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تقـــــديـم

2015 و2016  تندرج خطوة إقدام املرصد املغربي للسجون على إصدار تقرير حول وضعية السجون لسنتي 
في سياق رسالته وجهوده الداعمة لحماية حقوق السجناء و السجينات وفق ما تنص عليه املواثيق الدولية 

لحقوق اإلنسان عامة وحقوق السجناء بصفة خاصة، والقوانين الوطنية ذات الصلة.

إن إصدار هذا التقرير ضمن السياقات املصاحبة، يشكل خطوة أخرى نحو تسليط الضوء على واقع الحال 
قد يتيح ملختلف  داخل املؤسسات السجنية باعتبارها حقال متنوعا و متجددا باستمرار من حيث ساكنته، 
الفاعلين واملهتمين الوقوف على جزء من حقيقة وضعية السجون باملغرب وحقوق السجناء والسجينات داخل 

هذه املؤسسات السجنية.

يعزز إعداد هذا التقرير العمل الذي يقوم به املرصد املغربي للسجون من أجل حماية حقوق السجناء و النهوض 
بها ،كما يتقاطع مع تقارير أخرى، اهتمت برصد جوانب من واقع العيش داخل املؤسسات السجنية ببالدنا، 
وما لذلك من أثر على عالقة   ، و يسعى لتحليل تطور هذا الواقع وللعالقات القائمة بين السجين و محيطه 

السجينات و السجناء باملحيط املجتمعي واإلداري و القضائي و التشريعي.

ببالدنا وتضمينه مختلف التوصيات   فمع تقديم هذا التقرير الذي يرصد واقع وضعية السجون والسجناء 
يكون بذلك دعوة لتجاوز  والخالصات كمساهمة من املرصد في تفكيك واقع الحال والبحث عن الحلول،  
الفراغات القانونية، ونداءا لتجاوز الخروقات املرتبطة  بضعف التطبيق السليم للقوانين ذات الصلة بحقوق 
و بناء عالقة أو عالقات تشجع جهود العمل املشترك لتوفير شروط معاملة إنسانية  و السجينات،  السجناء 

للساكنة السجنية.

يمكن حصر مصادر املعلومات الخاصة بإعداد هذا التقرير في املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج   
ثم على ما يتوصل به املرصد من معطيات وشكايات و تظلمات من املعتقلين وعائالتهم ، وعلى ما تنشره وسائل 

اإلعالم املختلفة  وكذا ما تضمنته تقارير املنظمات الحقوقية من معطيات وبيانات.

الصكوك الدولية ذات   - اإلطار الدولي والوطني لحماية السجينات والسجناء  أما محتويات التقرير فتشمل: 
الصلة بحقوق السجناء و السجينات - قواعد مانديال ملعاملة السجناء - القوانين الوطنية األساسية – معطيات 
- قراءة  إحصائية حول املؤسسات السجنية  عرض وتحليل الشكايات التي عالجها املرصد املغربي للسجون 

وتحليل الشكايات- عقوبة اإلعدام خالصات وتوصيات - مالحق .

حول أوضاع املؤسسات    2016-  2015 إن املرصد املغربي للسجون يأمل أن يكون تقديم التقرير السنوي 
السجنية ببالدنا خطوة على طريق إحراز تقدم في لفت انتباه الرأي العام وصانعي القرار من أجل الوفاء 
بالتزامات الدولة املغربية بإعمال املعايير الدولية واملقتضيات القانونية الضامنة لحقوق السجناء والسجينات، 

كما نتوخى من التقرير السنوي الذي نعرضه أن يعطي صورة على واقع السجون باملغرب.





اإلطار الدولي والوطني حلماية السجينات و السجناء

الـمحور األول : 
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الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق السجناء و السجينات
 تتمثل أهم املعاهدات و الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق السجناء و أوضاع املؤسسات السجنية في:

� ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة 	  5 املادة   : اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 
: ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه   9 القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة و املادة 

.
ً
تعسفا

� العهد الدولي للحقوق السياسية واملدنية املعتمد من طرف الجمعية العامة واملعروض للتوقيع 	
والتصديق واالنضمام بقرارها 2200 املؤرخ في 26 دجنبر 1966 واملنفذ في 23 مارس 1976 طبقا للمادة  

49 وقع من طرف املغرب بتاريخ 19 يناير 1977 وتمت املصادقة عليه بتاريخ 3 ماي 1979. 

� اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة 	
39/46 املؤرخ  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 

في دجنبر 1984: دخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو 1987 وفقا ألحكام املادة 27)1( وقعت من طرف املغرب بتاريخ 

08 يناير 1986 وتمت املصادقة عليها بتاريخ 21 يونيو 1993.  والبروتوكول االختياري امللحق بها1، الذي ينص 

على حظر التعذيب عن طريق إنشاء لجان وطنية ودولية تتمتع باالستقاللية والنزاهة والشفافية، تقوم باملراقبة 

وزيارة أماكن االحتجاز بصورة مفاجئة مع تقديم تقارير بشأنها إلى السلطات من أجل حثها على تحسين ظروف 

االحتجاز لديها وتحسين قدراتها في هذا املضمار2.

� القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر األمم املتحدة األول ملنع الجريمة ومعاملة 	

)د24-(  جيم   663 وأقرها املجلس االقتصادي واالجتماعي بقراريه   1955 في جنيف عام  املنعقد  املجرمين 

1977. مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع  2076 )د62-( املؤرخ في 13 مايو  1957 و  املؤرخ في 31 يوليو 

األشخاص، الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعية 

العامة لألمم املتحدة 43/173 املؤرخ في 9 دجنبر1988؛

� مدونة قواعد سلوك املوظفين املكلفين بإنفاذ القوانين.اعتمدت من طرف الجمعية العامة وفق القرار 	

34/169 املؤرخ في دجنبر 1979؛

� في حماية املسجونين 	 مبادئ آداب مهنة الطب املتصلة بدور املوظفين الصحيين وال سيما األطباء 

واملحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب املعاملة او العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية: اعتمدت من 

طرف الجمعية العامة وفق القرار 37/194 املؤرخ في 18 دجنبر 1983؛

1  . اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 18 دجنبر 2002 ودخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 22 يونيو 2006، وقد وافقت الحكومة املغربية 
على املصادقة عليه في ماي 2011   وشرعت في اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

2  . املادة الرابعة من البروتوكول.
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الــمـــرصـــد الــمــغــربــي لـلـســجــــون

� :اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  	 املبادئ األساسية ملعاملة السجناء 

 45/111املؤرخ في 14 كانون األول/ديسمبر 1990.

