبل اعتقالهم.	وقد استخلصت الدراسة إلى أن بقاء	
املساجين األجانب في أماكن مغلقة يضر بإعادة اإلدماج كحق	ـ	ُمدون في الدستور الفدرالي،	وبالتالي فإعادة إدماجهم	
شبه مستحيلة.	وفي هذا السياق،	يقول باحثو جامعة برن	»من جهة،	ال تتوفر إعادة إدماج تدريجية تتاح عبر السماح	
للمساجين بالخروج أو بمزاولة عمل خارج السجن.	من جهة أخرى،	ُيعتبر دعم إعادة إدماجهم في بلدهم األصلي أمرا	
إذ	 وتنوه الدراسة بكون السلطات تفضل عموما تعزيز االندماج لكن داخل املؤسسات السجنية،	 شبه ُمستحيل.»	
تمنح للمحبوسين فرصة مزاولة عمل أو تلقي تكوين مدر�ضي أو منهي،	لكن غالبا ما تواجه هذه املجهودات مشاكل على	
مستوى التواصل.	ولتحسين الوضع،	يقترح الباحثون حلوال مختلفة من بينها اللجوء	إلى امُلترجمين ومشاركة املؤسسات	
السجنية في برامج عودة املحبوسين إلى بلدانهم.	كما تحث الدراسة على التخطيط لتنفيذ عقوبة كل سجين بهدف	

التحضير	“بتعقل”	لعودته إلى الحرية.

انطالقا من النتائج التي انتهت لها الدراسة،	وبحكم أن املغرب على غرار باقي بلدان العالم،	سيستمر في استقبال املهاجرين	
في وضعية غير نظامية،	فإنه ينبغي الحرص على حمايتهم،	وضمان في حالة توقيفهم أو وضعهم رهن االعتقال االحتياطي	
أو تقدميهم للمحاكمة في الولوج الفعلي للعدالة،	وإمكانية االستفادة من خدمات املحامين ومترجمين أكفاء	والولوج	
مع ما يتطلبه ذلك من تطوير برامج تكوين وتحسيس	 إلخ؛	 والولوج للعدالة..	 للسلطات القنصلية ومساطر اللجوء	
موجهه ملوظفي اإلدارات املكلفة بمسألة الهجرة،	سواء	تعلق األمر بقوات األمن،	أو شرطة الحدود،	وموظفو السجون،	

والقضاة،	واألطر الصحية...620

قد أكد في معرض تطرقه	 	،2012 وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان في تقريره حول أزمة السجون لسنة	
وتعاني من	 السجناء،	 باقي  بها  يتمتع  التي  الحقوق  بجميع  تتمتع  كانت  وإن  الفئة  أن هذه  األجانب على  للسجناء	

618	-	عبد القادر الكيحل،	مرجع سابق،	ص	440.

619	-	أنجزت الدراسة في إطار البرنامج الوطني للبحوث	51	»االندماج واإلقصاء«.	واعتمدت على تحقيقات أجريت من	2003	إلى	2005	في اثنتين من املؤسسات	
السجنية السبع امُلغلقة في سويسرا،	وهما	»توربرغ«	و«هيندلبانك«	للنساء	في كانتون برن.

وذلك بحكم مالحظة تزايد مرتفع لنسبة السجناء	األجانب في معظم البلدان األوروبية.	بحيث تتجاوز سويسرا،	بنسبة تفوق املعدل بوضوح،	أحد البلدان التي	
  http://www.swissinfo.ch/ara		.يقبع في سجونها أكبر عدد من األجانب

-	تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،	األجانب وحقوق اإلنسان باملغرب من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء	والهجرة	–	امللخص التنفيذي،	 	620
ص5.
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فإنه مع ذاك سجل أنه باإلضافة إلى االنتهاكات املباشرة وغير املباشرة التي تمس	 املواطنين،	 نفس معاناة السجناء	
االجانب يعانون من انتهاكات اخرى خاصة تقوم على التمييز على أساس	 فإن السجناء	 هذه الحقوق بصفة عامة،	
بالعالم	 واالتصال  التواصل  ضعف  إلى  باإلضافة  أحيانا،	 اإلدارة  طرف  ومن  انفسهم  السجناء	 طرف  من  اللون 
اللغة وعدم التوفر على امكانية الزيارة خصوصا بالنسبة	 بل وانعدامه في بعض الحاالت بسبب عائق  الخارجي،	
الذين ال يستطيعون التواصل مع سفارات بلدانهم إما بسبب عدم التفات هذه االخيرة  لألفارقة	جنوب الصحراء،	
االكتراث؛ االهمال وعدم  االشعار بسبب  او بسبب عدم  املغربية  السلطات  اشعارها من طرف  بالرغم من   اليهم 

أضف لذاك عدم استفادة األجانب من البرامج التكوينية بسبب املعيقات التي انتهت لها الدراسة السويسرية.

ثانيا: السجناء احملكومون باإلعدام والسجن املؤبد

مر زمان كانت فيه العقوبة هي الغرض األساس من الجزاء،	قبل أن يؤدي الفكر الجنائي دوره في التأثير على مضامين 
القوانين الجنائية في القرن الثامن عشر باالنتقال بالعقوبة من مرحلة اعتبارها مجرد قصاص تستوجبه قواعد 
األخالق،	أو اعتبارها مجرد تعويض عادل ومستحق للمجتمع بمنع تكرار الجريمة من قبل غير املحكوم عليه في إطار ما 
يسمى بالردع العام،	أو من قبل املحكوم عليه ذاته في إطار الردع الخاص. وفي هذه املرحلة كان ينظر للعقوبة على أساس 
أن لها طابع القصاص واالنتقام اصطبغت بما يسمى بالوظيفة االستعبادية للعقوبة،	والتي تفيد أن كفاح املجتمع ضد 
الجريمة ال يكون إال بإقصاء املجرم عن املجتمع ككل،	ومن هنا ازدادت أهمية عقوبة اإلعدام وكذلك العقوبات السالبة 
للحرية خاصة الطويلة املدة واملؤبدة ألنها كانت تؤدي وظيفة إبعاد املحكوم على املجتمع. لقد أبانت الدراسات العقابية 
في تلك املرحلة،	وإزاء الوظيفة االستعبادية للعقوبة أن لها العديد من النتائج السلبية على املحكوم عليه ذاته،	وعلى 
أسرته وعدم تناسبها مع الجرائم بغض النظر عن جسامتها. بذلك ومن وجهة النظر االجتماعية،	بدأ االهتمام بالغرض 
العقابي آخر غير الجزاء الجنائي باملفهوم التقليدي،	أال وهو غرض الردع الذي ينبغي أن تكون له منفعة وجدوى،	ال تخرج 
عن اإلصالح بطريق الردع املناسب. حيث تنطلق نظريات اإلصالح من كون أن العقوبة يجب أال تتحول دون إمكانية 
إدماج املحكوم عليه في املجتمع من جديد،	حتى يمكن القول بأن العقوبة قد حققت أهدافها األساسية،	وهو التقويم 
املدني وإصالحه في نفس الوقت حماية املجتمع عن طريق تقويمه وإعادته مواطنا صالحا شريفا في اعقاب خروجه من 
املؤسسة السجنية،	مما يلقى على املؤسسات السجنية عبئ القيام بالرعاية التأهيلية واالجتماعية للمحكوم عليه،	
لتشكل البرامج اإلصالحية مؤشرا عن مدى نجاعتها في تهديب وتقويم سلوك الجاني.621 تمثالت للعقوبة،	وأدوار تراهن 

على املستقبل... ال نجد لهل مكان في سياق عقوبتي اإلعدام والسجن املؤبد؟

1 -  السجناء احملكوم عليهم باإلعدام 

دونما الحاجة للخوض في مناقشة القواعد املسطرية الخاصة بتنفيذ عقوبة اإلعدام في الفصول من	601	إلى	607	من	
قانون املسطرة الجنائية،	انطالقا من إيماننا الراسخ بانعدام الحاجة لها،	اعتبارا ألن املغرب لم ينفذ عقوبة اإلعدام	
منذ	1993؛	وأنه وإن كانت مسودة مشروع القانون الجنائي قد قلصت من عدد الجرائم املحكومة بعقوبة اإلعدام ولم	
تلغها بشكل كلي،	فإننا مقتنعين انطالقا من		الفصل	20	من الدستور بأن اإللغاء	مسألة وقت فقط.622	وبما ان هذا	

621	-	ذ.	جعفر العلوي القانون الجنائي العام املغربي مرجع سابق ص	133

622	-	يستفاد من خالل اإلحصائيات املنشورة من وزارة العدل املغربية إلى حدود نهاية سنة	2014	أن عدد املحكوم عليهم باإلعدام بالسجون املغربية بلغ ما	
بين	1973	إلى نهاية سنة2007	مائة وثالثة وثالثين	)133(	حالة،	وحسب االحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل فقد بلغ عدد املحكوم عليهم باإلعدام	
سنة	2002 )64(	حالة وهي تمثل نسبة	)0.2	باملائة(	من عدد األحكام باإلدانة الجنائية ويوزع العدد املذكور بين	8	حالة من االناث و56	حالة من الذكور.	كما	

أن احصائيات وزارة العدل لسنة	2008	تشير أن هناك	8	حاالت اعدام صدرت باملغرب في هذه السنة،	وكما أنه وفي سنة	2009	سجلت	6	حاالت اعدام.	
إحصائيات منشورة من طرف وزارة العدل،	حول األحكام الصادرة عن غرف الجنايات خالل سنتي	2008	و2009.
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الوضع لم ولن يمنع القضاء	من إصدار أحكام جديدة قاضية بعقوبة اإلعدام،	مما يعني تزايد عدد املحكومين باإلعدام	
التي تجد	 مما يطرح مشكلة التعامل معهم من لدن املؤسسات السجنية،	 الذين يفدون على املؤسسات السجنية،	
نفسها في وضعية أقل ما يمكن القول عنها أنها غير عادية،	أو صعبة إن لم نقل شاذة،	بعالقة مع محكومين عهدوا إليها	

في انتظار تنفيذ حكم اإلعدام الذي لن ينفذ.

1999	لم يتطرق لفئة	 25	غشت	 املتعلق بتنظيم وتسيير امِلؤسسات السجنية،	والصادر بتاريخ	 	98 .23 القانون رقم	
املحكوم عليهم باإلعدام،	وترك األمر للمرسوم التطبيقي رقم	2.00.485	الصادر في	3	نوفمبر	2000،	الذي حدد بموجب	
مقتضياته كيفية تطبيق القانون السالف الذكر،	حيث خصص الفرع األول من الباب العاشر املتعلق بالنظام املطبق	
161	مادة(.	وباستثناء	 على أصناف خاصة من املعتقلين،	للمحكوم عليهم باإلعدام،	وذلك في أربع مواد	)من مجموع	
املادة	143	من القانون املنظم للسجون التي تصطبغ بالعمومية وتبرز الهاجس األمني املتضخم،	على حساب ضمان	
لكنها مع ذلك تنبه لخصوصية املحكومين باإلعدام وطبيعتهم الهشة	 املحكومين باإلعدام،	 وصيانة حقوق السجناء	
بحكم الحكم الصادر في مواجهتهم حيث نصت على أنه:	يجب إيالء	املحكوم عليهم باإلعدام عناية خاصة تمكن من	
دراسة شخصيتهم وتتبع حالتهم النفسية والحفاظ على توازنهم بشكل يستبعد معه احتمال كل محاولة هروب أو	
انتحار أو إضرار بالغير.	فإن املواد الثالث املتبقية،	ال تتعدى التدابير اإلدارية االعتيادية املنشغلة بالهاجس األمني،	مع	
صرف النظر عن الضمانات التي تخول السجين التمتع بالرعاية الصحية واملعنوية ما دام في عهدة املؤسسة السجنية،	

تماشيا مع املواثيق الدولية التي صادق عليها املغرب.

142،	فإنها تتطرق إلمكانية ترحيل املحكوم عليهم باإلعدام إلى مؤسسة تتوفر على حي معد لهذه الفئة من	 أما املادة	
املعتقلين بمجرد النطق بالحكم.	دون أن تطرح للنقاش مسالة إرادة السجين،	أو الصعوبات التي ستالقيها اسرته من	
أجل الزيارة.	وهو ما يؤدي بشكل أو بآخر لإلجهاز على الحق في الزيارة الوارد في املادة	144،	التي تنص على أنه يستفيد	
وتحت	 ويمكنهم التوصل مباشرة من هؤالء،	 املحكوم عليهم باإلعدام من زيارة أفراد عائالتهم وأوليائهم وأصهارهم،	
مسئوليتهم،	باملؤن التي يتعين تفتيشها بكل دقة من طرف إدارة املؤسسة.	ومن باب اإلفراط في التقييد على املحكومين	
باإلعدام،	وليس من باب املقاربة األمنية،	تمنع املادة	144	في فقرتها الثانية املحكوم عليهم باإلعدام من التوصل باملؤن	
الغذائية املوجهة إليهم بواسطة طرود أو خارج اإلطار املسموح به في الفقرة األولى.	كما يستفيد املحكوم عليهم باإلعدام	
خالل هذه الوضعية من االتصال بدفاعهم ضمن الشروط املنصوص عليها في املادة	80	من القانون املتعلق بتنظيم	

وتسيير املؤسسات السجنية.	وتتخذ إدارة املؤسسة جميع االحتياطات األمنية لتمر الزيارة في ظروف سليمة.

145	التي تمنع في أي حال من األحوال تبليغ املحكوم عليه باإلعدام بقرار رفض طلب العفو.	فال تشكل في	 أما املادة	
نظرنا إال حرمانا للمعني باألمر من حقه في االطالع على وضعيته النهائية،	وأن فكرة الحفاظ على مشاعره من السقوط	
في اليأس،	فال هروب منه في ظل انتظار املجهول،	األمر الذي يؤثر نفسيا علىيهم ويجعل العديد منهم في حاجة ملواكبة	
تصور عبرت عنه خالصات الدراسة التي أنجزتها املنظمة املغربية لحقوق	 نفسية باإليداع في املؤسسات العالجية.	
اإلنسان،	بالتعاون مع االئتالف املغربي من أجل إلغاء	عقوبة اإلعدام،	والتي جاءت تحت عنوان	»تحقيق داخل ممّرات	
	هّم	عّينة تمثيلية من	25	سجينا محكوما باإلعدام،	بثالثة سجون،	هي السجن	 املوت املغربية«،	في شكل بحث ميدانٍيّ
املركزي بالقنيطرة،	وسجن مكناس توالل و وجدة،	بأن	 67باملائة من املحكومين باإلعدام،	داخل السجون املغربية،	أْي	
حوالي ثلث السجناء،	يعانون من أمراض عقلية مزمنة.	كما خلصت الدراسة،	التي اعتبرت اإلعدام	»عقوبة قاسية وال	
إنسانية وحاّطة بالكرامة«،	إلى أّن	الحياة داخل	»عنابر املوت تفاقم ظهور اضطرابات نفسية،	وال سيما بسبب االنتظار	
الذي يشّكل في حّد	ذاته موتا بطيئا«.	وعلى الرغم من إشارة الدراسة إلى أّن	معاملة املحكومين باإلعدام من طرف اإلدارة	
والحّراس تحّسنت كثيرا،	إال أّنها أوردت أّن	ظروف االعتقال	»تظّل	صعبة،	خاصة فيما يتعلق بالحاجيات املادية،	مثل	
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الغذاء	واألغطية واملالبس،	إضافة إلى النقص الحاصل في النظافة،	التي تبقى دون معايير الحقوق املطلوبة للسجناء«.	
وضع يدفع بنسبة	35	باملائة من املعتقلين املحكومين باإلعدام،	إلى التفكير في االنتحار أو تتمّلكهم الرغبة في أن تنّفذ	
فيهم العقوبة،	كما أّن	15.38	باملائة منهم يعتقدون بإمكانية استئناف الدولة لتنفيذ عقوبة اإلعدام،	بالرغم من تجميد	

تنفيذها منذ سنة	623.1993

بذلك وبصرف النظر عن الواقع املرير للمحكومين باإلعدام،	وبصرف النظر أيضا عن النقاش الدائر حول اإلبقاء	عليها	
أو إلغائها أو الحد منها،	فالعقوبة تعتبر من زاوية علم اإلجرام ال معنى لها624	ومن جانبه قال الكاتب املغربي عبد اللطيف	
اللعبي	»إلغاء	عقوبة اإلعدام جزء	من املشروع الديموقراطي الحضاري الدي يجب أن يتضمن في ثناياه قضايا إنسانية	
كبرى كإلغاء	عقوبة اإلعدام	»625		»وقد سبق لإلنسانية أن حققت مثل هذا اإلنجاز بإلغاء	العبودية وتحريم التعذيب«.626 
في هذا اإلطار تقول	»ماري روبنسون مفوضة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان،	»إنني أكن تعاطفا تاما مع عائالت ضحايا	
القتل وغيره من الجرائم األخرى ولكنني ال أقبل بأن يكون املوت مبررا للموت«.627	بذلك فاالحتفاظ بعقوبة اإلعدام في	
القانون الجنائي إصرار ليس فقط عليها كخيار بل تأكيد على الرغبة في النيل من الكرامة اإلنسانية انطالقا من قرار	
الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم	62/149	في	18	دجنبر	2007،	الداعي إلى وقف استخدام عقوبة اإلعدام ألنها عقوبة	
تنال من الكرامة اإلنسانية،	ووقف استعمالها سيسهم في التطوير التدريجي لحقوق اإلنسان وتعزيزها.	من جانب آخر	

أشار القرار إلى ضرورة احترام املعايير الدولية التي توفر ضمانات تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة اإلعدام.628

لذلك فالعديد من التشريعات تتجه نحو تحريم فعل القتل،	فالحياة يجب حمايتها وال يجوز حرمان الفرد منها،	فإذا	
كانت الدولة هي التي عن طريق قوانينها تحرم القتل فإنه يقع على عاتقها أن تحترم قبل غيرها االلتزام بحماية الحياة	
اإلنسانية،	وإذا كان من حق الدولة الدفاع عن مصالحها وإصدار األوامر التي يلتزم بها األفراد تحقيقا لهذا الغرض،	
إال أنه ليس لها الحق في ممارسة اإلبادة.	باإلضافة إلى أن الدولة لم تمنح األفراد الحياة حتى يكون لها الحق في سلبهم	
إياها.629	الحق في الحياة بذلك أهم حقوق اإلنسان،	وعنه تفرعت سائر الحقوق ومن تم استحق أن ينال اهتماما خاصا	

من قبل القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقوانين الوطنية630.