وقد نصت بعض الصكوك الدولية األخرى على معايير خاصة ببعض الفئات، من بينها النساء واألحداث 

فبالنسبة للنساء، نص املبدأ الخامس من مجموعة مبادئ االحتجاز على  واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

التدابير الرامية إلى حماية الحوامل واألمهات املرضعات، وأكدت القاعدة 53 من القواعد النموذجية 

الدنيا على وجوب وضع املحتجزات تحت رعاية موظفات وعامالت. كما أكدت مقتضيات العهد الدولي 

الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة 

الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وكذا اإلعالن العالمي بشأن القضاء على العنف ضد املرأة في مادته 

الرابعة، على أن العنف الجن�سي بكل أشكاله املرتكب ضد املرأة سواء من طرف الدولة أو موظفيها يعد 

نوعا من أنواع التعذيب.

� فقد نصت الصكوك الدولية ذات الصلة كاالتفاقية 	 أما بخصوص األحداث في نزاع مع القانون، 

الدولية لحقوق الطفل3 وقواعد األمم املتحدة لحماية األحداث املجردين من حريتهم4، وقواعد بكين 

النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث5،

� مع 	 نزاع  في  األطفال  حماية  تكفل  على ضمانات  ومبادئ الرياض التوجيهية ملنع جنوح األحداث6، 

القانون منهم أو ضحايا الجنايات والجنح أو الموجودين في وضعية صعبة. وقد أكدت هذه الصكوك على 
المبادئ التالية:

 مراعاة املصلحة الفضلى للطفل؛ ×

تشريعاتها  × تهم  بإصالحات  بالقيام  اإلنسان  لحقوق  الدولية  الصكوك  في  األطراف  الدول  إلزامية   

الجنائية حتى تتالءم واملعايير الدولية للحماية القانونية للحدث الذي يرتكب فعال يجرمه القانون؛

 عدم اللجوء إلى سلب الحرية إال كمالذ أخير وألقصر مدة الزمة؛ ×

،1989 نونبر   20 في  املؤرخ   44/25 املتحدة  لألمم  العامة   الجمعية  قرار  بموجب  واالنضمام  والتصديق  للتوقيع  وعرضت  اعتمدت   .  3 
    تاريخ بدء النفاذ: 2 شتنبر 1990، وفقا للمادة 49. صادق عليها املغرب سنة 1993.

. أو�سى باعتمادها مؤتمر األمم املتحدة الثامن ملنع الجريمة و معاملة املجرمين املنعقد في هافانا من 27 غشت إلى 7 شتنبر 1990، كما اعتمدت   4
و نشرت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 45/113 املؤرخ في 14 دجنبر 1990.

. أو�سى باعتمادها مؤتمر األمم املتحدة السابع ملنع الجريمة و معاملة املجرمين املنعقد في ميالنو من 26 غشت إلى 6 شتنبر 1985، واعتمدتها   5
الجمعية العامة بقرار 40/22 املؤرخ في 29 نونبر 1985.

. املعتمدة واملنشورة بقرار الجمعية العامة عدد 45/112.   6
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 عدم تعريض أي طفل للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ ×

 التناسب بين خطورة الجريمة وظروف الحدث وحاجاته الشخصية ومتطلبات واحتياجات املجتمع؛ ×

 عدم فرض قيود على الحرية الشخصية للحدث إال بعد دراسة دقيقة لحالته؛ ×

تمتيع كل طفل محروم من حريته بالحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من  ×  

املساعدة املناسبة؛

 اتخاذ تدابير بديلة تروم تفادي اإليداع في املؤسسات اإلصالحية قدر اإلمكان. ×

أما في ما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، فقد أولى املجتمع الدولي رعاية خاصة لهذه الفئة، حيث اعتمدت 

الجمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبرتوكولها االختياري في 13 دجنبر 2006، 

وتم توقيعها من طرف املغرب في 30 مارس 2007 وصادق عليها في 8 أبريل 2009، كما انخرط في البروتوكول 

التابع لها بنفس التاريخ، لتضاف إلى النصوص القانونية املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان. وقد فرضت هذه 

االتفاقية على الدول اتخاذ تدابير وإجراءات تهدف إلى ضمان حماية خاصة وتفضيلية لهذه الفئة. وتبقى أهم 

االلتزامات املستمدة من نص هذه االتفاقية هي الحماية من التمييز. فبعد أن أوضحت ديباجتها أن االنتهاك 

الجسيم لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يكمن في التمييز على أساس اإلعاقة، أكدت على ضرورة توفير جميع 

الدول آلليات حمائية خاصة.
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قواعد مانديال لـمـعاملة السجناء

تبنت لجنة األمم املتحدة ملنع الجريمة والعدالة الجنائية مراجعات اعتبرت حاسمة ملعايير دولية استمر العمل 

مراجعات تبشر بعهد  بفيينا؛  ماي 2015  في اجتماعها املنعقد في 22  سنة بشأن معاملة السجناء  بها ملدة 60 
جديد فيما يخص احترام حقوق اإلنسان للسجناء.7

• السياق العام لقواعد مانديال 	

تشمل قواعد مانديال مراجعات واسعة وإضافات إلى القواعد املعيارية الدنيا لألمم املتحدة بشأن معاملة   

السجناء والتي تعود إلى عام 1955. ومن املتوقع أن تتبنى الجمعية العامة لألم املتحدة القواعد الجديدة في وقت 

الحق من السنة الحالية.8 

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

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

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

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

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

ومهنية موظفي السجون والتفتيش. 