623 - Ahmed El hamdaoui, Mohammed Bouzlafa ; Voyage au cimetière des vivants, Enquête dans les couloirs de la mort 
Marocains, ECPM, OMDH, 2013, p 35 et s.

624	-	د.	محمد اإلدري�ضي املشي�ضي العلمي	»دراسة حول مالئمة مشروع القانون الجنائي مع القواعد واملبادئ املعتمدة في منظومة حقوق اإلنسان«	2012 
مرجع سابق ص	54.

625	-	الندوة الصحفية التي نظمها االئتالف املغربي من أجل إلغاء	عقوبة اإلعدام الثالثاء	9	أكتوبر	2012	العاشرة صباحا بفندق غولدن توليب فرح بالرباط	
بمناسبة اليوم العالمي العاشر ضد إلغاء	عقوبة اإلعدام تحت شعار	»إلغاء	عقوبة اإلعدام من أجل عالم أفضل«

626	-	املحامي عبد الرحيم غمارة أمين سر املنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان في سوريا.	الدكتور عمار قربي رئيس املنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان في سوريا	
»عقوبة اإلعدام في سوريا«	مرجع سابق ص	75.

.عمار الدويك، عقوبة اإلعدام في فلسطين بين التشريعات السارية والمعايير الدولية، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، 1999، ص16 - 627

628	-	منظمة العفو الدولية،	وقف استخدام عقوبة اإلعدام،	قرار الجمعية العامة رقم	62/149،	الوثيقة رقم	18	،	2007/020/50ACT	ديسمبر	2007. 

629	-	إدريس العلوي العبدالوي،	عقوبة اإلعدام بين اإللغاء	واإلبقاء،	مجلة األكاديمية،	عدد	19،	مطبوعات أكاديمية اململكة املغربية،	2002،	ص	23.     

630	-	أحمد حرزني رئيس املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان	)سابقا(	في افتتاح ندوة حول عقوبة اإلعدام الرباط	12-11	أكتوبر			اصدار املجلس االستشاري	
لحقوق اإلنسان	2008	ص	17.
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2 -  السجناء احملكومون باملؤبد

عقوبة السجن من العقوبات املقررة في التشريع الجنائي املغربي للعقاب على الجنايات وهي اما السجن املؤبد أو السجن	
املؤقت من	5	سنوات الى	30	سنة.	ومن املسلم به أن هذه العقوبة بديل مرحب به عن العقوبات البدنية،	على أساس	
فرضية احتمال عودة الشخص إلى وسطه االجتماعي في يوم من األيام،	حتى ولو كانت العقوبة السالبة للحرية على مدى	
حياة اإلنسان،	فيكفي أن يرى املسجون أقاربه وأصدقائه من وقت آلخر في زيارات منتظمة.631	وتعرف بالعقوبة التي	

يفقد فيها املحكوم عليه حريته مطلقا عن طريق إيداعه في إحدى املؤسسات العقابية.632 

ومن خالل الوقوف على توجهات املشرع الجنائي املغربي في مجال خيارات السياسة العقابية،	نجد العقوبات السجنية	
تشغل الحيز األكبر من مجموع فصول القانون الجنائي،	ذلك أن النسبة املئوية للجرائم املعاقب عليها بالسجن ملدة ال	
تقل عن	5	سنوات الى السجن املؤبد تبقى لها نسبة%50			من مجموع العقوبات املنصوص عليها في القانون الجنائي	
%44.9	من	 30	سنة فقط تبقى لها نسبة	 5	سنوات الى	 املغربي اما ادا احتسبنا العقوبات السجنية التي ال تقل عن	
مجموع فصول القانون الجنائي،	وهي أرقام أكثر من معبرة تطرح بشأنها أكثر من تساؤل،	أال يمكن أن تطال طوال هذه	

املدة السجين صحوة الضمير والرغبة في تصحيح خطأ أو أخطاء	املا�ضي؟

من جانب آخر خيارات املشرع الجنائي املغربي للعقوبات السجنية الغير املحددة املدة تساءلنا بشأن املعاملة العقابية	
األنجع؟	وتطرح علينا بحدة إشكالية تدبير الزمن وفقدان معانيه للمحكومين باملؤبد؟	شأنهم في ذلك شأن املحكومين	
2015	بشأن تبني	 باإلعدام؟	ولعل االستراتيجية املعلن عنها من لدن املندوبية العامة للسجون مع نهاية شهر غشت	
منهجية تصنيف املعتقلين بالسجون املغربية من لدن لجنة التصنيف وإعادة تصنيف السجناء؛	خطوة إيجابية متى	
نظرنا لها من زاوية أهمية الفصل بين الفئات داخل السجون وذلك على مستوى تصنيف السجون من جهة وتصنيف	
والحالة	 محكوم أو احتياطي-،	 	– داخل السجون من جهة ثانية،	حسب الجرم والعمر ونوع أمر التوقيف	 السجناء	
بحيث سيتم إلغاء	 غير أن التصنيف املعلن عنه مرتبط باألساس بخطورة الجرائم املرتكبة،	 الصحية والنفسية...؛	

التصنيف التقليدي املعتمد باملغرب،	القائم على الجنس والسن،	واعتماد منظومة جديدة.633

اإلجراءات الجديدة التي شرعت املندوبية العامة في تنزيلها،	تقوم باألساس على استحضار الهاجس األمني في التعاطي	
مع السجناء	من خالل اعتماد التصنيف التالي:

	 املعتقلون صنف	-أ-	مرتكبوا الجرائم الخطيرة جدا.	
	 املعتقلون صنف	-	ب	–	مرتكبو الجرائم الخطيرة.	
	 املعتقلون صنف	–	ج	–	مرتكبو الجرائم الخفيفة.	

تصنيف يحرم السجناء	من الصنف األول من مجموعة من الحقوق،	من قبيل عدم السماح بالزيارة		إال لفردين من	
العائلة وملدة عشرون دقيقة،	وتحديد مدة الفسحة في ساعة واحدة في اليوم،	ومنع االختالط بباقي املعتقلين،	أضف	

631	-	عبد الرحيم صدقي	»العقوبة على ضوء	العلم الحديث في الفكر املصري واملقارن«	دار املعارف،	الطبعة األولى سنة	1986	ص:203.

632	-	فوزية عبد الستار	:	»مبادئ علم اإلجرام والعقاب	»،	مرجع سابق،	ص:	243.

يتم خاللها تجميع جميع معتقلي الوالية أو الجهة طيلة فترة االعتقال	 »شيريف«	 فعلى مستوى كل مديرية جهوية سيتم إحداث مؤسسات تدعى	 	- 	633
هذه املؤسسة التي سيشتغل داخلها خبراء	 التشخيص والتصنيف،	 وبعد صدور األحكام النهائية سينقل املحكومين صوب مؤسسة الرفض،	 االحتياطي،	
وبعد تجميع	 في علم اإلجرام يجرون دراسة مستفيضة على شخصية السجين ومحيطه والجريمة التي اقترفها،	 اجتماعيون ونفسيون وأخالقيون وخبراء	
خالصات الدراسات يتم التنقيط وفق معيار محدد،	وإذا نال السجين أكثر من	29	نقطة سيتم إيداعه مؤسسة سجنية بإجراءات أمنية مشددة،	هذه املؤسسة	

ستفتح فيها األبواب إلكترونيا ويتم التخاطب مع السجين عبر مكبرات الصوت،	ويخرج خاللها السجين إلى الفسحة مكبال باألصفاد بشكل انفرادي«.
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لذلك خضوهم ملراقبة مشددة،	كما ال يسمح لهم باستعمال هاتف السجن سوى مرة في األسبوع ملدة ال تتجاوز	5	دقائق،	
وتتم عملية إطفاء	األضواء	على الساعة العاشرة ليال.	أما السجناء	من الصنف	–	ب-	فيسمح لهم بزيارة ثالث أفراد من	
العائلة،	وفسحة ملدة ساعتين في اليوم،	وال يقطع عنهم التيار الكهربائي إال بداية من منتصف الليل ويستفيدون من	
نظام البث	TNT،	ويغض النظر عن نمط املراقبة التي يخضعون لها من خالل نظام التفتيش الدوري والحراسة،	فإنه	
يسمح لهم بقفة في األسبوع يصل وزنها إلة عشرة كيلوغرامات،	ويسمح لهم باستعمال الهاتف حسب اإلمكانية مرتين	
في األسبوع،	كما تعطى لهم األولوية في التعليم والتكوين.	باملقابل فالسجناء	من صنف	–	ج	–	يستفيدون من نظام	
حراسة يتميز باملرونة من خالل السماح بالزيارة ألربعة أفراد من العائلة،	مع االستفادة من الفسحة،	ويخضعون ملراقبة	
عادية،	ويمكنهم االستفادة من جميع برامج التكوين املتوفرة،	ويسمح لهم بقفة أسبوعية تصل على	14	كيلوغرام،	مع	

االستفادة من الهاتف ثالث مرات في األسبوع حسب اإلمكانيات املتوفرة.	

وأقل ما يمكن أن نصف به توجه املندوبية العامة إلدارة السجون أنه مغرق في الهاجس األمني،	متأثر بالتجربة األمريكية،	
مبتعد عن املرجعية الحقوقية؛	تصنيف لم يستحضر إشكالية املعتقلين احتياطيا،	ولم يراهن على سياسة اإلدماج من	
خالل تكثيف البرامج اإلصالحية التقويمية.	استراتيجية تتجه نحو االبتعاد عن االنفتاح على العالم الخارجي من خالل	

تشديد املراقبة وتقليص التواصل وبخاصة مكونات األسرة.
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إذا كان تاريخ الفكر الجنائي قد عرف الكثير من اإلنجازات التي ساهم بها فالسفة ومفكرون في مجال تطوير أساليب رد	
الفعل االجتماعي اتجاه املحكوم عليهم،	ومناهج إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا؛	فقد بات لزاما على الدول	
في ظل التحوالت التي تعرفها السياسة العقابية الحديثة رسم معالم جديدة	وواضحة للتكفل األمثل بالسجينات	
والسجناء،	تتفاعل مع التوجهات الحديثة للفكر الجنائي،	مرتكزة على القواعد املعيارية الدولية كمرجعية،	وعلى غاية	
التأهيل واإلصالح واإلدماج االجتماعي كهدف،	بناء	على أسس علمية حديثة وفق ما يصبوا أن يرتقي إليه املدافعون	

عن حقوق السجناء.	

أدى إلى االقتناع بأن الدولة وحدها بالرغم مما تتوفر عليه من إمكانات	 ولعل التطور الذي عرفه الفكر الجنائي،	
وأن مكافحة الجريمة شأن	 على الجريمة،	 التجريم والعقاب لن تستطيع القضاء	 في  ومؤسسات وقوانين صارمة 
مجتمعي ينبغي أن تتضافر فيه جهود وفعاليات املجتمع من دولة ومؤسساتها،	ثم األسرة واملدرسة واملجتمع املدني،634 
وهي ظاهرة ينبغي أن تعطى لها األولوية في السياسات العامة للدولة،635	طاملا وثيرة امليل نحو اإلجرام وارتكاب الجريمة	
يعرفان تصاعدا سريعا في الدول املتقدمة واملتخلفة على حد سواء.	لذلك فإن سياسة التجريم والعقاب التي طبعت	
تاريخ املغرب املعاصر بتحكم الهاجس األمني،	لم تعد تستجيب للحاجيات امللحة للدولة في الوقت الحاضر،	ذلك أن	

النظرة االحتكارية لصنع القرار في امليدان الجنائي يجب أن يعاد فيها النظر.

	لذلك فإذا كانت لكل سياسة جنائية أهداف ومرتكزات وغايات،	فإنها تتميز أيضا بخصائص،	أهمها أنها توجه املشرع	
ليهتدي بمبادئها في سنه لقواعد القانون الجنائي،	وأنها تتأثر بالظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي يمر	
منها املجتمع،	وبالتالي ترتبط بالسياسة العامة للدولة،636	فيترتب على كل ذلك،	أن السياسة العقابية الناجعة،	هي التي	

تمتاز بمجموعة من السمات الرئيسية أهمها أنه:	

	 وال		 ينبغي أن تحرص على كفالة فعالية خيارات التجريم والعقاب باعتبارها ركائز ودعامات السياسة الجنائية،	
شك أن صدور هذه القوانين من بيئة مغربية يجعلها تفي بالغرض وتحظى باحترام الكل،	فالتجربة تؤكد أن عملية	
باعتبار أن القواعد القانونية البد أن	 لن تمكن من تحقيق األهداف والغايات،	 استيراد قواعد قانونية جاهزة،	

تحاكي الواقع الذي ستطبق فيه.

	 حرصها على تطبيق الردع بنوعيه العام والخاص،	وهو ما يشكل أهم أسباب نجاح أي سياسة عقابية.	

	 من خالل حسن إعمال السلطة		 اتسامها بخاصيتي التناسب-والتماثل بين الجرم املرتكب والعقوبة املعتمدة،	
التقديرية املخولة للقا�ضي في تفريد العقوبة ما بين حديها األق�ضى واألدنى.

	 تميزها باملرونة الناجمة عن قدرتها على التكيف مع الظروف الواقعية املتغيرة،	مما يتطلب تدخال مضطردا للمشرع		
ملواكبة املستجدات وإحداث تعديالت على النصوص الزجرية.	وبما أنه يصعب املفاضلة بين أنظمة عقابية تعتمد	

634	-	ملا تصاعدت الجريمة وظاهرة العنف ببريطانيا،	أنشأت وزارة الداخلية البريطانية خالل تسعينيات القرن املا�ضي جمعية تضم	»جيشا«	من املتطوعين	
10	ماليين شخص من مختلف األعمار،	وتسمى الجمعية املذكورة ب	»الجيران اليقظون«	حيث تساعد الشرطة على مكافحة	 من السكان وصل إلى حوالي	
الجريمة بالقيام بدوريات ليلية،	كما يقوم املسنون باملراقبة من خلف النوافذ وإخبار الشرطة بكل محاولة جريمة للتدخل في الوقت املناسب.	وتضم الجمعية	
مكتب	 كما يحضر أعضاء	 وتقدم بعض الحوافز لالنخراط بها تصل حد تخفيض أقساط التأمين،	 ألف شبكة وهي أكبر جمعية ببريطانيا،	 	161 املذكورة	

الجمعية مناقشة بعض مشاريع القوانين الخاصة باإلجرام بوزارة الداخلية البريطانية.
انظر في تفصيل ذلك عبد الصمد الزعنوني،	بدائل العقوبة السالبة للحرية،	م س،	ص	61.

635	-	حسن الطالب،	الجريمة والعقوبة واملؤسسات اإلصالحية،	دار الطليعة،	بيروت،	الطبعة األولى،	2002،	ص	236.

636	-	محمد الغياط،	السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في املغرب،	الطبعة األولى،	2006،	مطلعة طوب بريس،	ص	11. 
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أساسا على الصرامة في العقوبة وأنظمة أخرى أخذت ببدائل للعقوبات السالبة للحرية،	فإن ذلك يجعل إيجاد	
التوازن الحقيقي في مجال السياسة العقابية من األمور الصعبة للغاية،	فمن ناحية يجب أن تراعي العقوبة بعد	
العدالة لدى املجتمع والضحية637،	ومن جهة أخرى إعادة تأهيل الجاني بالشكل الذي يسمح له بإعادة اإلدماج،	
واالبتعاد عن عالم الجريمة واالنحراف،	من خالل مراعاة القواعد الحديثة في تدبير املؤسسات السجنية القائمة	

على احترام حقوق السجين اإلنسانية.	

	وحيث لم تعد الوسائل الزجرية وحدها تشكل األساليب املالئمة ملكافحة الظاهرة اإلجرامية،	وبالرغم من كون القانون	
الجنائي يعتبر النواة األساسية لكل سياسة عقابية،	إال أنه ليس الجواب الوحيد لالنحراف،	ولهذا السبب فإن السياسة	
بخيار	 العقابية في األنظمة املقارنة انفتحت على عدة بدائل للحد من الظاهرة اإلجرامية،	من خالل عدم االكتفاء	

العقوبات الزجرية،	واعتماد العقوبات اإلدارية والتأديبية وتدابير الوقاية...