• قواعد مانديال عهد جديد لالحترام الكلي حلقوق 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 

7  أفاد املستشار القانوني ملنظمة العفو الدولية، يوفال غينبار، الذي حضر اجتماع فيينا إن »قواعد مانديال يمكن أن تبشر بعهد جديد فيما 
قت هذه القواعد بشكل كامل، فإنها ستساعد  ّبِ

ُ
يخص االحترام الكامل لحقوق السجناء«. وأضاف املستشار القانوني ملنظمة العفو قائال »إذا ط

في تحويل فترة السجن من 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.

8  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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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 ما يعزز حصول السجناء على تمثيل قانوني ومساعدة قانونية، بما في 

ذلك في حاالت إخضاع املعتقلين إلجراءات تأديبية خطيرة. 

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�سي.كما أعرب عن 

أسفه لعدم بحث القواعد في حق الدول في سجن األشخاص بسبب قضايا الديون.

أن قواعد  رئيس الجمعية العامة للدورة السبعين في كلمته االفتتاحية،  ومن جانبه ذكر مونز لوكوتفت، 

مانديال تحتوي على مراجعات حاسمة للمعايير الدولية بشأن معاملة السجناء. كما اعتبر أن القواعد النموذجية 

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

ولدوا بكرامة ولهم الحق في األمن وحماية حقوق اإلنسان».كما تؤكد القواعد  هم بشر،  السجناء   : عميقة 

أن جميع السجناء يجب أن يعاملوا باحترام وأن ال يتعرضوا إلى التعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاسية 

والالإنسانية.

إن ما ميز سنة 2015 هو تبني املنتظم الدولي ملا أصبح يعرف ب »قواعد مانديال«

على بدء سريان قواعد دولية  إيفان سيمونوفتش،  فقد أكد مساعد األمين العام لشؤون حقوق اإلنسان، 

جديدة بشأن معاملة املعتقلين، مشيرا إلى أنها ليست مثالية، وسوف تحتاج مرة أخرى إلى تحسين في املستقبل. 

وكانت لجنة األمم املتحدة ملنع الجريمة والعدالة الجنائية قد اعتمدت في مايو 2015 املا�سي، مراجعات رئيسية 

متعلقة بالقواعد الدولية ملعاملة السجناء، التي لم تعدل منذ اعتمادها في عام .1955

تكريما  واملعروفة باسم قواعد« نيلسون مانديال«  وتعد قواعد األمم املتحدة النموذجية ملعاملة السجناء، 

لزعيم جنوب افريقيا، نسخة جديدة ومحسنة للقوانين األصلية لألمم املتحدة املتعلقة بمعاملة السجناء لعام  

. 1995

في  تشمل الرعاية الصحية، والتحقيقات  تسع مناطق في الخدمات اإلصالحية،  وتغطي« قواعد مانديال«، 

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

والتفتيش.

وقال السيد سيمونوفيتش، إن قواعد مانديال تقدم للمرة األولى مبادئ توجيهية وتفرض قيودا على التفتيش 

الجسدي.
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»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.

وقال« سيمونوفيتش، »في 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».

بما في ذلك في  وأضاف هذه القواعد الجديدة تعزز حصول السجناء على تمثيل قانوني ومساعدة قانونية، 

حاالت إخضاع املعتقلين إلجراءات تأديبية خطيرة.

ومع ذلك، قال األمين العام املساعد إنه »على الرغم من أنها )القواعد( تمثل تقدما هاما، إال أنني أود أن أبرز 

ثالثة مجاالت بحاجة إلى تعزيز من خالل منظور حقوق اإلنسان.»

على أساس  وأشار سيمونوفيتش إلى حقيقة أن قواعد مانديال ال تأخذ في االعتبار منع التمييز بين السجناء 

اإلعاقة، أو الهوية الجنسية أو التوجه الجن�سي.

الديون. بسبب قضايا  األشخاص  سجن  في  الدول  حق  في  القواعد  بحث  لعدم  أسفه  عن  أعرب   كما 

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 والتي تجاوز عمرها الستين عاما. 

وقال، »إن القواعد النموذجية املنقحة لألمم املتحدة املتعلقة بمعاملة السجناء »قواعد نيلسون مانديال«، 

ولدوا بكرامة ولهم الحق في األمن وحماية حقوق  هم بشر،  السجناء  توصل رسالة بسيطة ولكنها عميقة: 

اإلنسان».

كما تؤكد القواعد أن جميع السجناء يجب أن يعاملوا باحترام وأن ال يتعرضوا إلى التعذيب وغيره من ضروب 

املعاملة القاسية الالإنسانية.
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القوانني الوطنية األساسية

ندرج في هذا السياق املقتضيات القانونية األساسية و املهيكلة لباقي القوانين و املراسيم التطبيقية:

• الدستور	

انطالقا من الحقوق والحريات واملبادئ التي أقرها الدستور بالنسبة لجميع املواطنين، وكذا املبادئ األساسية، 

نص الدستور الجديد على مجموعة من  وخاصة مبدأ سمو االتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، 

املقتضيات ذات الصلة باملؤسسات السجنية ومعاملة السجناء، ومن أهمها:

� التنصيص على عدم جواز املس بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي شخص، في أي ظرف ومن قبل أية 	

جهة كانت خاصة أو عامة وكذا على عدم جواز معاملة الغير معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة أو حاطة 

بالكرامة اإلنسانية مع تجريم التعذيب بكافة أشكاله طبقا ملقتضيات الفصل 22 من الدستور؛

� وجوب تمتع كل شخص معتقل بحقوقه األساسية وبظروف اعتقال إنسانية وإمكانية استفادته من 	

برامج للتكوين وإعادة اإلدماج )الفقرة الخامسة من الفصل 23 (؛

�  ضمان حق كل شخص في املحاكمة العادلة )الفصلين 23 و 120(، علما أن املحاكمة العادلة بمعناها 	

الدقيق تشمل مرحلة ما قبل املحاكمة واملحاكمة نفسها ثم مرحلة تنفيذ العقوبة.