بذلك وانطالقا من مضامين الدراسة في مختلف محاورها في عالقة بالنتائج األولية املتحصل عليها،	بدا واضحا بأن	
اإلطار التشريعي الوطني مبعث الكثير من القلق،	وبخاصة خيارات السياسة الجنائية التي تحتاج ملراجعة عاجلة على	
مستوى املنظومة القانونية الجنائية،	وعلى مستوى طرق التدبير املؤسساتي؛	وأن األحكام الواردة في القانون املتعلق	
بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية	23. 98،	واملرسوم التطبيقي لـــ	3	نونبر	2000	في حاجة ملراجعة شمولية.	فما هي أهم	

النتائج املتحصل عليها؟	وما هي القواعد والضوابط التي تحتاج لتعديالت جدرية؟

أوال: النتائج املترتبة عن الدراسة

بدا واضحا بأن السياسة الجنائية باملغرب تصطدم بواقع املمارسة الذي ال ينسجم والتوجهات الكبرى املعبر عنها من	
لدن سلطات الوصاية،	فوزارة العدل باعتبارها الجهاز الذي يسهر على تنفيذ السياسة الجنائية تحدد السياقات العامة	
في مجال التنزيل الواقعي للنصوص التشريعية،	إال أن التطبيق العملي من طرف األجهزة املختصة،	يكون بشكل مخالف	
للخيارات املعبر عنها رسميا،	كما هو الشأن بالنسبة لالعتقال االحتياطي،638	حيث أن األصل هو االعتقال واملتابعة في	
وضعية سراح هو االستثناء،	رغم انعدام حالة التلبس وتوفر املشتبه بهم على جميع الضمانات الشخصية و املالية	
التي قد تمكنهم من		املتابعة وفق مساطر أكثر مرونة وبدون الحاجة لالعتقال في املؤسسات السجنية.	وبالرغم من أن	
اإلحصائيات أتبتث أن ثلثي املعتقلين في السجون املغربية هم من صنف املعتقلين االحتياطيين،	إال ان جانب التفعيل	
يبقى حبرا على ورق،	مع ما يترتب عن ذلك من تكلفة مالية كبيرة،	ومسؤولية وظيفية هامة،	من أجل تدبير العدد الكبير	
من املعتقلين الذين لم يصدر حكم نهائي في مواجهتهم.	بذلك وبالرغم من التوجه الواضح للوزارة املسؤولة عن تنظير	
السياسة الجنائية،	إال أن العمل القضائي أبان في أغلب األحيان عن عدم فاعليته،	ولربما غياب عنصر الجزاء	أحد	
أسباب فشل السياسة الجنائية في ممارستها وتطبيقاتها،	علما أننا نعي ونؤيد املواقف املؤكدة على استقاللية السلطة	

القضائية،	وبالتالي عدم إلزامها بالتوجيهات التي تتلقاها عبر املناشير والدوريات.	

مركز الضحية في	 يمكن مطالعة محمد املساوي،	 للتوسع أكثر حول نطاق الحماية والتعويض لضحية الجريمة في السياسة الجنائية املغربية،	 	 	- 	637
السياسة الجنائية املغربية،	رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص،	جامعة عبد املالك السعدي،	كلية العلوم القانونية واالقتصادية	

واالجتماعية طنجة،	وحدة التكوين والبحث-العلوم الجنائية-املوسم الجامعي،	2006-2007،	ص	9	وما بعدها.															

638	-	ذلك أنه منذ مدة طويلة والوزارة تصدر مناشير بشكل دوري ومستمر وتدعو فيه قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم إلى عدم اللجوء	إلى االعتقال	
االحتياطي إال للضرورة القصوى وتفعيل الضمانات الشخصية والكفاالت املالية من أجل الحد من اعتقال املشتبه بهم،	إال أن التطبيق القضائي كان مخالفا	

لهذا التوجه إذ أبان عن تشدد واضح في موضوع االعتقال االحتياطي.	
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لقد اعتبرنا من خالل محطات الدراسة أن السياسة الجنائية بشكل عام والعقابية بشكل خاص املتبعة في املغرب،	
والتي تعود في أغلب مظاهرها لبداية الستينيات من القرن املا�ضي،	وعلى الرغم من التعديالت التي أدخلت عليها في	

السنوات األخيرة،	ما تزال تعتريها مظاهر النقص والقصور في العديد من مقتضياتها639	من أهمها:

1 -في عالقة بقواعد املوضوع:

	 الجنائي كجواب رسمي للظاهرة		 ارتكاز السياسة العقابية على العقوبات السالبة للحرية كآلية محورية للجزاء	
اإلجرامية بمختلف أشكالها وأنماطها وتجلياتها.	مع أن واقع هذه العقوبة أبان وبامللموس عن محدودية دورها في	
الحد من ظاهرة اإلجرام واالنحراف الذي بات يعرف تصاعدا متناميا،	وهو ما انعكس سلبا على وضعية املؤسسات	
السجنية كفضاء	لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية،	حيث تفاقمت أسباب األزمة،	فهي تعاني من اختالالت بنيوية	
جمة،	وإكراهات واقعية جلية أضحت تساهم الى حد كبير في تكريس أزمة السياسة العقابية ببالدنا،	بدليل اكتظاظ	
السجون التي أصبحت تعج بالوافدين عليها من جهة،	وارتفاع نسبة العود من جهة ثانية.	وهو ما يؤدي إلى تحمل	
لم يتوانى الفقه في	 	)640( لتشكل في واقعها عقوبات إضافية،	 املحكوم عليه تبعات اختيارات السياسة العقابية،	
انتقادها، )641( وبالتالي ضياع كل املجهودات املبذولة من أجل تأهيل السجين،	مع ما يستتبع ذلك من نسف لتصور	
اإلدماج.	بغض النظر عن مدى توافر نصوص قانونية توحي برقي فلسفة التشريع الجنائي والسجني إال أنها ال تجد	

سبيال إلى التفعيل الصحيح.

	 باعتبارها تشغل مساحة		 احتالل العقوبات السالبة للحرية قصيرة املدة مكانة هامة في النظام العقابي املغربي،	
هامة من النصوص في ثنايا املجموعة الجنائية.	فالجرائم املعاقب عليها بالحبس ملدة ال تتجاوز سنتين تمثل نسبة	
%35.68	من املجموع العام للجرائم املنصوص عليها في القانون الجنائي،	أي ما مجموعه	174	نص جنائي.642	وهي	
نسبة ال يستهان بها تعكس وبامللموس حجم االهتمام التشريعي بظاهرة اإلجرام البسيط الذي ال يكت�ضي بطبيعته	
خطورة بالغة تصل إلى حد تهديد أمن واستقرار املجتمع.	بيد أن املالحظ أن معالجة املشرع لهذا النوع من اإلجرام	
باالعتماد على آليات الزجر التقليدي املتمثلة في العقوبة السالبة للحرية قصيرة املدة،	أبانت التجربة عن محدودية	

نتائجها بل وإخفاقها في احتواء	هذه الجرائم التي ما فتئت تشهد تصاعدا متناميا.

	 فتداعيات هذه العقوبة واضحة وجلية،	ففضال عن كونها ال تكفي بطبيعتها	-بحكم قصر مدتها-إلصالح املحكوم		
ليه،	واستفادته من برامج اإلصالح والتقويم ومن استراتيجية التأهيل وإعادة اإلدماج،	فإنها تؤدي به إلى االحتكاك	
مع ما يترتب عن ذلك من اكتساب سلوكيات انحرافية أكثر	 واالختالط بمن تعودوا عليه،	 بالوسط السجني،	
خطورة،	وتشبع بقيم فاسدة،	وهو ما يعزز فرص عودتهم لإلجرام.	وهكذا فبدال من إصالح املنحرفين املبتدئين،	

639	-	فباإلضافة إلى الحاجة تعديل قانون املسطرة الجنائية في سياق التناسق بين النصوص بحيث يتطلب		تعديالت على بعض فصوله،	وبخاصة املادة		608 
،حيث تلزم هذه املادة قضاء	مدة االعتقال سواء	كان احتياطيا أو نهائيا بسجون تابعة لوزارة العدل،	في حين أن السلطة التي تشرف فعليا وبمقت�ضى ظهير	
رقم1.08.49	على تدبير وتسيير السجون حاليا هي املندوبية العامة ال دارة السجون وإعادة اإلدماج وهذا في حد ذاته يطرح إشكاالت قانونية كبيرة يجب تداركها،	

باإلضافة إلى ذلك أثرنا عقوبة اإلعدام،	وما تسببه من نتائج وخيمة	،	إذ تعد من أخطر العقوبات وأشدها جسامة،
640  - Mohiédine AMZAZI , “ Précis de droit criminel” … op , cit , p 115 .

641		-	محمود نجيب حسني	،	»علم العقاب«	،	دار النهضة العربية	،	القاهرة	،	1967	،	ص	109.

642		-	بالنسبة للجرائم املعاقب عليها بالحبس ما بين ثالث وخمس سنوات يصل عدد نصوصها الى	24	نص جنائي.
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تساهم هذه العقوبة في تفكيك االستقرار املنهي واإلسهام في حل الروابط األسرية للسجين.643		لذلك أصبح اللجوء	
الى بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة املدة بالنسبة للجرائم البسيطة	–	األقل تأثيرا على األمن والنظام العام	
–	خيارا ال مندوحة عنه،	تراهن عليه السياسات الجنائية الحديثة في إطار مكافحتها لهذا النوع من اإلجرام ومعاملة	

الجانحين.644 

	 وبمقتضاه يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ		 إعمال غير فعال لوقف تنفيذ العقوبة كآلية لتفريد العقاب.	
العقوبة املحكوم بها كلما تعلق األمر بجنحة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة شريطة أال تكون للمتهم سوابق جنائية،	
وأال يرتكب خالل مدة إيقاف التنفيذ فعال معاقبا عليه قانونا،	وإذا فعل أصبح إيقاف التنفيذ كأن لم يكن	)ف	55 

ق ج(.					

	 تعطيل قاعدة اإلفراج املقيد بشروط بإطالق سراح املحكوم عليه قبل األوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن	)ف		
59	ق ج(.	وعدم تفعيل املقتضيات القانونية املتعلقة باإلفراج الشرطي حسب املواد	632-622	من ق.م.ج.			

	 تكريس املشرع الجنائي املغربي لعقوبة اإلعدام،	واحتاللها مساحة كبرى باملنظومة الجنائية؛	وإن كانت النصوص		
معطلة التنفيذ على املستوى العملي،	بدليل أنه ومنذ سنة	1993	لم ينفذ أي حكم باإلعدام ببالدنا.		وهو موقف	
يجعل بالدنا تنهج	–	في تعاملها مع هذه العقوبة	–	نهجا غير مقبول في ظل تنامي املتطلبات التي تفرضها عوملة املعايير	
الدولية لحقوق اإلنسان والتي تذكيها مطالب الجمعيات واملنظمات الحقوقية املناهضة لهذه العقوبة ببالدنا،	
وكيف نفسر عدم تنفيذ العقوبة من خالل االحتفاظ باملحكومين باإلعدام في السجون في ظل أوضاع جد صعبة؟	

غير أن	 النهائي لعقوبة اإلعدام في املنظومة الجنائية،	 بالرغم من مشروعية التساؤالت،	وضرورة الحسم في اإللغاء	
واضعي مسودة مشروع القانون الجنائي اختاروا مراجعة نطاق الجرائم املحكوم بها باإلعدام ضدا عن توجهات الوثيقة	

الدستورية املؤكدة على حماية الحق في الحياة؟

2 - في عالقة بقواعد الشكل

يمكن الحديث عن مجموعة من الخالصات في عالقة بقواعد املسطرة الجنائية		نجملها فيما يلي:

	 املبالغة في وثيرة متابعة املتهمين في حالة اعتقال،	فبالرغم من الطابع االستثنائي لالعتقال االحتياطي إال أن املالحظ		
في عمل قضاة التحقيق باملحاكم املغربية،	أن هناك تضخم في عدد املعتقلين احتياطيا مما يساهم في اكتظاظ	
إضافة إلى	 وما تتطلبه من تعزيزات أمنية،	 وبالتبعية يساهم في ارتفاع التكلفة املالية،	 املؤسسات السجنية،645	

643		-	يطرح التساؤل وبحدة حول جدوى اإلبقاء	على بعض العقوبات مع أن املحكوم عليه ال يكون دوما بالخطورة التي تستدعي لزوما الزج به في السجن	
ومصادرة حريته؛	كما هو الشأن بالنسبة ملرتكبي جرائم اإليذاء	والعنف البسيط،	واإلصابة الخطأ)	ف	433	ق ج(،	وإهمال األسرة	)	ف:	479وما بعده(	وسرقة	
األشياء	الزهيدة القيمة	)	ف	506	ق ج	(،	وتناول الطعام أو الشراب في إحدى املحالت املعدة لذلك،	إذا كان الفاعل يعلم انه يستحيل عليه دفع ثمنه	)	ف	532 

ق ج(.والعقوبة املقررة في هذه الحالة هي الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من	200	إلى	250	درهم.	

644	-	تتضمن مسودة مشروع القانون الجنائي الصادرة عن وزارة العدل،	عشر مستجدات جوهرية من بينها مستجد إرساء	العقوبات البديلة للعقوبات	
السالبة للحرية.	بحيث تم إقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح مع استثناء	بعض الجنح الخطيرة،	باعتبار أن سلب الحرية ليس هو الحل	

الوحيد للعقاب وال جيب اللجوء	إليه إال في حالة الضرورة القصوى(	املادة	1-35	وما بعدها(؛
	تقييد بعض الحقوق؛	فرض تدابير رقابية أو عالجية	 	الغرامة اليومية؛	 2-32	وما بعدها(؛العمل ألجل املنفعة العامة؛	 	تتمثل العقوبات البديلة في	)املادة	
أو إنسانة.	ويهدف إرساء	العقوبات البديلة في تصور معدي املسودة إلى النهوض بالعدالة الجنائية وإصالح أوضاع السجون وإدماج أمثل لنزالء	املؤسسات	

السجنية.

،	رئيس قسم التكوين والتعليم ومحو األمية باملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج-	قاض ملحق بهذه األخيرة،	 -	مداخلة ملصطفى لفراخي	 	645
»برنامج شؤون برملانية«	،	القناة األولى	،	29	يوليوز	2012.
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التأثير السلبي لهذا اإلجراء	على املتابعين في حالة اعتقال خاصة بعد صدور أحكام ببراءتهم.		وهي خالصات ونتائج	
والندوات واأليام الدراسية التي واكبت نقاشات	 وبعض اللقاءات العلمية،	 تناولتها أيضا التقارير املوضوعاتية،	
الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة،	التي أصدرت ميثاق إصالح منظومة العدالة في يوليوز	
2013،	تضمن مقترحات أكدت ضرورة نهج سياسة جنائية إجرائية جديدة في الهدف الفرعي الرابع بشأن تعزيز	
ضمانات املحاكمة العادلة،	من خالل مراجعة الضوابط القانونية لوضع األشخاص رهن الحراسة النظرية،	وذلك	
باعتماد معايير أكثر دقة ووضوحا،646	وترشيد االعتقال االحتياطي من خالل إخضاعه لضوابط واضحة ومحددة،	
وعدم اللجوء	إليه إال في حالة الضرورة،	وتقليص مدده،	وتعليل القرارات املتعلقة به،	مع العمل على جعل هذه	

القرارات قابلة للطعن،	أمام جهة قضائية بشروط يحددها القانون.647

	 إعادة النظر في البحث التمهيدي التلب�ضي من خالل املوازنة بين حق املجتمع في االمن وحق الفرد في محاكمة عادلة		
تقت�ضي عدم ترجيح السرعة والفعالية على حقوق الدفاع والحريات الفردية.

	 تعزيز دور الدفاع في مرحلة ما قبل املحاكمة كفاعل في املسطرة وكشريك ضروري لتحقيق العدالة.	

	 -البسيطة		 الجنائية	 النزاعات  لفض  املشرع  استحدثها  جديدة  كآلية  الجنائي  الصلح  مسطرة  تفعيل  ضعف 
بطبيعتها-قبل تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.648وما يترتب عنها من محاكمة قد تنتهي بإدانة املحكوم عليه بعقوبة	
سالبة للحرية،	تساهم بشكل أو بآخر في أزمة السجون،	غير أن واقع املمارسة القضائية أفصح عن تزايد العبء	
عن املحاكم الناجم عن تراكم القضايا الجنائية البسيطة بطبيعتها التي ال تستدعي بالضرورة املحاكمة والنطق	

بالعقوبة وتنفيذها في املؤسسات السجنية.

	 ضرورة مراجعة نظام النيابة العامة بما يبرز استقاللها عن السلطات اإلدارية والسياسية،	ومنحها صالحية اإلحالة		
على املحكمة في حالة سراح مباشر على غرفة الجنايات.

	 إعادة النظر في طريقة تعيين قضاة التحقيق وذلك بإسناد مسطرة	التعيين للجمعية العمومية على ان يناط ذلك		
بتوفر أحد الشرطيين وهما	توفر القا�ضي على تجربة في ميدان	التحقيق او التوفر على تكوين متخصص في مجال	

التحقيق.	

	 إقرار العدالة التصالحية اثناء	املحاكمة في الجنايات والجنح التأديبية وذلك بتحديد تشريعيا عقوبة خاصة في حالة		
تنازل الضحية بصفة عامة او اولياء	الضحية عن طواعية واختيار لصالح املتهم.

	 اقرار حق املتهم في االدالء	بطلب استدعاء	شهوده ألول مرة أمام املحكمة لدحض وسائل اإلثبات التي قدمتها سلطة		
االتهام ضده.

	 تفعيل املادة	751	من ق.	م.	ج باعتبار أن كل إجراء	يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد		
كأنه لم ينجز،	وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من املادة	442	املتعلقة بجلسات غرفة الجنايات.

646	-	حصر اسباب الوضع تحت الحراسة النظرية مرتبطة بتوافر قرائن ضد املشتبه فيه او بخطورة الجريمة وربط هذا االجراء	بضرورة الحصول على اذن	
النيابة العامة ملمارسة الرقابة القضائية الفعلية.

647	-	انظر ميثاق إصالح منظومة العدالة الصادر في يوليوز	2013	منشور بموقع وزارة العدل والحريات،	ص	74.  

648	-	لقد جاء	النص عليها في املادة	41	ق م ج.	وهي مقررة بالنسبة للجنح املعاقب عليها بسنتين حبسا أو اقل أو بغرامة ال يتجاوز حدها األق�ضى	5000	درهم.	
وهي آلية ترجح خيار التفاوض والتسوية الودية على املتابعة الزجرية.
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	 من خالل الكتاب السادس من قانون املسطرة الجنائية املغربي،	وبالخصوص القسم الثاني والثالث الحظنا أن		
املشرع قد شدد الخناق على السجين نحو التأهيل وإعادة اإلدماج،	بإقراره لنظام السجل العدلي	)املواد	654	إلى	

703(،	ونظام رد االعتبار	)املواد	687	إلى	703(.

وإذا كان نظام السجل العدلي بمثابة وثيقة تثبت السيرة القضائية للمواطن،	تتخلله كل العقوبات التي قضاها الجاني،	
وتبقى مرتبطة بسجله إلى أن يتمكن من الحصول على رد االعتبار القانوني أو القضائي؛	فإن املقتضيات املسطرية التي	
نظم من خاللها املشرع نظام رد االعتبار يتبين مبدئيا على أنه وسيلة تتيح للمفرج عنه الذي تحقق تأهيله أن يسترد	
مكانته في املجتمع.)649(	إال أن األمر يختلف من الناحية العملية حيث أن املشرع ربط استفادة الشخص املفرج عنه من	
هذا الحق بتوافر العديد من الشروط التي تجعل هذا األخير يصطدم بواقع قانوني يرهن مستقبله،	وبواقع اجتماعي مر	
يحيله دائما إلى املا�ضي.	لذا البد من التفكير في تبسيط إجراءات رفع العجز والقصور عن املفرج عنه وتفويض مسألة	

النزاع بشأنها إلى جهاز موحد يكون من األفضل لقا�ضي تطبيق العقوبات. )650( 

وهكذا يتضح أن كل الجهود املبذولة في إطار تطوير ودعم برامج تأهيل املعتقلين إلعادة إدماجهم،	ُتنسف كليا عند	
واملفرج عنهم بهذا الواقع القانوني املتحجر الذي ينتصر إلى املفهوم التقليدي في تعاطيه مع	 اصطدام آمال النزالء	

السجين.	

	 ومن جهة أخرى لعدم تفعيل أدوارها		 كما توصلنا من خالل الدراسة من جهة لضعف مهام اللجان اإلقليمية،	
في مراقبة السجون املنصوص عليها في الفصلين	620	و621	من قانون املسطرة الجنائية،	فاملالحظ في عمل هذه	
اللجنة اختزال دورها في تقديم املساعدة املادية فحسب،	وهو ما ال يواكب غاية املشرع التي تستهدف إشراكها في	
الرقي باملعاملة العقابية للسجناء	من خالل السهر على إيجاد السبل الكفيلة بإدماجهم اجتماعيا وإحاللهم محال	
الئقا بعد اإلفراج عنهم.	وحتى وإن سلمنا بكون اللجنة جاءت في سياق تعزيز الرقابة على عمل املؤسسات السجنية	
فإن الرقابة يجب أن تنصرف إلى عامل املنهجية والوسائل واألهداف أيضا حتى يمكن الحديث عن رقابة بناءة	

ومنتجة.	

	 ضعف الدور الرقابي للهيآت القضائية بما في ذلك قا�ضي تنفيذ العقوبات،	الذي يدخل عمله عامة في إطار اإلشراف		
القضائي الذي يستهدف الرفع من أداء	املؤسسة السجنية ويشكل فرصة للتعاون بين السلط،	أوهو ما عبر عنه	
الفقه الجنائي بضرورة التعاون بين السلطة القضائية واإلدارية، )651(	وإذا كان قانون املسطرة الجنائية قد تبنى هذه	
املؤسسة وخولها بعضا من الصالحيات،	فإن الغاية تكمن في تحقيق حماية ورقابة أثناء	تنفيذ العقوبة. )652(		لذلك	
نتفق مع الفقه املغربي بشأن تواضع البناء	القانوني لهاته املؤسسة التي ُأريد لها أن تكون إحدى مستجدات قانون	
22. 01، )653(	حيث جاء	التنظيم القانوني لقا�ضي تطبيق العقوبات أقرب إلى إعالن مقتضيات	 املسطرة الجنائية	
تشريعية منه إلى بناء	قانوني متكامل،	مما نتج عنه تباين بين الغاية من استحداث هذه املؤسسة وهو املعبر عنه في	
الفقرة السابعة من ديباجة املسطرة الجنائية	»يعهد لقا�ضي تطبيق العقوبات في كل محكمة ابتدائية باختصاصات	

649		-	محمود نجيب حسني،	مرجع سابق،	ص	669.

650		-	لطيفة املهداتي،	مرجع سابق،	ص	322.

651		-	لطيفة املهداتي،	مرجع سابق،	ص	230.

652		-	املادة	596	من قانون املسطرة الجنائية املغربي.

653		-	عبد العلي حفيظ،	مرجع سابق،	ص	301.
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وبين الصالحيات الفعلية لهذه	 لتتبع وتنفيذ العقوبة بكيفية تسمح بإعادة إدماج املحكوم عليهم في املجتمع«.	
وأكبر دليل على ذلك هو	 املؤسسة والتي ال تتجاوز حدود املالحظة واالقتراح دونما أية سلطات فاعلة تدخلية،	
تمتيعه بصالحية اقتراح اإلفراج املقيد بشروط دونما تعديها ملرحلة ما بعد اإلفراج الشرطي اللهم ما تعلق بضرورة	
توجيه نسخة من قرار اإلفراج الشرطي،	على عكس تجربة املشرع الفرن�ضي التي مكنت قا�ضي تطبيق العقوبات من	
صالحيات أوسع. )654(	وإن كان اعتبار قا�ضي تطبيق العقوبات كعضو في اللجنة اإلقليمية بالنسبة للبعض سياق	

لتدارك الفراغ التشريعي.

3 - في عالقة بالقانون املنظم للسجون

انطالقا مما تم رصده وتشخيصه بشأن واقع املؤسسات السجنية باملغرب،	وبناء	على التقارير الوطنية والدولية،	يمكن	
القول إن الواقع السجني باملغرب يئن تحت وطأة العديد من االختالالت املتعددة الروافد ويعيش أزمة حقيقية،	وأن	
الوضع داخل املؤسسات السجنية ببالدنا وضع قاتم تعكسه املعطيات اإلحصائية واملنابر الصحفية والحقوقية وال	
ينكره حتى مسؤولي الجهات الرسمية،	مما يمكن القول معه أن األمر لم يعد يحتمل تلك املعاملة الكالسيكية.	لذلك	
فإن أي قياس لنجاح السياسة الجنائية على مستوى التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية األمر على أساليب وطرق املعاملة	
باعتبارها جسر الوصول إلى عمق اإلصالح البناء	واملنشود بإعادة	 العقابية املتبعة داخل وخارج املؤسسة العقابية،	
تأهيل الفاعل.	فالسجن بوضعيته الحالية لم يعد يؤدي دوره اإلصالحي ولم يعد قادرا على أداء	وظيفته التأهيلية وذلك	
بالنظر الى كم االختالالت التي تتأرجح بين ما هو مرتبط باملرفق القضائي وما هو راجع الختيارات السياسة الجنائية إن	
على مستوى التشريع أو التنفيذ،	ناهيك عن محدودية الوسائل املتاحة للسجون مما يخلق حالة من االكتظاظ يحول	

دون أداء	العقوبة لوظيفتها فتتعثر املشاريع اإلصالحية للمنظومة السجنية.

وإذا كانت الجهات الرسمية تعتبر أن املنظومة القانونية الحالية في شموليتها قد تفاعلت مع العديد من االنتظارات	
وبالتالي قد أجابت عن بعض من انتقادات املهتمين والحقوقيين على املستوى الوطني	 في محطات تاريخية معينة،	
والدولي،	غير أننا سجلنا من جهة بأن مختلف التعديالت لم ترقى إلى اإلعمال الكلي ملبدأ املالئمة مع القواعد النموذجية	

الدنيا	ملعاملة السجناء،	وبالتالي فهي اليوم ال ترقى لقواعد مانديال.	

ومن جهة أخرى سجلنا على مستوى املمارسة عدم احترام الضمانات القانونية املنصوص عليها ارتباطا بحقوق السجناء،	
أو حمايتهم الجسدية أو النفسية،	 بما يلزم من االحترام لكرامتهم،655  فيما يتعلق بضرورة معاملة السجناء	 سواء	
واالعتراف لهم بالحقوق الجماعية من	 وحماية حقهم في التعليم والتكوين،	 وحماية حياتهم الخاصة او األسرية،656	
حرية التعبير والتجمع وممارسة اإلضراب والحرية النقابية.657كما تعرف املمارسة صعوبة على مستوى احترام املبادئ	
املؤطرة للقانون الجنائي من الشرعية والتناسبية واحترام قواعد املحاكمة العادلة؛	عموما تبدو الحاجة ملحة لتقوية	

654		-	حيث تضطلع هذه املؤسسة في فرنسا بعدة مهام تتصل مباشرة بمصير املحكوم عليهم،	وال يقتصر تدخله على تتبع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية	
داخل املؤسسات بل يتعهداه إلى خارج هذه املؤسسة بالنسبة للمعاملة في الوسط املفتوح،	كاإلفراج الشرطي،	ووقف التنفيذ أو تأجيله مع االختبار،	إلى غير	

ذلك من اإلجراءات.	ملزيد من االطالع انظر:
.J.Hennion ,” le rôle du J.A.P. en milieu ouvert” R.P.D.P. Avril-Juin 1967 , p 327

655	-	يجب أن يعامل السجناء	معاملة إنسانية باحترام	وبكرامة،	وال يجوز إخضاعهم ألي شكل من أشكال التعذيب أو ما يدخل في حكمه،	وال يمكن االحتجاج	
في ذلك بأي ظرف،	والبد من التحقيق املحايد في أي شكاية في املوضوع.

656	-	الفصول	90و93و94	املتعلقة باملراسالت واالطالع عليها.

657	-	غياب ضوابط مقيدة ملمارسة املوظفين ملهامهم.	وغياب آليات للمراقبة محايدة تضفي املصداقية على مساطر البحث والتأديب داخل السجن.	مما	
يقت�ضي ضرورة مراجعة الفصول	53	إلى	63	املتعلقة بالتأديب والفصل	61	املتعلق بزنزانة التأديب.
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وحماية الحقوق الفردية للسجناء،	حقوق تتفاوت ضوابط احترامها،	فتضيع ضمانات تفعيلها في ظل قصور الرقابة	
القضائية،	وضعف املراقبة الخارجية الدائمة واملستقلة وفق ما يلي:

	 بالنسبة للترحيل اإلداري للسجناء،658	وبغض النظر عن التأطير القانوني ملضامينه من خالل املادة	61	من القانون		
23. 98	التي تنص على أنه:	»يعتبر ترحيال إداريا نقل املعتقلين الذي يتم طبقا للمادتين	29	و30	من القانون املتعلق	
بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية من أجل توزيعهم حسب نمط االعتقال الذي يجب أن يخضعوا له تيسيرا	
إلعادة إدماجهم أو إلجراءات أمنية أو صحية أو للتخفيف من حدة اكتظاظ بعض املؤسسات أو لتقريبهم من	
وسطهم العائلي«،	فإن الضمانات املعلن عنها قانونا من قبيل التنصيص على القرب من الوسط العائلي ال تعرف	

مسارها الصحيح على مستوى التطبيق.659 

	 في		 انطالقا من النتائج املتحصل عليها من خالل الدراسة فإن وضعية السجون باملغرب تبعث على القلق سواء	
عالقة بالوفيات الناجمة عن االنتحار الفردي أو الوفيات التي قد ترتبط بالقصور على مستوى العالج الطبي أو	
على مستوى الرعاية الصحية.660	أو تلك الناجمة عن اإلضراب عن الطعام...661	ناهيك عن املشاكل األخرى املؤثرة	
املرتبطة بالوضع السجني من اكتظاظ،	وما ينعكس عليه من آثار سلبية على مستوى استفادة السجين من الحقوق	
كالفسحة والنظافة والتغذية،	واالستفادة من البرامج التكوينية التأهيلية...،	أو على مستوى االنحرافات في السلوك	
بعبارة	 والرشوة والشذوذ الجن�ضي واستغالل القاصرين جنسيا...،	 داخل السجون من خالل تداول املمنوعات،	
أخرى انتشار كل مظاهر الفساد،	وذلك بغض النظر عن كل الضوابط والقواعد األمنية.	أضف لذلك معيقات تعزيز	
الروابط األسرية كالتمكين من االستفادة من زيارة أفراد األسرة في ظروف الئقة،	وإمكانية الخلوة الشرعية...،	أما	
عن وضعية األحداث والنساء	السجينات فالوضع ليس أفضل حاال؛	اما عن افاق التأهيل فتعرف معيقات سواء	
على مستوى واقع مسطرة العفو،	أو على مستوى تعطيل اإلفراج املقيد بشروط،	أو معيقات رد االعتبار	...ناهيكم	

عن أوضاع املحكومين باإلعدام.	

658	-	أطر املشرع املغربي الترحيل القضائي في املواد	56	إلى	60.

659	-	تسجل لجنة التنسيق عدم احترام هذا املقت�ضى ارتباطا بالعديد ن الشكايات التي تتوصل بها املنظمات الحقوقية التي تشير إلى أن عدة حاالت ال تعير	
فيها املندوبية العامة مقت�ضى القرب من العائلة أو الوضع الصحي	)مرض الربو(	ال�ضيء	الذي يؤثر على الوضعية النفسية واالجتماعية للسجين والعائلة ويمس	
بالحق في متابعة الدراسة كما أن هناك حاالت ترحيل رافقها ممارسة التعذيب بدافع االنتقام أو بدافع أمنى	)ترحيل مجموعة بود كور من مراكش إلى القلعة....(	

وجدير باإلشارة إلى أن املندوبية العامة تتعامل بالالمباالة مع مطالب ومناشدات الحركة الحقوقية فيما يتعلق بالترحيل ألسباب عائلية وإنسانية وصحية.

660			تابعت لجنة التنسيق بقضية الوفيات في السجون		عملها الذي يندرج في صلب القضايا الحقوقية لصلتها بحق مقدس يتصدر كل الوثائق و اإلعالنات	
عددا من الحاالت و راسلت في شانها كال من الوزير األول و وزير العدل و الوكالء	العامين و املندوب العام كما أصدرت في شانها بالغات صحفية نذكر منها	:

-		املواطن السال�ضي توفي في شهر مارس2009	على اثر إضراب عن الطعام عومل بالالمباالة.
-	حالة جمال متوكل توفي بسجن الزاكي بسال.

-	محمد أمين اقلعي توفي بسجن الزاكي بسال بسبب اإلهمال الذي القاه خالل مرضه)معتقل في إطار السلفية الجهادية(.
-	مصطفى السماللي توفي بسجن اسفي	.	

-	الطالب املضرب عن الطعام الذي توفي سنة	2014...
إن حالة الوفيات والتي كانت موضوع مراسالت بقيت دون استجالء	الحقيقة في شانها وعلى الخصوص أنها ارتبطت بالشروط العامة التي تعرفها املؤسسات	

السجنية وخصوصا ما يتعلق بالخدمات الصحية.
العصبة املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان،	 مكونة من جمعية هيآت املحامين باملغرب،	 الرباط في:30/12/2009،	 تقرير لجنة التنسيق حول السجون،	
الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان،	املنتدى املغربي	من أجل الحقيقة واإلنصاف،	املرصد املغربي للسجون،	مركز حقوق الناس،	جمعية عدالة،	املركز املغربي	

لحقوق اإلنسان،	منتدى الكرامة لحقوق اإلنسان.	

661	-	ما ميز سنة	2009	هو تصاعد وثيرة االحتجاج داخل املؤسسات السجنية والتي اتخذت شكل إضرابات عن الطعام خاضها معتقلو ما يسمى بالسلفية	
الجهادية	)سجن عكاشة وسجن الزاكي وطنجة(	املعتقلون السياسيون	)سجن فاس والراشيدية ومراكش(	الطلبة الصحراويون	)مراكش وايت ملول(	-السجن	

املحلي سوق األربعاء	1400	سجين.	-	املحكومون باإلعدام	)السجن املركزي(	-حاالت فردية كثيرة.