� ضمان حق كل من تضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة )الفصل 122(؛ 	

� وعلى هذا النحو فإن 	 إلى الصيغة املتعلقة بصدور األحكام وتنفيذها.  »طبقا للقانون«  إضافة عبارة 
الفصل 124 من الدستور الجديد ينص على أن األحكام »تصدر )...( وتنفذ باسم امللك وطبقا للقانون«؛ 

� إدراج نظام السجون ضمن مجال التشريع الذي يختص به البرملان طبقا ملقتضيات الفصل 71؛	

o  النظر 133 على الحق في الدفع بعدم دستورية القانون وإمكانية إثارته أثناء  النص في الفصل 

وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس  إجراءات التقا�سي،  في  

بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور؛

� النص في الفصول من 154 إلى 160 على قواعد الحكامة الجيدة ومستلزماتها وعلى وجوب مراعاة مبدأ 	

والخضوع للمبادئ  وإعمال املحاسبة واملسؤولية،  وتوخي الجودة والشفافية،  املساواة بين املواطنين، 

والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور؛

� إحداث مؤسسات وهيئات لحماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة ودسترتها )الفصول من 161 إلى  	

170(؛
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� إقرار حق جمعيات املجتمع املدني واملنظمات غير الحكومية املهتمة بالشأن العام في إعداد قرارات 	

ومشاريع لدى مختلف املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية وفي تفعيلها وتقييمها )الفصل 12(.

• قانون الـمسطرة اجلنائية	

 يمثل قانون املسطرة الجنائية، اعتبارا ملا يتضمنه من إجراءات تتعلق بالبحث في الجرائم ومحاكمة مرتكبيها 

وتنفيذ العقوبات الصادرة في حقهم، الحجر األساس في ما يتصل بالحريات والضمانات املمنوحة ملن يوجدون 

في نزاع مع القانون وتوفير شروط املحاكمة العادلة، بما في ذلك مرحلة التنفيذ العقابي. 

وبالفعل، فإن قانون املسطرة الجنائية رقم 22-01 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002، كما وقع تعديله وتتميمه، 

يخصص الكتاب السادس منه لتنفيذ املقررات القضائية والسجل العدلي ورد االعتبار، ويكرس املواد من 608 

إلى 621 لتنفيذ االعتقال االحتياطي والعقوبات السالبة للحرية.

ومن أهم املقتضيات املنصوص عليها في هذا الباب:  

� إمكانية فتح مسطرة الصلح )املادة 41( أثناء وخالل مسطرة البحث التمهيدي؛ 	

� تحديد أمد االعتقال االحتياطي في شهرين في الجنايات قابلة للتمديد خمس مرات وبنفس املدة )املادة 	

177(؛

� تحديد آجال إلنجاز اإلجراءات القضائية وللبث في القضايا لتحقيق السرعة والفعالية في أداء العدالة 	

الجنائية وال سيما في قضايا املعتقلين)املواد180، 196،215،234،381،528 و540...( وهذا  يشكل أحد 

املبادئ األساسية للمسطرة الجنائية أيضا؛

� وجوب زيارة املؤسسات السجنية من طرف رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه مرة كل ثالثة أشهر 	

على األقل )املادة 249(؛

� اعتبار قبول احتجاز شخص من طرف مأمور إدارة السجن  دون أي سند من سندات االعتقال املنصوص 	

عليها في املادة 608 من املسطرة الجنائية إقترافا لجريمة االعتقال التحكمي من طرف هذا األخير  )املادة 

611(؛   

� عدم جواز االعتقال إال في مؤسسات سجنية نظامية )الفقرة الثانية من املادة 608(؛	

� ضرورة إعداد ملف خاص بكل معتقل يودع في السجن )املادة 609(؛	

� ضرورة توفر كل مؤسسة سجنية على سجل لالعتقال يوضع رهن إشارة السلطات القضائية قصد 	

املراقبة والتأشير والسلطات اإلدارية املكلفة بالتفتيش العام للمؤسسة )املادة 612(؛
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� إيداع املعتقلين احتياطيا، حسب الضرورات األمنية والقدرة اإليوائية، بسجن محلي باملكان الذي توجد 	

فيه املحكمة مع السماح لهم بجميع االتصاالت والتسهيالت التي تمكنهم من ممارسة حقهم في الدفاع 

عن أنفسهم )املادة 615(؛

� ضرورة قيام قا�سي تنفيذ العقوبات ووكيل امللك أو أحد نوابه بتفقد السجناء مرة في الشهر على األقل 	

من أجل التأكد من صحة االعتقال ومن حسن مسك سجل االعتقال )املادة 616(؛

� ضرورة تحرير القا�سي ملحضر التفتيش وتوجيهه فورا إلى وزير العدل؛	

� ضرورة مسك ممثل النيابة العامة املكلف بتنفيذ األحكام القاضية بعقوبات سالبة للحرية لسجل خاص 	
بتنفيذ تلك العقوبات )املادة 617(؛

� ضرورة إحداث لجنة للمراقبة والسهر على توفير وسائل الصحة واألمن والوقاية من األمراض وعلى نظام 	

تغذية املعتقلين وظروف حياتهم العادية واملساعدة على إعادة تربيتهم وإدماجهم، على مستوى كل والية 

يترأسها الوالي أو العامل ويساعده رئيس املحكمة االبتدائية ووكيل امللك وقا�سي  أو عمالة أو إقليم، 

تنفيذ العقوبة وممثل السلطة العمومية املكلف بالصحة ورئيسا مجل�سي الجهة والجماعة اللتين توجد 

الوطنية والشؤون اإلجتماعية والشبيبة والرياضة  التربية  السجنية وممثلو قطاعات  بهما املؤسسة 

متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الفاعلين الجمعويين أو املهتمين  وتضم أعضاء  والتكوين املنهي، 
بمصير السجناء )املادة 620(؛

� ورفع تقرير إلى 	 أهلية اللجنة املذكورة لزيارة السجون املوجودة في تراب الوالية أو العمالة أو اإلقليم، 
وزير العدل يتضمن مالحظاتها أو انتقاداتها والتجاوزات املطلوب إنهاؤها والتحسينات الواجب إدخالها، 

وتقديم توصيات إلى لجنة العفو بشأن بعض املعتقلين )املادة 621(؛

� أهليتها لزيارة املؤسسات املكلفة برعاية األحداث في خالف مع القانون، شريطة تعزيز تشكيلتها بقا�سي 	
األحداث وممثلي القطاعات العمومية املكلفة بالطفولة. ويمكن أن يضاف إليها في هذه الحالة متطوعون 

أو متطوعات يعينهم وزير العدل من بين املهتمين واملهتمات برعاية الطفولة )املادة 621(.