241

دراسة املنظومة القانونية للسجون باملغرب

	 أما مسألة احترام املساحة املخصصة واملقررة في تسعة أمتار مربعة لكل سجين فال يتم احترامها لقلة السجون		
وكثرة الوافدين عليها،	ما ينتج عنه عدم احترام مسألة التصنيف وهو ما يفشل برامج التأهيل واإلدماج.	لكن ما	
ال يستصاغ باملرة هو وقوع انتهاكات ماسة بالسالمة البدنية للسجين،	أو غيرها من األمور التي ال يمكن ربطها بقلة	
املوارد املالية بل إن املسألة من جهة أولى هي مسألة ثقافة وتربية على املبادئ الدنيا لحقوق اإلنسان،	ومن جهة	
ثانية هي مسألة تربية على احترام اآلخر.	وإذا كانت عالقة تحديث املرفق السجني بمفارقات املمارسة اليومية لهذا	
األخير تكشف عن غياب خيط رابط بين املجهودات املبذولة وحقيقة الوضع املعي�ضي،	فإنه يصبح من الضروري	
التساؤل عن دور السلطة السياسية في بلورة سياسة تحديثية مالئمة	،السيما في ظل ما يطبع القطاع السجني	
،	مثل محدودية املوارد املالية ونقص في صفوف املوارد البشرية	،فضال عن	 في إطار التدبير العمومي من ثغرات	
محدودية الطاقة االستيعابية للبنيات التحتية	،وهي املشاكل التي تفقد السجن		خصوصيته وكونه يمس جانبا	
حساسا من حياة الفرد،	عكس ما		يقتضيه الحال من وضع برامج واقعية محددة األهداف والوسائل،	تروم النهوض	
بوضعية املؤسسات السجنية وتأهيلها،	على النحو الذي يكفل مساهمتها في الحفاظ على األمن العام	،	وتيهئ سبل	
إعادة إدماج السجناء	وفق منهجية ترتكز على التشخيص والتحليل الدقيق لواقع السجون وتأخذ بعين االعتبار	

االستغالل األمثل لإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة.662

ارتباطا بما ذكر أعاله،	نخلص إلى أن إعادة التأهيل االجتماعي للسجين وفق األسس الجديدة إلعادة التربية واإلدماج	
في	 بل ايضا إعادة تكييف املنظومة التشريعية والتنظيمية  املؤسسات السجنية،	 تتطلب ليس فقط تطوير أداء	
ولعل الحديث عن النتائج الناجمة عن الدراسة تدعونا للوقوف أكثر على الصعوبات املرتبطة بالقطاع	 شموليتها.	
السجني،	صعوبات متعددة،	متنوعة ومختلفة،	منها ما له ارتباط بتنزيل الضمانات القانونية،	والبعض اآلخر مرتبط	

بالسجين كفاعل محوري في إنجاح هذه السياسة،	أو بتمثالت املجتمع للسجين.

الصعوبات املرتبطة بتنزيل الضمانات القانونية:  1-3

صعوبات مرتبطة بقصور البرامج التربوية،	ونقص في العنصر البشري املؤهل،	وغياب التصور االستراتيجي القائم على	
التخطيط وتحديد األهداف والبرمجة والتدبير.

3. 1. 1 قصور البرامج التربوية:

فرغم تنصيص املشرع املغربي على حق املحكوم عليهم في االستفادة من هذه البرامج إال أن املالحظ هو عدم استجابتها	
ففيما يرتبط بحق السجين في التعليم،	 النتظارات الساكنة السجنية بما يتالءم واملبادئ الدولية في هذا املجال.	
فإنه يتوقف على حدود ما يتالءم ونظام املؤسسة وأمنها وهو ما يعني طغيان الهاجس األمني على انشغاالت املؤسسة	
التي تجعل تعليم األميين	 وبالتالي تخلفها عما نصت عليه القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء	 السجنية،	
األحداث إلزاميا	)القاعدة	38(.)663(	أما بالنسبة للتكوين املنهي الذي يلعب دورا مهما في محاربة الفراغ الزمني الذي يعم	

662	-	يمكن إجمال العوامل التي تؤثر في اإلرادة السياسية فيما يلي:
*	األحكام الجاهزة واألفكار املسبقة إزاء	فشل أية مجهودات في عالقة بالسجون والسجناء	موضوع؛

*	احتكار الدولة للعقاب وعدم الرغبة في تقليص السيطرة الحكومية على القطاع السجني؛
*النظرة التقليدية إلدارة السجون على أنه وظيفة سيادية للحكومة؛

*مقاومة التغيير لدى بعض العاملين في القطاعات الرسمية.
663  - A. Guenoun,” Statistique des illettrés qui ont bénéfice de lutte contre l’analphabétisme” , Rapport sur l’état des 
prisons au Maroc ,  1997 , p  28.
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الفضاء	السجني،	باعتبار أن تعلم حرفة ما سيكون له األثر الفعال في تأهيل املحكوم عليهم،	غير أن ما يؤَسف له هو	
عدم استفادة كل املؤسسات العقابية في بالدنا من هذا النشاط. )664(

كما أن األنشطة الثقافية تتسم بالعمل املتقطع،	الذي يحتكم أساسا لبرمجة اإلدارة العقابية وإمكانياتها،	وكذا إلى	
إضافة إلى عدم تفعيل بعض االتفاقيات في	 الترخيص للفعل التنشيطي الذي تساهم به جمعيات املجتمع املدني.	
هذا املضمار ومنها االتفاقية اإلطار التي أبرمت بين قطاع السجون ووزارة الثقافة قصد إدراج السجون كمحطات	
للعروض املسرحية املدعمة.	وتعميم الورشات الفنية على املستوى الوطني.	ويتضاعف القصور البين للبرامج التربوية	
في مجال حماية األحداث الجانحين،	من خالل ضعف وسائل وسبل إعادة إدماجهم؛)665(	فبغض النظر عن التزامات	
املغرب ارتباطا بالقواعد النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء	األحداث التي أكدت على ضرورة العمل البناء	من لدن	
املتطوعين واملؤسسات االجتماعية في سبيل إعادة إدماج الحدث في بيئته الطبيعية،	خاصة األسرة،	فإن الطاقات غير	

مستغلة لغاية اآلن فالعمل الطوعي عمل مساعد في عملية إعادة اإلدماج ضمن اإلطار البيئي الطبيعي للحدث.)666(

3. 1. 2  العنصر البشري

	مما ال شك فيه أن العنصر البشري املؤهل يشكل دعامة أساسية في نجاح السياسة السجنية املتبعة،	والحال أن	
املؤسسات السجنية تعاني نقصا شديدا على هذا املستوى،	فسعي الدولة إلى الرفع من عدد التوظيفات املخصصة	
لهذا القطاع تظل هزيلة باملقارنة مع االرتفاع الحاد ملعدالت االكتظاظ التي بلغت نسبا قياسية ببعض السجون،	مما	
يجعل مهام موظف السجن صعبة إن لم نقل مستحيلة،	خاصة إذا ما علمنا أن هذه املهام تتوزع على مجموع املصالح	
اإلدارية التي تسهر على تسيير املؤسسة السجينة	)التسيير،	االقتصاد،	كتابة الضبط،	الحراسة الليلية..(	وهو ما يعني	
تبقى جد متواضعة في ظل استحواذ هذه	 أن نسبة املوظفين العاملين داخل املعقل في اتصال مباشر مع السجناء	
املصالح على عدد كبير من املوظفين،	مما يدفع باإلدارة العقابية نحو سد النقص الحاصل على املستوى األمني أوال،	

األمر الذي ينال من اهتماماتها بهاجس التأهيل وإعادة اإلدماج.

664  - A. Guenoun ,  Rapport précité ,  p 29
-	تجدر اإلشارة إلى أن الشروط املعتمدة والتي تحكم عملية التسجيل من أجل االستفادة من برامج التكوين املنهي والتعليم هي نفسها املعتمدة على مستوى	
%8	من الساكنة السجنية ال يتعدى مستواها الدرا�ضي اإلعدادي	)بين األمية والتعليم األسا�ضي واإلعدادي(.	مما يق�ضي شريحة	 السجون،	علما أن حوالي	

واسعة من هذه الفئة.
-	مداخلة ملصطفى لفراخي،	مرجع سابق.

-	)(فوثيقة نيويورك	»عالم صالح لألطفال«	تشجع إقامة خدمات للوقاية والدعم والرعاية وكذلك نظم عدالة تختص باألطفال بالذات،	مع مراعاة	 	665
مبادئ العدالة اإلصالحية وتأمين حقوق األطفال بشكل كامل،	وتوفير موظفين مدربين تدريبا خاصا بما يعزز إعادة اندماج األطفال في املجتمع م	44	ف	7	من	

وثيقة نيويورك تعتبر وثيقة رسمية اتخذت عنوان	»	عالم صالح لألطفال«	وقد صدرت عن الجمعية العامة لألمم املتحدة يوم:10	ماي	2002.
كما أن اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل لعام	1989	تعتبر آلية فعالة لضمان حماية هذه الفئة العمرية حيث تلزم الدول األطراف بالقيام بإصالحات في	
تشريعاتها الجنائية على نحو يتالءم مع املعايير الدولية للحماية القانونية للحدث الجانح.	فاملادة	40	من ا ح ط تدعو الدول األطراف إلى إعمال حق كل طفل	
انتهك القانون،	أو اتهم بذلك،	في أن يعامل بطريقة ترفع درجة إحساسه بالكرامة اإلنسانية،	مع مراعاة سن الطفل واألخذ بعين االعتبار إعادة إدماجه في أفق	

قيامه بدور بناء	وفعال في املجتمع.

25	من قواعد بكين التي تنص على:«	تعبئة املتطوعين والخدمات املجتمعية األخرى:	يدعى املتطوعون واملنظمات التطوعية واملؤسسات	 -)(	القاعدة	 	666
املحلية وغيرها من مؤسسات املجتمع املحلي إلى املساهمة بصورة فعالة في إعادة تأهيل الحدث في إطار مجتمعي يكون إلى أبعد مدى مستطاع في إطار الوحدة	

األسرية«



243

دراسة املنظومة القانونية للسجون باملغرب

3. 1. 3 غياب االستراتيجية 

وهي عبارة عن نظام منظم ملساعدة اإلدارة في تقدير وصنع القرارات االستراتيجية إضافة إلى وضع تصورات أكثر	
دقة،)667(	ويرتبط ذلك بما تحتاجه تلك التصورات والقرارات من كلفة وموارد على مستوى الدراسة والتمويل والتتبع	
والتقييم.	ولعل إخفاق القطاع السجني في تبني هذه املقاربة يرجع باألساس إلى ارتفاع التكلفة املادية والبشرية مما	

ينعكس سلبا على مخططاتها التي ال ترقى إلى ترجمة طموحاتها وتصوراتها،	االمر الذي انعكس سلبا على السجين.

وإذا كانت املندوبية العامة للسجون وإعادة اإلدماج قد سطرت برنامجا خماسيا ألنسنة السجون املغربية خالل الفترة	
املمتدة من	2012	إلى	2016،	في إطار ما سمي باستراتيجيتها الرامية إلى امل�ضي في تحسين وضعية املؤسسات السجنية٬ 
وأنسنة ظروف اعتقال السجناء.	وحسب تقرير للمندوبية٬	فإن األولويات املحددة في إطار هذا البرنامج ترتكز على مبادئ	
غير أن واقع	 الحكامة الجيدة بغية دعم وتحصين املكتسبات والنهوض بأوضاع القطاع وتحسين ظروف السجناء.	
االستراتيجية يفيد أنها تهدف بالدرجة األولى إلى تعزيز الجانب األمني وبناء	مؤسسات سجنية حديثة تستجيب للمعايير	
الدولية املتعلقة على الخصوص باحترام حقوق اإلنسان وصون كرامة النزيل،	بغية الرفع من املساحة املخصصة لكل	
2014،	علما بأن الحد األدنى لهذا	 2012	إلى حوالي ثالثة أمتار مربعة في أفق سنة	 2	متر مربع سنة	 سجين من معدل	

املعدل يفوق ستة أمتار مربعة بالنسبة للدول الغربية.

3. 1. 4 استمرارية التعذيب

وغياب متابعات سريعة وفعلية	 التعذيب،	 التأكيد على إشكالية استمرارية  التقارير املوضوعاتية تم  انطالقا من 
في عالقة باملوضوع،	وهو ما ينم حسب املقرر األممي الخاص عن غياب إرادة حقيقة هادفة للمتابعة بشأن حاالت	
التعذيب أو املعاملة القاسية،668	بل غياب أية إرادة لتفعيل حقيقي ملقتضيات القانون الجنائي من خالل القانون	43. 

04	لـــ	14	فباير	2006	من خالل الفصول	231.1	إلى	231.8. 669

2.3 الصعوبات املرتبطة بالسجين

	يعد السجين عنصرا محوريا في إنجاح سياسة التأهيل وإعادة اإلدماج إال أنه يصبح على عكس ذلك عندما تتدخل	
محددات شخصية سلبية ومؤثرة من قبيل:

667		-	سعيد جفري،	»الحكامة وأخواتها	-مقاربة في املفهوم ورهان الطموح املغربي-«	،	مرجع سابق	،	ص	62.
668 -  Le Rapporteur spécial note aussi l’absence apparente d’enquêtes rapides et approfondies sur tous les cas de torture 
et de mauvais traitements, de poursuites à l’encontre des auteurs, de recours utiles et de réparations, y compris sous la 
forme de services de réadaptation, pour toutes les victimes de tortures et de mauvais traitements...

Le Rapporteur spécial note que dans la plupart des prisons les conditions demeurent alarmantes du fait du surpeuplement, 
de mauvais traitements et de mesures disciplinaires abusives, de mauvaises conditions d’hygiène, d’une nourriture 
inadéquate et d’un accès limité aux soins médicaux. Il note avec satisfaction les efforts du Gouvernement pour augmenter 
le nombre des visites dans les lieux de détention, notamment celles effectuées par le Conseil national des droits de 
l’homme. 

 Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. 
Méndez ; Mission au Maroc du 15 au 22 septembre 2012.

669	-	أعادت مسودة مشروع القانون الجنائي تعريف التعذيب املنصوص عليه في الفصل	231.1	من خالل ما يلي:	»	يقصد بالتعذيب،	كل فعل ينتج عنه ألم	
أو عذاب شديد جسدي أو نف�ضي يرتكب،	ألي سبب،	في حق شخص،	أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه.	ويعاقب عنه بالسجن من خمس إلى عشر	

سنوات وغرامة من	5000	إلى	50.000	درهم،	دون االخالل باملقتضيات الجنائية األشد«
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3. 2. 1 عنصر االختيار

	وهو عنصر مرتبط بالجانب النف�ضي للسجين ذلك أنه لم يختر عن طواعية دخوله السجن قصد تربيته وتأهيله من	
جديد وإعادة إدماجه في الوسط الطبيعي،	بل دخوله السجن جاء	بناء	على أحكام قضائية أرغمته على ذلك،	وبالتالي	
فهو يخضع مكرها إلى إمالءات اإلدارة العقابية في فرض برامجها التربوية	)رغم أن هذه البرامج ال تختلف إلى حد بعيد	
عن مثيالتها في الوسط الحر(.	وبالتالي فعنصر االختيار على أهميته املعنوية في التربية وإعادة التربية هو عنصر مفقود	

داخل املؤسسة السجنية. )670( 

3. 2. 2 عنصر االختالط

	ذلك أن اإلمكانيات املحدودة التي يتوفر عليها قطاع السجون ال تؤهله لتدبير الساكنة السجنية على أساس التصنيف	
الوارد في القانون املنظم للمؤسسات السجنية.	هذا الوضع إذن يسمح باختالط العناصر الخطيرة من السجناء	بأخرى	
لم تعتد على ارتياد السجون والتي من املمكن تقويمها،	بل في أحايين كثيرة هناك اختالط للمحكومين باالحتياطيين مما	

يقوض عملية التأهيل ويسمح بتف�ضي داء	الجريمة.

 3. 2. 3 عنصر الرغبة

	يتجلى عنصر الرغبة في إقدام السجين على البرامج التربوية ال يعوقه في ذلك عائق،	والحال أن السجين عندما يقبل على	
الحصص التربوية تراه منشغال بظروف اعتقاله ومعاناته النفسية واألسرية.	وبالنسبة لالحتياطيين نجدهم منشغلون	

بمصير قضاياهم أكثر ما يفكرون في التأهيل والتكوين.

3. 2. 4 عنصر املس بالكرامة

يشكل املساس بكرامة السجين خالل محطات الوضع تحت الحراسة النظرية،	واالعتقال في املؤسسات السجنية،	
إحدى املثبطات التي تضر بالسجناء	بشكل كبير،	فتنعكس سلبا على الدور اإلصالحي واإلدماجي املتوقع بعد انتهاء	مدة	

العقوبة.			

3.3 الصعوبات املرتبطة بالسلوك املجتمعي

يعتبر السلوك املجتمعي اإليجابي حافزا معنويا أكثر منه ماديا في إخراج املؤسسة السجنية من واقع العزلة واالغتراب	
الذي تعيشه،	وهكذا فإن الصعوبات التي تواجه اإلدماج وإعادة التربية والتوجيه على هذا املستوى،	منها ما يدخل في	

نطاق تدخالت فعاليات املجتمع ومنها ما يدخل في نطاق تمثالت املجتمع للمؤسسة السجنية.

3. 3. 1 تدخالت املجتمع املدني

	إذا كانت تدخالت املجتمع املدني تكت�ضي خلفية حقوقية محضة اتجاه السجون،	فإنه وبكل اسف يتم عرقلة تلك	
دون استحضار أن غاية التربية والتأهيل	 انطالقا من خلفية االختالف في الرؤى أو التصورات،	 املساعي الحميدة،	
وإعادة اإلدماج مسعى مشترك.	وهو ما يتطلب إلى حد بعيد اعتماد الفعل التشاركي البناء	الذي يهدف إلى االرتقاء	بأداء	

املؤسسة السجنية.			

670		-	مداخلة ملصطفى لفراخي،	مرجع سابق.
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ولعل الغاية من ضرورة تعدد التدخالت املؤسساتية واملجتمعية،	تنوع وتعدد املرجعيات،	مما يسمح بتمكين السجين	
من أفضل الظروف من أجل تقويم أنجع،	والرقي بجودة العمل الذي يتم تقديمه في إطار تشاركي وليس تنازعي صدامي.	
يحدد الشروط الخاصة لولوج املؤسسات	 غير أن الفصل العاشر من املرسوم التطبيقي للقانون املنظم للسجون،	
أو	 أو االجتماعي،	 الجمعيات ذات الصلة بالعمل التربوي،	 بحيث ال يسمح ألعضاء	 السجنية واالتصال باملعتقلين،	
الحقوق أو الهيئات الدينية،	بإقامة حفل أو تخليد حدث وطني داخل املؤسسات السجنية إال بعد موافقة مدير إدارة	
السجون،	وإعادة اإلدماج وفق الشروط املحددة من طرفه،	وهو األمر الذي يقلص من دور املجتمع املدني في اإلسهام	

في الحماية والقابة الغير املباشرة.

3. 3. 2 تمثالت املجتمع للمؤسسة السجنية

تتجلى هذه التمثالت في ثقافة املجتمع وبنياته وحمولته في تمثل املذنب وبالتالي املؤسسة السجنية،	وهذه النظرة تجعل	
هذه األخيرة تعيش في اغتراب وعزلة وتنافر وإقصاء	من طرف املجتمع، )671( وبالرغم من محاوالت االنفتاح التي تنتهجها	
املؤسسة السجنية فإن املخزون الثقافي و االجتماعي يستبطن هذا االستهجان،)672( وبالتالي فإن تخلي املجتمع املغربي	
عن لعب األدوار التضامنية وتبني السلوك الالمعياري الذي يفتقد إلى املرجعية الدينية واإلنسانية في تحقيق التكافل	
والتعاون بين أفراد املجتمع،	يكون وبااًل	على مستقبل السجين بدفعه للعود إلى الجريمة،	والذي يظهر كرد فعل انتقامي	

يطبع سلوك هذا األخير جراء	ما لحق به من مهانة وتحقير.	

وبالتالي فقد آن األوان ملواساة السجين بدال من احتقاره وتذكيره بخطئه،	وهو واجب ينبغي على الدولة واملجتمع املدني	
أن يكرسانه بكل ما يملكانه من وسائل	»إذ يتوقف نجاح عملية إعادة اإلدماج على درجة الوئام والتضامن اللذين	

يتوفر عليهما املجتمع وعلى عادات املشاركة الفعالة للمواطنين في العمل االجتماعي«)673(

 ثانيا: االقتراحات

مع التعديل الدستوري لسنة	2011،)674(	تضمن تصدير الدستور املغربي ألول مرة الفقرة التالية	»يشكل هذا التصدير	
جزء	ال يتجزأ من هذا الدستور«	لتحسم بذلك هذه الفقرة نقاشا فقهيا ساد لفترة طويلة حول مدى انتماء	التصدير	

671		-	عبد القادر الكيحل،	مرجع سابق،	ص	94.

672		-	عبد القادر الكيحل،	مرجع سابق،	ص	95.

673		-	جاك فرنال	،	»خصوم وأنصار عالج املنحرف وإعادة تأهيله«	،	تعريب قسم الترجمة بأمانة املنظمة العربية للدفاع االجتماعي	،	عدد	16	،	يوليوز	1983 
,	ص		263.

674	-	)(	عموما يمكن الحديث عن أنسنة حقوقية طبعت الباب األول من الدستور في الجانب املتعلق بالحقوق الفردية والجماعية،	فإذا كان دستور	1996 
أورد فقط	11	فصال،	فإن الدستور الحالي تضمن	21	فصال ركزت على املضامين الحقوقية،	وإحاالت عامة بلغت	60	إشارة في هذا املجال،	فعلى سبيل املثال	
ال الحصر تم توظيف مفهوم	»	الحريات«	42	مرة في الدستور الجديد،	كما تضمن جردا شموليا لألجيال الثالثة لحقوق اإلنسان)	الجيل األول يتعلق بالحقوق	
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،	الجيل الثاني:	املتعلق بالحقوق والحريات األساسية ترتبط بمعالجة األوضاع الهشة لفئات من النساء	
واألمهات ولألطفال واألشخاص املسنين والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة وإعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من اإلعاقات الجسدية الجيل الثالث	
من حقوق اإلنسان في إطار ما أم�ضى يعرف بحقوق التضامن والتدعيم وإكراهات تشابك العالقات الدولية،	كالحق في البيئة والتنمية والحقوق اإلعالمية	
واملعلوماتية والوصول إلى املعلومة،	في إطار ما يسمى بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية وحماية حقوق اإلنسان	
والنهوض بها(،	فقد حضرت في هذا الدستور مختلف الحقوق ذات الصبغة الكالسيكية كالحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،	

مالءمة ملا تضمنه العهدين الدوليين للحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية املنشورين ب:	ـ	ج ر ع:-3525 6	بتاريخ	21	مايو	1980
-	راجع بهذا الصدد،	عمر بندورو،	مدخل لدراسة حقوق اإلنسان والحريات العامة،	دار النشر املغربية،	ط سنة	1998،	ص:145	وما يليها.
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)675(	وتأتي أهمية هذا املستجد انطالقا من كون التصدير يتضمن التشبث بحقوق اإلنسان كما	 للكتلة الدستورية.	
هي متعارف عليها عامليا،	وحماية منظومتي حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والنهوض بهما،	وسمو االتفاقيات	

الدولية فور نشرها على التشريعات الوطنية،	مع حظر كافة أشكال التمييز.

وبما أن الدستور الجديد يؤكد سمو االتفاقيات الدولية فور نشرها على التشريعات الوطنية،	والعمل على مالءمة هذه	
التشريعات معها،	فان االتفاقيات الدولية بموجب التعديل الدستوري الجديد أصبحت تحتل مكانة متميزة ومرموقة،	
بل ذات أولوية في املنظومة التشريعية املغربية.	وبما أن الدستور الجديد يمنح للبرملان مهمة التشريع في مجال السجون،	

فإن إمكانية مراجعة النصوص تظل واردة ومطروحة في سياق التفاعل مع توجهات الوثيقة الدستورية.	

بذلك فإن الحاجة للتعديل فرضتها خيارات املشرع الدستوري،	وتحتمها ضرورة املراجعة الشمولية والعميقة للسياسة	
التشريعية الجنائية،	سواء	على مستوى قواعد املوضوع أو الشكل،	باإلضافة إلى القانون املنظم للسجون واملرسوم	
التطبيقي،	مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة الحرص على تطوير سبل التنزيل الصحيح للمقتضيات القانونية من خالل	

مراجعة آليات الرقابة،	وتفعيل إمكانيات املحاسبة.

1 -  حتمية تطوير القانون اجلنائي من خالل:

	 إعادة صياغة السياسة الجنائية،	وضبط خياراتها باالبتعاد عن اإلعمال الحتمي آللية التجريم،	والتوظيف املبالغ		
فيه لخيار العقاب؛	وهو ما يقت�ضي اعادة النظر في املقاربات األمنية للسياسات الجنائية ووضع مخطط استراتيجي	
يعتمد دراسات معمقة وأبحاث علمية ملعرفة اسباب الجريمة،	بشكل يسمح بالعمل على تنقية املنظومة القانونية	

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

	 استحداث عقوبات بديلة منها على الخصوص:	اإلنذار،	التوبيخ،	التشهير بالجاني،	توقيف العقوبة،	الغرامة املرتفعة.		
املنع من اإلقامة والسكن بالعمالة أو اإلقليم الذي يسكن به الضحية أو ورثته،	العمل للمصلحة العامة،	العمل	
لصالح املتضرر،	العمل على إزالة الضرر،	القيد االلكتروني.	الحكم املشروط،	الحبس في نهاية األسبوع،	السجن	
املرجع االحتياطي لفرض احترام امتثال املستفيد من	 مع استحضار أن إقرارها مرتبط بجعل القضاء	 باملنزل...	
بدائل العقوبة السالبة للحرية؛	لكي يتسنى للمسؤولين على تنفيذ السياسة العقابية املنتهجة في ظل قانون تنظيم	
السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين القيام بمهامهم على أفضل وجه،	وذلك بالنظر إلى التخفيض من	

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

2 - ضرورة تطوير قانون املسطرة اجلنائية:

إذا كانت بالدنا قد شهدت في السنوات األخيرة صحوة في سياستها الجناية،	تجسد ذلك باألساس من خالل صدور	
قانون املسطرة الجنائية بتاريخ	3	أكتوبر	2002	-الذي دخل حيز التطبيق في فاتح أكتوبر	2003-	والذي دخلت عليه	
مجموعة من التعديالت،	كان آخرها التعديل الصادر بمقت�ضى القانون رقم	11. 35	املتعلق بمالئمة بعض بنود قانون	

675		-	)(الفقرة األخيرة من دستور	2011	حسمت األمر بشكل قطعي وجعلت التصدير جزء	من الكتلة الدستورية.
	راجع بهذا الصدد:

-	الحسن الوزاني الشهدي،	االتفاقيات الدولية والقانون الداخلي املغربي في مجال حقوق اإلنسان،	املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية،	ع م	-48 -49 
يناير	–	أبريل سنة	2003،	ص:	89.

.Hassan	.OUAZZANI	CHAHDI,	La	pratique	marocaine	des	droits	et	traités,	Ed	librairie	générale	de	droit	et	jurisprudence,	1982 -
-		وزارة حقوق اإلنسان،	االتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خالل االجتهادات القضائية،	م س،	ص:123. 
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املسطرة الجنائية مع الوثيقة الدستورية خاصة املادة	23	من الدستور مع الفصل	66	من ق.م.ج،	والقانون	14. 86 
املعنون	 	2011 فهي تراهن اليوم على مراجعة شمولية ارتباطا بالباب الثاني من دستور	 املتعلق بمكافحة اإلرهاب؛	

بالحقوق والحريات األساسية.

	وانطالقا من الفصل	23	الذي ينص على أنه	»يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية،	وبظروف اعتقال إنسانية.	
ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة اإلدماج...«،	أصبح من الضروري العمل على تنزيل هذه املقتضيات في	
أسرع وقت ممكن،	كما أصبح من الضروري العمل على تبسيط وتفعيل مسطرة اإلفراج املقيد بشروط،	إلعطاء	فرصة	
للسجناء	ملراجعة الذات،	وتأمين االنضباط داخل السجن لالستفادة من اإلفراج،	ألن الوضع الحالي يجعل السجين	
ينظر بروح تشاؤمية ونزعة تمردية إلى السياسة العقابية،	وبالتالي قد يسعى ملا هو أشد وأخطر من الجريمة األولى،	طاملا	

ال أمل في طريق آخر للخروج من السجن خير قضاء	العقوبة.	

ومن أجل فعالية العقوبة،	وجب حماية الضمانات الدستورية وتنويع العرض في ثنايا فصول القانون املسطري كما هو	
الشأن بالنسبة للعرض العقابي-من خالل تبني مجموعة من اآلليات:

	 تعزيز ضمانات املحاكمة العادلة؛	

	 رد االعتبار لوظيفة قا�ضي تطبيق العقوبات وتوسيع صالحياته على مستوى املراقبة واملتابعة،	لتشمل إمكانية		
اتخاذه قرارات ذات صبغة قضائية،	ويستطيع حينها تعديل العقوبة بالبدائل كلما توفرت له معطيات حاسمة	

بإصالح الجاني واستطاعته االندماج من جديد.

	 تفعيل نظام اإلفراج املقيد بشروط،	ونظام الحرية املحروسة وكذا إجازة الخروج...؛	

	 تبني مبدأ التخفيض التلقائي للعقوبة،	كي تذكي في السجين االنخراط في البرامج،	وتدفع به للتوجه نحو حسن		
السلوك ويسعى لالستفادة من تخفيض عقوبته.

2. 1 خالل مرحلة التحقيق

	 إلى االعتقال		 تفعيل مسطرة إيداع الكفالة املالية أو تقديم كفالة شخصية وكذا مسطرة الصلح عوض اللجوء	
االحتياطي.

	 تفعيل مسطرة املراقبة القضائية676	عوض االعتقال االحتياطي،	مع ضرورة أن يعتمد التشريع املغربي لبدائل أيضا		
عن االعتقال االحتياطي منها على الخصوص نظام الكفالة املرتفعة والتي تصبح ملكا للخزينة في حالة عدم التزام	

املتهم لحضور جلسات التحقيق.

	 في حالة ضرورة التحقيق القصوى وعدم جدوى الكفالة واملراقبة القضائية،	والتي تقرر معهما اللجوء	لالعتقال		
يتعين اإلسراع بالبت في قضايا املعتقلين االحتياطيين،	حيث يتعين تحديد أجل قصير للبت في هذه	 االحتياطي،	

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

676	-	للتفصيل أكثر بشأن نظام املراقبة القضائية.	يمكن الرجوع إلى	:	عبد هللا درميش،	الوضع تحت نظام املراقبة القضائية في قانون املسطرة الجنائية	
الجديدة مقال منشور بمجلة اإلشعاع،	العدد	29،	غشت	2004،	ص9	وما بعدها.
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2.2  خالل مرحلة املحاكمة 

	 يتعين التضييق من السلطة التقديرية للقا�ضي في تفريد العقوبة،	حيث يمكن استعمال هذه السلطة بتعسف		
وبالتالي يتعين تقليص الفارق بين الحد األدنى والحد	 أو بتساهل وهو ما يفتح املجال للتجاوزات أو االختالالت،	

األق�ضى.

	 ضرورة أن يتوفر القا�ضي الجنائي على مؤهالت معينة تهم مختلف العلوم التي لها ارتباط بالجريمة واملجرم،		
كالتخصص في العلوم الجنائية وعلم اإلجرام وعلم العقاب وعلم االجتماع،	نظرا لدوره الخطير املتعلق بالتحكم في	

مصير األفراد وحرياتهم.677

	 إسناد قرارات وأوامر االعتقال واإلفراج لهيئة قضائية مستقلة ومحايدة وسن طرق الطعن في قرارات االعتقال		
واإلفراج.	

	 	تفعيل بدائل العقوبات وبدائل االعتقال االحتياطي املتاحة للقا�ضي،	وإدراج أخرى ضمن التشريعات الجنائية.	

	 تحديد آجال للبت في قضايا املعتقلين وتداولها في املحاكم.	

	 نشر الوعي القانوني لدى املواطنين لتقليل الضغط على القضاة بسبب عدم االعتقال.	

	 تفعيل تنفيذ األحكام باإلدانة الصادرة في حالة سراح لدعم ثقة املواطن في نجاعة العدالة التي تؤديها وظيفتها ولو		
بعد حين.

2. 3  خالل مرحلة تنفيذ العقوبة 

	 ضرورة مراجعة الفصول القاضية بالرقابة القضائية على املؤسسات السجنية،	باعتماد مؤشر اإللزامية في الزيارة،		
تعلق األمر بجهاز النيابة	 ومبدأ املحاسبة حين عدم القيام بالواجب املنهي من لدن املؤسسات القضائية،	سواء	

العامة،	أو قا�ضي التحقيق أو رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه...678

	 تمكين الهيآت القضائية من صالحية اتخاذ القرارات بشأن املتهمين املتواجدين في حالة اعتقال واملحكومين،	متى		
ظهر أن هناك ما يدعو لذلك،	على أساس اعتماد مبدأ التعليل والخضوع للرقابة.	

	 تفعيل الفصول من	501	إلى	504	من قانون املسطرة الجنائية الخاصة باألحداث الهادفة إلى تغيير تدابير املراقبة		
والحماية وإعادة النظر في التدابير املنصوص عليها في املادة	481	وذلك كيفما كانت الهيئة القضائية التي أصدرت	

املقرر.

2. 4  تطوير آليات العدالة الجنائية 

انطالقا من الفصل	22	من دستور	2011،	ال يجوز املس بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي شخص،	في أي ظرف،	ومن	
قبل أي جهة كانت،	خاصة أو عامة.	كما ال يجوز ألحد أن يعامل الغير،	تحت أي ذريعة،	معاملة قاسية أو ال إنسانية أو	

677	--	للمزيد من التوسع راجع تقارير االجتماعات الجهوية للهيئة العليا إلصالح منظومة العدالة في كل من مدينة فاس وطنجة ومراكش.

678	-	املادة	249	»يقوم رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بزيارة املؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة االستئناف مرة كل ثالثة أشهر على األقل،	
ويتحقق من حالة املتهمين املوجودين في حالة اعتقال احتياطي.	يمكنه أن يطلب من قا�ضي التحقيق جميع البيانات الالزمة.	إذا ظهر له أن االعتقال ال مبرر له،	

يوجه لقا�ضي التحقيق التوصيات الالزمة.«مادة تبرز مدى ضعف الدور الرقابي والحمائي باعتبار أن الصالحيات محددة تنتهي بإصدار توصيات.
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مهينة أو حاطة بالكرامة اإلنسانية.	كما أن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله،	ومن قبل أي أحد،	جريمة يعاقب عليها	
القانون.	ولعل التنزيل الصحيح لهذا الفصل يتطلب من بين ما يتطلب،	مراجعة شمولية لقانون الطب الشرعي،	أحد	
أهم اآلليات التي ينبغي أن تخضع ملراجعة بغية تمكين الضحايا من الحماية من كل أشكال التعذيب،679	وهو ما يتطلب	
املواءمة مع املرجعيات الدولية. فوفق اإلحصائيات الرسمية للحكومة املغربية خالل سنة	2011،	تم عرض	33	حالة	
فقط على الفحص من لدن السلطات القضائية على الطبيب الشرعي.680	وهو ما يعني انعدام إمكانية الفحص التلقائي،	
أو الفحص بمناسبة الوضع تحت الحراسة النظرية.	بذلك ينبغي إقرار آليات تمكن وبشكل تلقائي من االستفادة من	

الفحص من لدن طبيب شرعي متخصص،	محايد ومستقل.