� وفي ما يخص عدالة األحداث، تتلخص أهم املقتضيات التي جاء بها قانون املسطرة الجنائية في ما يلي:	

� التنصيص على االختصاصات املوكولة لقا�سي األحداث )املادة 468(؛	

� التنصيص على أن االختصاص يكون لقا�سي األحداث واملستشار املكلف باألحداث الذي ارتكبت الجريمة 	
في دائرة نفوذه وكذا قا�سي املكان الذي أودع به الحدث إما بصفة مؤقتة أو نهائية )املادة 469(؛

� التنصيص على تدابير نظام الحراسة املؤقتة التي يمكن أن يخضع لها الحدث )املادة 471(؛ 	

� ضرورة قيام قا�سي األحداث بتفقد األحداث املعتقلين وكذا األحداث املودعين باملراكز واملؤسسات 	
املعنية، وذلك مرة كل شهر على األقل )املادة 473(؛
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� إضفاء طابع االستثناء على اللجوء إلى سلب حرية األحداث في خالف مع القانون، وعدم اللجوء إلى هذا 	
التدبير إال  استثناءا )املادة 473(؛

� التنصيص على تدابير الحماية أو التهذيب التي يمكن أن تتخذ في حق األحداث )املادة 481(؛	

� التنصيص على إمكانية إعادة النظر في التدابير املتخذة في حق األحداث )املادة 501(.	

• القانون رقم 23/98 	

صدر القانون رقم 23/98 و استهدف التوازن بين الضوابط األمنية ومتطلبات إصالح السجون وتأهيل السجناء 

نفسيا وتربويا ومهنيا مع تسهيل اندماجهم من جديد في املجتمع. 

مع الفصل الكلي لألماكن املخصصة  تصنيفا للمؤسسات السجنية بحسب أهميتها وتخصصها،  و اعتمد  

والفصل بين املعتقلين االحتياطيين واملعتقلين  وفصل املكرهين بدنيا ألسباب مدنية عمن عداهم،  للنساء، 

املدانين، وتخصيص أماكن منفصلة للمعتقلين املر�سى. وتصنف السجون، بمقت�سى املواد من 8 إلى 12 من 

هذا القانون، إلى أربعة أنواع هي:

 السجون املركزية، وتخصص، حسب املادة التاسعة منه، إليواء املدانين املحكوم عليهم بمدد طويلة؛ ×

 السجون الفالحية، وتعتبر، وفق املادة العاشرة، مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات؛ ×

تكوينا  × تبعا ملؤهالتهم،  لتلقين املدانين،  السجون املحلية، وتخصص، طبقا للمادة الحادية عشرة،   

مهنيا يتوخى تأهيلهم لالندماج في الحياة املهنية بعد اإلفراج عنهم؛

 مراكز اإلصالح والتهذيب، وهي حسب املادة الثانية عشرة، وحدات مختصة بالتكفل باألحداث في نزاع  ×

مع القانون والشباب دون 20 سنة املدانين وتستهدف إعادة إدماجهم في املجتمع.

و منع التمييز في املعاملة بين السجناء بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الرأي أو 

املركز االجتماعي )املادة 51(، وضرورة خضوع كل معتقل لفحص طبي داخل أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ 

دخوله إلى املؤسسة )املادة 52( وإدراج مقتضيات أخرى وثيقة الصلة بمسؤولية اإلدارة تجاه املعتقل وبحقوقه 

تتجلى في:

� اعتبار مدير املؤسسة مسؤوال عن قانونية االعتقال وعن تنفيذ األوامر والقرارات القضائية واألوامر 	

الكتابية الصادرة عن السلطة التابع لها )املادة 21(؛

� تنظيم سجالت االعتقال بكيفية دقيقة وواضحة ووضعها تحت مسؤولية مدير املؤسسة ومراقبة اإلدارة 	

املركزية والسلطة القضائية )املادة 13 وما بعدها(؛
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� وجوب إشعار املعتقل بإمكانية االتصال بذويه من أجل إخبارهم بمكان إعتقاله )املادة 22(؛	

� وجوب إشعاره، عند إيداعه، بحقوقه وواجباته، وتزويده باملعلومات املتعلقة بالعفو وباإلفراج املشروط 	

وبمسطرة الترحيل وطرق تقديم التظلمات، شفويا أو عن طريق دليل أو عبر ملصقات )املادة 26(؛ 

� وجوب إشعاره بحقه في اإلدالء بأسماء األشخاص الذين يرغب في االتصال بهم في الحاالت الطارئة )املادة 	

23(؛

� تسليم املعتقل بطاقة خروج ال تشير إلى سبب االعتقال، اللهم إال إذا طلب ذلك،  واشتراط تسليم موجز 	

من سجل االعتقال لغيره )محاميه أو أحد أفراد أسرته( على موافقته املسبقة )املادة 27(؛

� وجوب اإلشعار الفوري للمندوب العام للسجون، ووكيل امللك والسلطة القضائية واألشخاص الذين 	

يكون قد اختارهم السجين، في حال وفاته أو تعرض حياته للخطر بسبب مرض أو حادث؛  

� ضرورة احترام السر املنهي في ما يتعلق بامللف الطبي للمعتقل )املادة 28(؛	

� إن أمكن، 	 واملنتمين،  تخصيص محالت االعتقال الجماعية لألشخاص املؤهلين للتعايش فيما بينهم، 