3 - القانون املنظم للسجون 

	–	2012 	 إذا كانت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج قد سطرت برنامجا خماسيا للفترة املمتدة بين	
2016	في إطار استراتيجيتها الرامية إلى امل�ضي في تحسين وضعية املؤسسات السجنية٬	وأنسنة ظروف اعتقال السجناء٬ 
وذلك بأولويات محددة في إطار هذا البرنامج ترتكز على مبادئ الحكامة الجيدة بغية دعم وتحصين املكتسبات والنهوض	
خاصة في ظل الحاجة للتدخل السريع ملواجهة عوامل الفشل التي	 بأوضاع القطاع وتحسين ظروف السجناء،681	
تكتنف األدوار التأهيلية واإلصالحية للمؤسسات السجنية،	وهو ما يفرض إيقاعا أكثر فعالية بحكم املعرفة الدقيقة	
لألولويات.	غير أنه وبحكم عدم انتهاء	املدة املبرمجة لالستراتيجية،	وبحكم غياب مؤشرات أولية للتقييم يصعب طرح	
تصور أولي حول وقع االستراتيجية على واقع السجون والسجناء،	أضف لذلك كون املتغيرات التي عرفها هرم اإلدارة	
موضوعي عن مدى تحقيق األهداف املسطرة في	 املركزية للمندوبية العامة للسجون ال تسمح بتقديم تقييم أولي،	

االستراتيجية.

في سياق تلك املعطيات أصبح الجميع مقتنعا بضرورة تبني توجه شمولي مشترك لتجاوز الوضعية السلبية التي تعيش	
في ظلها العديد من املؤسسات السجنية.	فإذا كانت التجارب امليدانية قد أثبتت نجاح العديد من التشريعات املقارنة	
في تخطي أزمة املؤسسات العقابية عبر مقاربة تشاركية وجهت لحل أزمة الوضع العقابي لديها،	وذلك من خالل اعتماد	
والرقي	 فليس هناك ما يمنع من تطوير اآلداء	 آليات حديثة للعقاب ومناهج متطورة في تدبير املؤسسات العقابية،	

باملؤسسات.

679 -  À cet égard, il tient à souligner que le système médico-légal marocain devrait être revu d’urgence et réformé, dans 
la mesure où il ne garantit pas actuellement la détection, la documentation et une évaluation médico-légale correcte de 
tout cas présumé de torture et de mauvais traitements; selon le Rapporteur spécial, c’est peut-être là une des raisons de 
la non-application de la règle d’exclusion des éléments de preuve obtenus sous la torture. 

 Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. 
Méndez.

680 - Il ressort des statistiques du Gouvernement qu’en 2011, 33 examens médicaux seulement ont été ordonnés (20 par 
le Bureau du Procureur général et 13 par des juges d’instruction), et qu’en 2010, le Bureau du Procureur général et les 
juges d’instruction en ont ordonné 21 et 16 respectivement. On ignore cependant si ces examens, dont le nombre est 
faible, ont tous trait à des allégations de torture.

681	-	ترجع مبررات سن هذا املخطط االستراتيجي إلى الوضعية التي أصبحت تعيشها مؤسساتنا السجنية،	جراء	استفحال ظاهرة االكتظاظ التي أثرت بشكل	
سلبي على طموحات القطاع نحو تعميم االستفادة من البرامج التربوية في صفوف السجناء،	وأصبحت تفرض تبني حلوال فعلية واستعجالية بغية امل�ضي قدما	
نحو تحقيق نتائج أفضل،	تكرس املفهوم اإلصالحي لدور املؤسسات السجنية كأولوية في تأهيل السجناء,	حيث أكد املندوب السابق للسجون على أن		من	
أهداف االستراتيجية مواصلة تحسين ظروف إيواء	املعتقلين تعد أول هدف لهذا البرنامج الخما�ضي٬	وذلك من خالل بناء	مؤسسات سجنية حديثة٬	وتغطية	
الخريطة القضائية للمملكة٬	مشيرا إلى أن برنامج عمل املندوبية لسنة	2012	يتضمن بناء	ست مؤسسات سجنية يصل مجموع طاقتها اإليوائية إلى	8050 
نزيل٬	وتوسعة مؤسستين سجنيتين تتوفران على فضاءات تسمح بذلك لتصل طاقتها اإليوائية إلى	900	نزيل٬	على أن يتم تنفيذ باقي البرامج خالل الفترة ما	

بين	2013	و2016.
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وبالرجوع الى تشريعنا املغربي نجده رغم انضباطه لخلفية حقوقية ال يزال يخطو في هذا االتجاه خطوات محتشمة،	
وتبعا لهذا نرى ضرورة تضافر الجهود وتحمل املسؤوليات من أجل العمل على بلورة رؤية شمولية من أجل تحديث	
املنظومة العقابية.682	مع ابتكار واعتماد آليات جديدة،	وتوجه حديث كفيلين بالحد من املقاربة الكالسيكية في العقاب	
وتخطي واقع االكتظاظ باملؤسسات السجنية،	ناهيك عن ضعف البنيات التحتية للعديد منها،	وتقادمها ومحدودية	
بذلك فإيماننا راسخ بأن هذه الحقوق	 وما يستتبعه من آثار وخيمة على حقوق السجين...	 املوارد املالية والبشرية،	
وغيرها ليست مرتبطة حتما بالنصوص التشريعية بل ينبغي أن تكون مدعمة بقاعدة صلبة تشكل آليات للتفعيل	
لضمان تحولها الى واقع،	وتبني نظام رقابة فعال في سبيل تحقيق أنسنة السجون.	وفي هذا الصدد فنحن األن	-أكثر من	
أي وقت م�ضى-،	مطالبين باالنخراط في مشروع إصالح املنظومة السجنية وفق نظرة شمولية؛	لذلك سنطرح في البداية	

أوجه التصحيح العامة،	قبل التعرض للنقط الجوهرية التي تحتاج لتعديل.

1.3 االقتراحات ذات الطبيعة العامة

	 القطع مع أولوية املقاربة األمنية في تدبير القطاع السجني،	ودعم التدابير املفعلة ألنسنة ظروف االعتقال ومعاملة		
السجناء	باالعتماد على املعايير الدولية لحقوق اإلنسان ألجل مسؤولي السجون،	بعيدا عن العنف الجسدي أو	

اللفظي؛

	 ضرورة إعادة تحديد أدوار وأهداف السجون كمؤسسات عمومية؛	

	 بشكل يتناسب والتزامات اململكة املغربية على مستوى		 ضرورة الرفع من امليزانية العامة املخصصة للسجون،	
الوثيقة الدستورية والقواعد التشريعية؛	

	 تطوير العمل التربوي الذي يضمن إصالح السجناء	وتأهيلهم وتذليل الصعوبات التي تحول دون إعادة إدماجهم.	

	 تعزيز دور املصاحبة االجتماعية والتتبع لفائدة السجناء	من أجل تيسير إعادة اإلدماج في املجتمع؛	

	 قصد التوعية		 حراس السجن وغيرهم،	 السجون،	 تخصيص دورات تكوينية لفائدة مساعدي العدالة ومدراء	
بخطورة املهام املنوطة بهم،	وذلك في سبيل تعزيز القدرات لفائدة السجناء،	بل وإعادة إدماج النزيل خارج املؤسسات	

السجنية؛

	 توفير اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة على كافة املستويات بما يسمح بسالسة العمل ونجاعته للرقي باملنظومة		
العقابية؛

	 تطوير آليات إعادة التربية وإعادة اإلدماج،	وإحداث برامج مرتبطة بالحاجيات وكفيلة بتسهيل االندماج،	مع متابعة		
ومواكبة للمفرج عنهم ومساعدتهم في إعادة اإلدماج؛

	 من خالل رفع كل املعيقات		 انفتاح ممأسس للمؤسسات السجنية على املجتمع املدني وهيئات البحث العلمي،	
القانونية،	وإفساح املجال لتعاون أكبر وأمثن بين املؤسسات الرسمية وفعاليات املجتمع املدني الوطني والدولي،	

طاملا أن هدف الجميع ينصب في بوثقة واحدة وهو محاولة تحسين أوضاع السجون والسجناء	على حد سواء.

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

القانون الجنائي،	مع صمت غير مفسر بشأن القانون املنظم للسجون.
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	 والتسريع في عملية تشييد البنايات الجديدة بمواصفات تسمح		 تعزيز عملية إعادة هيكلة املؤسسات العقابية،	
بإمكانية أجرأة حقوق السجناء	بتخفيض نسبة االكتظاظ؛

	 رفع كلفة وقيمة الوجبات الغذائية للسجناء،	مع اعتماد نظام أكثر انسجاما مع املستجدات في مجال التدبير؛	

	 والسجينات في كل أنواع املعاملة أو التدخل املؤسساتي بدءا باأللفاظ ونوعية الخطاب		 احترام كرامة السجناء	
املستعمل،	ثم التفتيش الجسدي،	ومرورا عبر الظروف املادية لالعتقال،	وانتهاء	باحترام الحق في الحياة الخاصة	

والعائلية	؛

	 إصدار مدونة للسجون تنظم كل الجوانب بنصوص تشريعية؛	

	 واملساعدة على		 إشراك الجهات والجماعات الترابية فيى الشأن السجني بما سيمح باإلسهام في تطوير األداء،	
اإلدماج؛

	 مراجعة صياغة النصوص املنظمة للسجون بشكل يسمح من جهة بتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات السجناء؛		
ومن جهة أخرى بالتقليص من االستثناءات التي تؤدي إلى اإلجهاز على الحقوق...

3. 2  االقتراحات الجوهرية

تشكل االقتراحات الجوهرية صلب اإلصالحات املنتظرة من لدن املشرع بغية الرقي باملؤسسات السجنية،	وتحقيق	
حماية أكبر لحقوق اإلنسان املحروم من حريته،	وذلك من خالل حماية الحق في السالمة البدنية واألخالقية،	وحماية	
الحق في مستوى معي�ضي مناسب،	وحقوق الصحة املتعلقة بالسجناء،	وجعل السجون أماكن آمنة،	وتمكين السجناء	
ناهيك عن الحماية املتطلبة	 إجراءات التفتيش،	 والحماية أثناء	 وتقديم الشكاوى،	 من االتصال بالعالم الخارجي،	
لفائدة الفئات الخاصة من السجناء	)األحداث،	والنساء،	واملحكومون باإلعدام،	واملعتقلون احتياطيا...(،	وفق السن	

والجنس ونوع الجرم والسوابق،	مع ضرورة بذل الجهد باستمرار		للتغلب على املصاعب التي تعترض تطبيقها.

3. 2. 1 الرقي بأماكن االحتجاز 

	 ضرورة أن يودع السجناء بغرف ذات تهوية وإضاءة كافية،	مع توفرها على املرافق الصحية الضرورية، كما ينبغي أن		
ُتوّفُر إدارة السجن لكل سجين عند إيداعه سريرا فرديًا وما يلزمه من غطاء.

	 بناء	السجون بطريقة تجعل من الفضاء	السجني مكانا يساهم في عملية اإلدماج وليس جعله مكانا للعقاب		قائم		
على أولوية املقاربة األمنيةفقط.

	 وما تخلفه من مساس		 تحمل الدولة مسؤولية اآلثار املترتبة عن االكتظاظ وغياب ظروف إنسانية لالعتقال،	
بالكرامة اإلنسانية للسجين.683

3. 2. 2 الحماية باملؤسسات السجنية

	 من أجل القطيعة مع كل أشكال التجاوزات في استعمال السلطات		 إدارة السجون،	 مراجعة صالحيات مدراء	
والصالحيات،	من خالل تمكين القضاء	من اإلشراف على تنفيذ العقوبة وأولوية البت في كل القضايا؛

683	-	على أجهزة الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في توفير كل ظروف اإلقامة الصحية للسجناء،	بشكل يحول دون انتشار األمراض املعدية سواء	الجلدية منها أو	
املؤدية إلى تكاثر الحشرات املضرة بالصحة والسالمة.



252

املــرصـد املـغـربي للـسجــون

	 تجهيز املؤسسات بأفرشة وأغطية غير قابلة لالشتعال لتفادي الحرائق داخل املؤسسات السجنية؛	

	 فتح تحقيقات جادة ومسؤولة بشأن ادعاء	التعذيب،	مع ترتيب املسؤوليات ثم املحاسبة.684	

	 الحرص على التطبيق الحرفي للمادتين	3	و4	من املرسوم التطبيقي للقانون	23. 98	املنظم للسجون.685	

3. 2. 3 الحماية الصحية

	 رفع االعتمادات املخصصة القتناء	األدوية واقتناء	التجهيزات الطبية...	في سياق تفعيل الحق في الصحة املنصوص		
عليه في دستور	2011؛

	 تكليف وزارة الصحة بمسؤولية الوضع الصحي للسجناء،	واعتبارها املسؤولة بشكل مباشر على الرعاية والتتبع.	

    3. 2. 4 مأسسة الرقابة واالنفتاح على العالم الخارجي

	 تفعيل اللجنة املنصوص عليها في الفقرة األخيرة من املادة الثانية من ظهير	29	ابريل	2008 	واملحدثة طبقا للمرسوم		
رقم	2.09.212 686	القاضية بتأليف وتحديد اختصاصات هذه اللجنة،	التي يترأسها املندوب العام إلدارة السجون	
وإعادة اإلدماج،	في إطار تحسين ظروف اعتقال السجناء	وتوفير الرعاية الصحية لهم وتأهيلهم بعد اإلفراج عنهم	

من أجل إعادة إدماجهم في املجتمع،	وضمان تكوين موظفي املندوبية في املجال االجتماعي والصحي واألمني.	

	 من القانون الداخلي ملجلس النواب من خالل تكتيف دور		 	40 وأجرأة املادة	 تفعيل اآلليات الرقابية البرملانية،	
أعضائه في سياق اللجان االستطالعية بزيارة السجون.687	واعتماد منهجية التواتر في الزيارات واملواكبة ألوضاع	

املؤسسات السجنية والسجناء.	

	 23. 98،	بما يجعل من تدخالت الجمعيات ذات		 11	و12	من املرسوم التطبيقي للقانون رقم	 	،10 مراجعة املواد	
الصلة بالعمل التربوي،	أو االجتماعي أو الحقوقي مساهمات حقيقية في إعادة إدماج السجناء	والسجينات بعيدا	
عن املنع،	وعن الترخيص املرحلي الذي يقتصر على املناسبات الدينية أو الوطنية،	أو وفق قناعات األجهزة املسؤولة.	

684 - À la demande du Rapporteur spécial, le Gouvernement a fourni des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées 
contre des agents de l’État, en particulier des membres de la Gendarmerie royale, de la police judiciaire et des services 
des douanes entre 2009 et 2012. Les chiffres fournis par le Gouvernement indiquent que pendant ces quatre années, 220 
agents de la force publique ont fait l’objet d’enquêtes pour des actes de violence et d’autres formes d’abus de pouvoir. 
Bien que, faute d’information, il ne soit pas possible de tirer toutes les conclusions de ces statistiques, le Rapporteur 
spécial note avec préoccupation qu’il semble qu’aucune personne n’ait été poursuivie ou condamnée au titre de l’article 
231-1 du Code pénal. Les fonctionnaires qui ont fait l’objet de poursuites étaient accusés de coups et blessures mais 
pas de torture. La plupart des 220 agents susmentionnés sont encore en examen ou ont été déclarés non coupables. 
Les rares policiers qui ont été reconnus coupables ont été condamnés à des peines légères telles qu’une amende ou 
une suspension.

685	-	استمرار التجاوزات في بعض السجون،	يشكل خرقا للقوانين املنظمة للمؤسسات السجنية ولكل الصكوك الدولية ذات الصلة،	التي تصنفها كضرب	
من ضروب املعاملة القاسية أو املهينة أو الالإنسانية،	وفق ما ورد في التقرير املوضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان.	كما أكد التقرير اللجوء	أحيانا إلى	

زناين التأديب كإجراء	انتقامي ال يخضع لشروط اإلجراء	التأديبي املنصوص عليها في املواد من	53	إلى	62	من القانون رقم	23. 98 .
أزمة السجون،	مسؤولية مشتركة	،	مرجع سابق،	ص	47.

686	-	وتتألف هذه اللجنة من الوزارات التالية:	وزارة العدل،	وزارة الداخلية،	وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،	وزارة االقتصاد واملالية،	وزارة اإلسكان	
والتعمير والتنمية املجالية،	وزارة الصحة،	وزارة الشبيبة والرياضة،	وزارة الفالحة والصيد البحري،	وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث	

العلمي،	وزارة التشغيل والتكوين املنهي،	وزارة الصناعة التقليدية،	وزارة الثقافة وأخيرا الدرك امللكي.

687	-	عدد الزيارات التي تم القيام بها في السنوات األخيرة ال ترقى لحجم املسؤولية امللقى على عاتق ممثلي األمة فسنة	2012	قامت لجنة العدل والتشريع	
لم يتم القيام إال بزيارتين.	مما يؤكد غياب منهجية املواكبة واملراقبة الدائمة		 	2009 في حين في سنة	 2010	فقد بلغ عدد الزيارات ستةـ	 أما سنة	 بزيارتين،	

واملستمرة للمؤسسات السجنية.		
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وهو ما سيمكن من اإلسهام الجاد في نشر ثقافة حقوق اإلنسان داخل املؤسسات السجنية ومساعدة اإلدارة	
السجنية على القيام بمهامها في توفير بيئة مالئمة لتحسين ظروف االعتقال.