لنفس الصنف الجنائي )املادة 31(؛

� عدم اعتبار وضع املعتقل في العزلة، بسبب تدبير إحتياطي أو أمني، تدبيرا تأديبيا )املادة 32(؛	

� ضرورة صدور قرار الوضع رهن العزلة عن مدير املؤسسة وضرورة إخباره املندوب العام للسجون للتأكد 	

من مدى مالءمة اإلجراء )نفس املادة(؛ 

� وجوب فحص املعتقلين املوضوعين في العزلة ثالث مرات كل أسبوع على األقل من قبل طبيب املؤسسة 	

)نفس املادة(؛

� جمع املدانين أثناء النهار للقيام بأنشطة مهنية أو رياضية او بدنية، أو بأنشطة ثقافية أو ترفيهية، أو من 	

أجل الدراسة والتكوين بما يسمح بالحفاظ على مؤهالتهم الفكرية والنفسية والبدنية وتنميتها، وتسهيل 

إعادة إدماجهم في املجتمع )املادة 33(؛

� تخصيص محالت لألمهات املرفقات بأطفال )املادة 34(؛	

� توفير عمل ذي طبيعة غير مؤملة للمدانين )املادة 35(؛	

� للمعتقلين الذين يتابعون دراستهم وتكوينهم 	 تقديم التسهيالت الالزمة، واملتالئمة مع تسيير املؤسسة، 

)املادة 38(؛ 
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� الذين قضوا نصف العقوبة وتميزوا بحسن سلوكهم، رخصا استثنائية 	 إمكانية منح بعض املدانين، 

للخروج، ملدة ال تتعدى عشرة أيام، من قبل وزير العدل، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من املندوب العام 

للسجون )املادة 46(؛

� التأديبية واإلجراءات التأديبية وتنظيم حقوق الدفاع واملنازعة في القرارات التأديبية 	 تحديد األخطاء 

)املواد من 54 إلى 62(؛

� وجوب الحرص على الحفاظ على عالقة املعتقل بأقاربه وتحسينها )املادة 74( وما يترتب عن ذلك من حق 	

الزيارة واالستقبال مع تنظيم ممارسة هذه الحقوق )املواد من 75 إلى 88(؛

� الحق في تلقي الرسائل وتوجيهها مع تنظيم املراسالت ومراقبتها )املواد من 90 إلى 97(؛	

� الحق في تقديم الشكايات والتظلمات )املادة 98(؛	

� إقرار ضوابط تدخل في باب العناية باملعتقل تتعلق بمالءمة البنايات لشروط الصحة والسالمة وتهيئتها 	

وصيانتها وتطبيق قواعد النظافة الشخصية وتوفير تغذية متوازنة )املادة 113( مع مراعاة شروط املناخ 

ومستلزمات التهوية وحفظ الصحة )املادة 114(؛

� حق كل معتقل في جولة يومية ال تقل عن ساعة )املادة 116(؛	

� ضرورة تخصيص حصص للتربية الرياضية والبدنية )املادة 117(؛	

� العناية الروحية والفكرية وضمان الحق في ممارسة الشعائر الدينية وفي اإلبداع الفني والفكري وفي 	

التوصل بالكتب واملجالت والصحف )املواد 120، 121 و 122(؛

� ضرورة التوفر على مصحة وتوفير الخدمات الطبية )املواد من 123 إلى 137(.	



مـعـطــيـات حــول الـمــؤسسات الـسـجـنــية 

الـمحور الثاني 
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معطيات متعلقة بالسجون والساكنة السجنية خالل موسم 2015 
) املصدر: املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج(

1. الـمؤسسات السجنية 

سجنان مركزيان

عدد املؤسسات 
 السجنية 

82

فقط 77 مؤسسة 
مفتوحة

70 سجن محلي: تأوي االحتياطيين واملحكومين بمدد  قصيرة

04 مراكز االصالح والتهذيب: يودع بها األحداث الجانحون واألشخاص 
دون 20 سنة,)سال،عين السبع،علي مومن،بن سليمان(

08 سجون فالحية: تأوي النزالء الذين اقترب موعد االفراج عنهم لتكوينهم 
في املجال الفالحي.

2. الساكنة السجنية خالل سنة 2015 

74039 سجين وسجينة

عدد السجناء االحتياطيين سنة 2015

30340

عدد السجناء املحكومين سنة 2015

43699

األحداث سنة 2015

1605

عدد السجينات سنة 2015 

1751
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عدد السجناء األجانب سنة 2015 

1001

عدد املعتقلين املحكومين باإلعدام سنة 5102 

117

معطيات حول السجون لسنة 2015  / مناذج من نسب االكتضاض

النسبة % الطاقة 
االستيعابية

عدد السجناء 
)نونبر 2015( الـمؤسسة السجنية

جهة الدار البيضاء الكبرى- السطات

157.16% 5000 7858 السجن املحلي عين السبع 1

122.33% 600 734 إصالحية عين السبع

109.75% 400 439 السجن املحلي بن سليمان

137.22% 900 1235 السجن املحلي الجديدة

جهة الرباط – سال - القنيطرة

119.74% 3500 4192 السجن املحلي سال 1

82.75% 400 331 إصالحية سال

134.5% 1200 1614 السجن املحلي القنيطرة

190.4% 1000 1904 السجن املحلي سوق األربعاء

101.17% 1616 1635 السجن الفالحي أوطيطة 2

114.44% 360 412 السجن املحلي الخميسات

جهة مراكش - آسفي

328.42% 700 2299 السجن املحلي مراكش

126.15% 1300 1640 السجن املحلي آسفي

123.35% 788 972 السجن املحلي قلعة السراغنة
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التقرير السنوي: وضـعـيـة الــمـؤسـســات الســجــنــيــة  والـســـجـنــاء بالـمـغـرب 2015 - 2016

جهة بني مالل - خنيفرة

147.16% 1200 1766 السجن املحلي خريبكة 2

114.55% 426 484 السجن املحلي ابن أحمد

128.35 1400 1797 السجن املحلي بني مالل

134.29 522 701 السجن املحلي أزيالل

جهة فاس - مكناس

116.07% 1400 1625 السجن املحلي بوركايز

107.57% 1400 1506 السجن املحلي توالل 1

114% 150 171 السجن املحلي صفرو

118.42% 700 829 السجن املحلي تـــازة

جهة طنجة - تطوان - الحسيمة

131.31% 1750 2298 السجن املحلي تطوان 2

124.87% 1600 1998 السجن املحلي طنجة

138.88% 144 200 السجن املحلي القصر الكبير

150% 250 375 السجن املحلي العرائش

107.42 350 376 السجن املحلي الحسيمة

جهة سوس - ماسة

140% 2600 3640 السجن املحلي آيت ملول

103.4% 500 517 السجن املحلي انزكان

171.90% 210 361 السجن املحلي تزنيت

جهة الشرق

156.25% 800 1250 السجن املحلي وجدة

85.8% 500 429 السجن الفالحي زايو

245.20% 840 1177 السجن املحلي الناضور
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الــمـــرصـــد الــمــغــربــي لـلـســجــــون

إحصائيات ومعطيات تهم عدد الساكنة السجنية ومختلف الفئات يف متم 
شهر دجنبر 2015

عدد الـمعتقلني االحتياطيني 

املجموعإناث ذكور 

2944489630340
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التقرير السنوي: وضـعـيـة الــمـؤسـســات الســجــنــيــة  والـســـجـنــاء بالـمـغـرب 2015 - 2016

عدد الـمـعتقلني احملكومني واملكرهني

املجموعإناث ذكور 

4284485543699
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الــمـــرصـــد الــمــغــربــي لـلـســجــــون
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التقرير السنوي: وضـعـيـة الــمـؤسـســات الســجــنــيــة  والـســـجـنــاء بالـمـغـرب 2015 - 2016

يتبين من األرقام أعاله أن عدد املعتقلين اإلجمالي إلى متم شهر دجنبر 2015  وإن لم يعرف ارتفاعا كبيرا 
فإن السمة البارزة التي تطغى عليه تبقى هي االكتضاض الذي تعاني منه   ،  2014 باملقارنة مع سنة 
املؤسسات في ظل غياب إجراءات وحلول مقبولة للحد منه بالنظر إلى التداعيات التي يفرزها وآثاره 
السلبية على نفسية وسلوك السجناء، ووقوفه أمام تطبيق سياسة عقابية  ناجعة، بحيث ينبغي اليوم 
ببناء سجون جديدة وترميم أخرى قائمة وفق مواصفات نموذجية تستحضر  تحسين شروط اإليواء 

القواعد الدنيا ملعاملة السجناء ومختلف القوانين واملواثيق ذات الصلة بالسجون والسجناء.

في بعض   245.20% نسب االكتضاض التي تصل نسبتها املئوية إلى  وتبرز املعطيات أدناه نماذج من  
%300  أو أكثر في مؤسسات سجنية أخرى وهو ما أكده املندوب العام إلدارة السجون  املؤسسات وإلى 

وإعادة اإلدماج أثناء تقديم مشروع ميزانية سنة 2016.

من مجموع الساكنة   %  40,8 وتبقى استمرارية إشكالية املعتقلين االحتياطيين الذين يشكلون نسبة 
السجنية السبب الرئي�سي الذي يزيد من تفاقم هذه الظاهرة ويجعل من املؤسسات السجنية  مؤسسات 
عقابية عوض أن تكون مؤسسات سجنية سالبة للحرية تلعب دورها في اإلصالح والتأهيل وإعادة 

اإلدماج داخل املجتمع.
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الــمـــرصـــد الــمــغــربــي لـلـســجــــون

عدد الـمعتقلني األحداث الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة على فأقل

املجموعإناث ذكور 

1568371605
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التقرير السنوي: وضـعـيـة الــمـؤسـســات الســجــنــيــة  والـســـجـنــاء بالـمـغـرب 2015 - 2016

عدد السجينات الـمصابات باألمراض العقلية و النفسية
أو الالتي يتعاطني للمخدرات إلى غاية شهر دجنبر 2015

العددالجهوية

81سال

120الدار البيضاء

22خريبكة

34مكناس

37فاس

66مراكش

15تطوان

36أكادير

17وجدة

428املجموع العام
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الــمـــرصـــد الــمــغــربــي لـلـســجــــون

عدد املعتقلني احملكوم عليهم بعقوبة اإلعدام متم شهر دجنبر 2015

املجموعاإلناثالذكور

11403117
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التقرير السنوي: وضـعـيـة الــمـؤسـســات الســجــنــيــة  والـســـجـنــاء بالـمـغـرب 2015 - 2016

عدد الـمعتقلني األجانب متم شهر دجنبر 2015

املجموعاإلناثالذكور

927741001
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الــمـــرصـــد الــمــغــربــي لـلـســجــــون

إحصائيات تتعلق باملعتقلني املستفيدين من
 تدابير العفو واإلفراج املقيد بشروط ورخص اخلروج خالل سنة 2015

العددسبب االستفادة

6562العفو امللكي

05اإلفراج املقيد

38اإلذن بالخروج لزيارة األقارب املر�سى أو لحضور مراسيم جنازتهم

08الرخص االستثنائية للخروج
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التقرير السنوي: وضـعـيـة الــمـؤسـســات الســجــنــيــة  والـســـجـنــاء بالـمـغـرب 2015 - 2016

تـــعــلــيـــق   

تراجعا بينا بخصوص عدد املعتقلين واملعتقالت املستفيدين   2014 بالنظر إلى سنة   2015 عرفت سنة 

واملستفيدات من تدابير العفو بلغ أزيد من نصف النسبة 14127 حالة خالل سنة 2014 مقابل 6557 حالة 

املستفيدين واملستفيدات من اإلفراج املقيد بشروط مستقرة  لتظل نسبة السجناء   ،2015 خالل سنة 