	 23. 98	بما يحقق انفتاح املؤسسة السجنية على محيطها الخارجي،	ويكفل مساهمة		 84	من قانون	 تعديل املادة	
املنظمات الحقوقية واالجتماعية والدينية على تقوية وتطوير املساعدة التربوية املقدمة لفائدة املعتقلين،	وتقديم	
واملساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنهم.	 الدعم الروحي واملعنوي واملادي لهم ولعائالتهم عند االقتضاء،	
مع االبتعاد عن الصالحيات املوسعة املخولة ملدير املؤسسة السجنية في الترخيص من عدمه لزيارة املؤسسات	

السجنية.

	 تمكين املنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووسائل اإلعالم من االطالع على أوضاع املؤسسات السجنية،	في		
سياق الطفرة الحقوقية املرتبطة بتوجهات دستور	2011،	وتقوية أدوارها وتكريس الثقة بينها وبين أجهزة الدولة،	
في سياق مصادقة اململكة املغربية على البروتكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وما يترتب عنه من	

إنشاء	آلية وطنية ملناهضة التعذيب،	بغية تكريس الدور اإليجابي الهادف للحد من خطورة الظاهرة اإلجرامية.

	 بشكل يمكن من تحديد مفهوم األسباب الخطيرة		 	98  .23 من القانون املنظم للسجون	 	87 إعادة صياغة املادة	
وحاالتها التي تمكن مدير السجن من إيقاف أو سحب الترخيص املتعلق بزيارة السجن.

	 بإبرام اتفاقيات دولية مع هيئات مختلفة من أجل		 وفي إطار سياسة إعادة اإلدماج ينبغي تعبئة التعاون الدولي،	
االستفادة من خدمات برنامج األمم املتحدة اإلنمائي الذي يساهم في إنجاز مؤسسات نموذجية إلعادة إدماج	
املحكوم عليهم،	التي ستعد مكسبا لقطاع السجون،	باإلضافة إلى الدعم الذي من املمكن أن تقدمه اللجنة األوروبية	

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

3. 2. 5 تطوير التدبير اإلداري واألمني للمؤسسات العقابية 

	 -		إدارة املؤسسات العقابية مطالبة بتطوير اآلداء	باعتماد تكنولوجيات االتصال واإلعالم في أعمالها وذلك بغرض		
بما	 تثمين تسيير الساكنة السجنية؛	وتحقيق النجاعة والفعالية والشفافية في تسيير مصالحها اإلدارية واملالية،	
يسهم في تجسيد مهامها الرئيسية املتمثلة في تحقيق هدف إعادة اإلدماج االجتماعي للسجناء	ضمن استراتيجية	

مكافحة الجريمة وتقليص حاالت العود.

	 -	من املتطلب أيضا في سياق تطوير التدبير اإلداري للمؤسسات العقابية،	الحرص على مضاعفة أعداد املوظفين		
وتمكينهم من أحدث األدوات في مجال	 مع السعي لتأهيليهم علميا وتقنيا،	 العاملين باملندوبية العامة للسجون،	
عملهم حماية لهم وللسجناء،	باعتبارهم إحدى أهم الحلقات التي يقع على عاتقها ضمان األمن وتنزيل السياسات	
واالستراتيجيات في مجال التأهيل وإعادة اإلدماج،	وبخاصة استيعاب الضوابط الخاصة باملوظفين املكلفين بإنفاذ	

القوانين.

	 -	التعامل اإليجابي مع االحتجاجات التي تشهدها عدد من	السجون بسبب التجاوزات وحرمان السجناء	من الحقوق		
املنصوص عليها في القانون	23. 98	املنظم للسجون،	واملرسوم التطبيقي.	

3. 2. 6 حماية الفئات الخاصة 

	 ضرورة تخصيص ظروف أكثر مالئمة لألحداث والنساء،	وتخصيص اعتمادات مالئمة للنساء	الحوامل واملرضعات		
وباألخص تفعيل رقابة األجهزة القضائية،	 وفضاءات األطفال،	 وتحسين الرعاية الصحية،	 من حيث التغذية،	
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باإلضافة إلى إعادة تكييف األحكام املتعلقة بمعاملة األحداث،	من خالل دور فعال للمؤسسات القضائية وفق	
مضمون املواد	501	إلى	504	من قانون املسطرة الجنائية.

ومن بين الترتيبات التي ينبغي أن تتخذ بحق الحدث،	وضعه في دور ذات حرية جزئية ومراكز تدريب نهارية،	مما يساعده	
على البقاء	في محيطه الطبيعي من جهة وعلى تلقي ما يحتاج إليه من تدريب منهي وتعليم،	ويساعده في عملية االندماج	

االجتماعي.	)688(

أما املحكومون باإلعدام،	واملحكومون بالسجن املؤبد،	وانطالقا من الظروف الصعبة التي يخضعون لها بغض النظر	
بتمكينهم	 فهم في حاجة لرعاية أشمل في عالقة بالحقوق املنصوص عليها في القواعد األممية،	 عن باقي السجناء،	
وبغض النظر عن طبيعة العقوبة من الرعاية الصحية والنفسية،	ومن الحق في االستفادة من التكوينات أو املساهمة	

في األنشطة...689

العقلية	 أو  النفسية  باألمراض  واملصابون  وأجانب  معاقين  من  الخصوصية  ذات  الفئات  حماية  ضرورة  عموما 
واملدمنون...،	احتراما للمعايير الدولية واللتزامات اململكة املغربية بمناهضة كل أشكال التمييز أو الحيف.

3. 2. 7 إقرار آلية مستقلة لتلقي الشكايات والوقاية من التعذيب

ضرورة تمكين السجناء	من تقديم الشكايات بشأن التجاوزات والخروقات املرتبطة باملساس بالحقوق بشكل آمن	
بعيدا عن كل أصناف التهديد أو املساومة أو التسويف،	لهيئة قضائية مستقلة،	نزيهة ومحايدة؛	مع ضرورة فتح تحقيق	

في املوضوع،	وترتيب املسؤوليات.

مما يتطلب على املستوى القانوني مراجعة املادة	90	من القانون	23. 98	في فقرتها الرابعة والخامسة.	فمن خالل الفقرة	
الرابعة ينبغي تقييد صالحيات مدير املؤسسة السجنية في منع املراسالت بصفة مؤقتة بحكم عرقلتها إلعادة إدماج	
املعتقل أو تتعارض مع نظام أو أمن املؤسسة،	اعتبارا للتعابير الفضفاضة التي تمنح صالحيات شاسعة في املنع.	أما	
الفقرة الخامسة فتشكل تهديدا واضحا للسجناء	بتعريضهم للتدبير التأديبي مع املتابعة الجزائية من اعتبرت رسائله	
متضمنة لسب أو قذف أو وشاية كاذبة أو إهانات أو تهديدات،	ال�ضيء	الذي يمكن املؤسسة السجنية من صالحيات	
واسعة في التقدير واملتابعة اإلدارية،	مع التضييق على السجناء	في إمكانية التعبير الحر عما قد يتعرضون له من ضغط	

أو تجاوز داخل السجن.

ضرورة مراجعة الفصل	99	من القانون املنظم للسجون،	الذي ينص على املنع في مواجهة أي مطلب جماعي،	وهو ما ال	
يتما�ضى وفكرة تمكين السجناء	من الحقوق،	أضف لذلك تعريضهم نتيجة ذلك للتدابير التأديبية؛	وتعويض مضامينه	
بفكرة إلزامية فتح قنوات الحوار بين السجناء	في سياق الضوابط املنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة	

688	-)(	القاعدة	29	من قواعد بكين تنص على:«	الترتيبات شبه املؤسسية:	تبذل الجهود لتوفير ترتيبات شبه مؤسسية مثل الدور ذات الحرية الجزئية والدور	
التعليمية ومراكز التدريب النهاري وغيرها من الترتيبات املناسبة التي يمكن أن تساعد األحداث على العودة إلى االندماج بشكل سليم في املجتمع.«	

689 - ...»  Le Rapporteur spécial est également préoccupé par les dures conditions qui ont été imposées aux condamnés 
à mort à la suite d’un incident ayant causé le décès d’un garde à la prison centrale de Kenitra, il y a plusieurs années. Il 
a constaté en particulier que les prisonniers n’avaient pas la possibilité de lire des livres ou des journaux, de s’exercer, 
de s’instruire, de travailler ou de se livrer à toute autre activité en prison. Il considère que ce châtiment collectif de longue 
durée imposé à tous les prisonniers exécutant des peines de réclusion à vie est excessif et peut être assimilé à des 
mauvais traitements collectifs.
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السجناء	الصادرة عن األمم املتحدة،	املحينة بمقت�ضى قواعد مانديال،	بما يسمح بتمكينهم من تلبية مطالبهم املشروعة	
بعيدا عن أسلوب التهديد والتأديب.690  

كما يجب على األجهزة الرسمية املغربية تقوية حماية حقوق اإلنسان،	من خالل رصد اإلمكانات،	ونشر الوعي الحقوقي	
لدى كل الفاعلين في مجال العدالة،	واالستفادة من إمكانات التعاون مع األجهزة الدولية من خالل االستفادة من آليات	

األمم املتحدة في مجال مناهضة التعذيب،	وتعزيز الشراكة مع املجتمع املدني الوطني والجهوي والدولي.

3. 2. 8 مراجعة أساس تدبير حركة املعتقلين

من أجل تمكين السجناء	والسجينات من الحق في االتصال بالعالم الخارجي،	وبخاصة عدم االنقطاع عن التواصل	
مع األسرة من فروع وأصول وأزواج،	وجب مراجعة الباب السادس من املرسوم التطبيقي املعنون بحركة املعتقلين في	
الشق املتعلق بالترحيل اإلداري،	بمنع إمكانية الترحيل القائمة على أسباب عامة أو مبهمة،	تجعل منها أساسا لالنتقام	

أو اإلبعاد	)انظر الفصل	61	من املرسوم التطبيقي(.

3. 2. 9 الحرص على تقوية الروابط األسرية 

تشكل مسألة تقوية العالقات بين السجين وأفراد أسرته،	إحدى أهم الدعامات لالستقرار النف�ضي،	وعامال قويا في	
إنجاح مسالة االنخراط الطوعي في البرامج واملخططات داخل املؤسسة السجنية،	ناهيك عن تبسيط عملية االستعداد	
القبلي من أجل االندماج في املجتمع...األمر الذي يتطلب معه مراجعة شمولية للضوابط املحددة للزيارات املنصوص	
املنظم للسجون،	من خالل مراجعة صالحيات املدراء،	وتحسين الفضاءات،	والتمكين من	 	98 .23 عليها في القانون	
اللقاءات املباشرة في سياق ظروف تحترم الخصوصية	)األمر الذي يتطلب مراجعة املادة	77(،	والتقليص من حاالت	
مع السماح لألزواج بالخلوة الشرعية احتراما لحقهم في	 الزيارات التي تتم بإعمال الفاصل بين السجين والزوار،	

العالقات الجنسية.691

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

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

691 - Le droit à la sexualité trouve son fondement dans diverses règles : droit à l’intimité de la vie privée (article 8 de 
la Convention européenne des droits de l’homme) . Il est à noter à cet égard que si la Cour européenne des droits 
de l’homme n’a pas encore, dans l’état actuel des choses, posé en principe que les autorités devaient assurer aux 
personnes détenues la possibilité d’avoir des relations sexuelles, elle a cependant énoncé dans l’arrêt Kalashnikov c. 
Russie, du 18 septembre 2001, qu’elle notait avec sympathie le mouvement de réforme dans différents pays européens 
visant à permettre des visites conjugales. Par ailleurs, le Comité européen de prévention de la torture a demandé au 
gouvernement français, à quatre reprises, de prévoir des visites conjugales.

Rapports au gouvernement relatifs aux visites du CPT effectuées entre les 6 et 18 octobre 1996 (p. 60) et entre les 14 et 
26 mai 2000 (p. 54).
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كلمة أخيرة؛

صحيح أن الحركة الحقوقية هي أشد الحركات االجتماعية واملدنية طلبا لالستقامة األخالقية،	صحيح أيضا أن الفوارق	
لكن األصح يكمن في احترام القاعدة	 النظرية بين التاريخ الفكري والتاريخ القانوني ملنظومة القيم مسألة واقعية،	
أمر ال يتما�ضى دون التفعيل الكامل للمنظومة	 التي توافقت عليها البشرية جمعاء	–	 القانونية األخالقية املجردة	–	

األخالقية.

إلى إرادة راسخة وتغيير في املواقف والسلوكات والعقليات قبل تغيير املؤسسات	 بذلك تحتاج السياسة العقابية 
كما تقت�ضي كذلك إقامة دعائم وأسس التحديث على منظور شمولي متكامل يتجاوز الطرح	 والقوانين املؤطرة،	
واعتماد أسلوب جديد لتحديد معالم	 التقليدي الذي يراهن على فعالية القوانين ذات الصلة بالتجريم والعقاب،	
التنزيل السليم ألهداف وفلسفة السياسة العقابية على ضوء	املمارسة اليومية للمسؤولين عن تنفيذها،	بما يضمن	
في إطار	 انفتاح املؤسسة العقابية على مختلف مكونات املجتمع وفي مقدمتها مؤسسات الدولة والهيئات التمثيلية،	
تنظيم الجهود للمساهمة الفعالة في تعزيز املردودية،	واستثمار القدرات والطاقات املبذولة على مستوى هذا القطاع	

من أجل النهوض بسياسة التأهيل واعادة االدماج التي تشكل عصب السياسة العقابية الحديثة.

من هذا املنطلق فإن التزام القطاع الو�ضي على السجون بمستلزمات التحديث اآلنفة الذكر،	يتطلب بالضرورة احترام	
مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية املعنية،	كوسيلة لتوحيد نشاطات املصالح اإلدارية من خالل التنسيق االداري،	
وكذا مبدأ التشارك عبر تدخالت كافة مكونات املجتمع ذات الصلة بالشأن التنموي عموما والسجني على الخصوص،	
وهو ما يعني بالضرورة مكاشفة	 مقومات سياسة عقابية ناجعة أكثر مرونة ومواكبة للمستجدات،	 من أجل إرساء	
الوضع العقابي لرصد السلبيات التي تعيق أهداف اإلصالح وفق منظور تشاركي مندمج قادر على تلبية الشروط وتدليل	

العقبات من أجل الوصول إلى عدالة عقابية أساسها االهتمام باملؤسسة السجنية وتأهيلها ملسايرة عجلة اإلصالح.

وتأسيسا على ما سبق يمكن القول إن القطاع السجني يعيش وضعية املخاض الذي سيؤسس المحالة للتفكير في	
تحديث آليات العمل بما يتيح للفعاليات املجتمعية الجادة شرف االسهام في النهوض بوضعية الساكنة السجنية	
في استحضار تام لخصوصية القطاع السجني كآلية لحفظ األمن والسالمة	 وكسب رهان التأهيل وإعادة اإلدماج،	
العامة.	ولعل بوادر الخالص قد بدأت في الظهور مع التغيير الذي طال املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،	
في انتظار رسم معالم املرحلة املقبلة التي ستتجه ال محالة نحو مأسسة حقوق اإلنسان بالسجون من خالل التركيز	
على السجين كعنصر محوري في رسم املخططات والبرامج،	وإكساب املؤسسة السجنية املكانة املرموقة التي يجب أن	
تحظى بها داخل املجتمع كمؤسسة تربوية تأهيلية تهدف الى املساهمة املباشرة في تأهيل الشأن التنموي؛	ومن املأمول	
أيضا في ظل هذه الوضع الجديد،	االنتقال من مستوى الخطاب القانوني إلى مستوى تفعيل هذه النصوص على أرض	
بتركيز وظائف التدبير التشاركي في صلب العمل اإلداري للقطاع السجني واالنتقال به إلى مرحلة التخطيط	 الواقع،	
االستراتيجي املؤثر في السياسة السجنية بغية تحقيق املقاصد العامة للحكامة التشاركية من خالل:	العقالنية والفعالية	

والنجاعة.

أداة	 من جانب آخر تشكل أدوات الرقابة الدولية على تطبيق التشريع الذي تتضمنه االتفاقيات والعهود الدولية،	
ضرورية وفعالة في حسن تطبيق الدول للصكوك الدولية املنخرطة فيها بوجه من الوجوه املعروفة في القانون الدولي،	
وسيلة غير مباشرة لحث الدول على التقييد بما صادقت عليه من	 ومن ثم تعتبر الرقابة الدولية بآلياتها وأدواتها،	
اتفاقيات وعهود،	في انتظار إحداث اآللية الوطنية ملناهضة التعذيب		طبقا لاللتزامات املغربية املترتبة عن املصادقة	
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على البروتكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو	
املهينة.	

عموما يظل موقف املرصد املغربي للسجون يطمح في مجال العقاب،	لإلعمال الكلي لحقوق اإلنسان في الفضاءات	
السجنية،	وهو ما يتوقف على مراجعة تشريعية شاملة من خالل إعداد مدونة لتنفيذ العقوبات محترمة للتوجيهات	

األساسية التالية:

وحماية الحقوق	 مع الحرص على أفضل توازن بين الضرورات األمنية،	 اعتماد املعايير الدولية كموجه،	 	o
املؤسسة	 وبلورته  إنتاجه  مسؤولية  تتحمل  قانوني  تأطير  خالل  من  السجناء،	 لفائدة  والضمانات 

التشريعية؛

التأكيد على مهمة تقويم العالقات االجتماعية بين السجناء	واملجتمع في أفق تمكين السجين من الحرية	 	o
وإعداده إلعادة إدماج السجين في املجتمع؛

تأسيس هيئة رقابية دائمة ومستقلة قادرة على ضمان بشكل ناجع الحقوق األساسية لإلنسان.	 	o