حالة خالل  أمام تراجع عدد املستفيدين واملستفيدات من الرخص االستثنائية للخروج 14  حاالت(.   05(

، وتراجع طفيف كذلك بخصوص املعتقلين املستفيدين  حاالت خالل سنة 2015  مقابل 08  سنة 2014 

واملستفيدات من رخص اإلذن بالخروج.
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الــمـــرصـــد الــمــغــربــي لـلـســجــــون

املجموع 

العام

املجموع الشهري
االحتياطيون

املدانون

الفئات
إناث

ذكور

املحاكم االستئنافية
املحاكم االبتدائية

الطعن 

ض
بالنق

داخل أجل 

الطعن 

ض
بالنق

غرف الجنايات 

استئنافيا

غرف الجنايات 

ابتدائيا

التحقيق
غرفة الجنح 

االستئنافية

داخل أجل 

الطعن 

ف
باالستئنا

التحقيق
الغرف 

الجنحية

العقوبات 

السالبة 

للحرية

اإلكراه البدني

إناث
ذكور

إناث
ذكور

إناث
ذكور

إناث
ذكور

إناث
ذكور

إناث
ذكور

إناث
ذكور

إناث
ذكور

إناث
ذكور

إناث
ذكور

إناث
ذكور

1751
72288

28
1979

38
1446

114
4919

93
3746

108
3846

336
8945

20
1060

19
507

140
2996

834
41738

21
1106

مجموع كل 

فئة جنائية 

حسب 

جنسها

74039
74039

2007
1484

5033
3839

3954
9281

1080
526

3136
42572

1127

مجموع كل 

فئة حسب 

وضعيتها 

الجنائية

 100%
 2.37%

 97.63

%
40.98  %

59.02 %

النسبة 

املئوية

يف متم سنة 2015
جلنائية 

ضعية ا
صائيات تتعلق بالو

ح
إ
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التقرير السنوي: وضـعـيـة الــمـؤسـســات الســجــنــيــة  والـســـجـنــاء بالـمـغـرب 2015 - 2016

زيارات املؤسسات السجنية من طرف الهيئات القضائية واللجن اإلقليمية 
واجلمعيات خالل سنة 2015

عدد الزيارات الهيئة

442 قا�سي تطبيق العقوبة

129 قا�سي األحداث

299 قا�سي التحقيق

691 النيابة العامة

37 رؤساء الغرف الجنحية

30 قا�سي التحقيق املحكمة العسكرية

28 النيابة العامة

99 اللجن اإلقليمية

00 أعضاء مجلس النواب أو مجلس املستشارين

199 املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

57 مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء

1422 الجمعيات واملنظمات

67 وسائل اإلعالم

702  املجلس العلمي

385 مندوبية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية



40

الــمـــرصـــد الــمــغــربــي لـلـســجــــون

61 مندوبية وزارة الصحة

46 املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير

37 التعاون الوطني

34 النيابة اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي

33 الرابطة املحمدية للعلماء

19 املندوبية اإلقليمية لوزارة الثقافة

16 الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل وتطوير الكفاءات

11 مندوبية وزارة الشبيبة والرياضة

05 الهالل األحمر املغربي

04 الجماعات املحلية

29 هيئات أخرى

4882 املجموع

ارتفاعا ملحوظا فيما يخص زيارات املؤسسات السجنية من طرف الهيئات القضائية   2015 سجلت سنة 

واللجن اإلقليمية والجمعيات وباقي املؤسسات باملقارنة مع سنة 2014 ، حيث وصلت في مجملها إلى 4882 

زيارة موزعة حسب املؤسسات أعاله..

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

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

املؤسسات السجنية  أمام الهيآت الحقوقية واملدنية وجعلها شريكا وطرفا رئيسيا في املراقبة والتتبع  ورصد 

الواقع واإلسهام في البحث عن الحلول وتقديم خدمات متنوعة لفائدة الساكنة السجنية.
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التقرير السنوي: وضـعـيـة الــمـؤسـســات الســجــنــيــة  والـســـجـنــاء بالـمـغـرب 2015 - 2016

معطيات حول السجناء واملؤسسات السجنية برسم سنة 2016 
إلى حدود متم نونبر 2016 )املصدر املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج (

عدد املؤسسات السجنية إلى غاية 30/09/2016 

سجنان مركزيان للمحكومين باملدد الطويلة

عدد املؤسسات 
 السجنية 

82
فقط 77 مؤسسة 

مفتوحة 

70 سجن محلي: تأوي االحتياطيين واملحكومين بمدد  قصيرة,

04 مراكز االصالح والتهذيب: يودع بها األحداث الجانحون واألشخاص 
دون 20 سنة,)سال،عين السبع،علي مومن،بن سليمان(

08 سجون فالحية: تأوي النزالء الذين اقترب موعد االفراج عنهم 
لتكوينهم في املجال الفالحي.

عدد املعتقلني حسب الوضعية اجلنائية

الوضعية 
الجنائية

في فاتح نونبر املجموعاالحتياطيوناملدانون
2016

االحتياطيوناملدانونإناثذكورإناثذكورالنوع

4484090132630997457413362779368العدد
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الــمـــرصـــد الــمــغــربــي لـلـســجــــون

رسوم بيانية حول معطيات املؤسسات السجنية خالل سنة 2016 

عدد الـمعتقلني األحداث أقل من 18 سنة 

املجموع العام في فاتح نونبر 2016إناث ذكور 

1606621668



43

التقرير السنوي: وضـعـيـة الــمـؤسـســات الســجــنــيــة  والـســـجـنــاء بالـمـغـرب 2015 - 2016

عدد الـمعتقالت

املجموع العام في فاتح نونبر 2016االحتياطياتاملدانات

9019971898

تصنيف السجينات حسب وضعيتهن اجلنائية يف أخر شهر أبريل 2016

املداناتاملكرهاتالناقضاتاملستأنفاتاالحتياطاتالوضعية الجنائية
املجموع 

العام

38551082259211923الحق العام

قضايا التطرف 
واإلرهاب

010100000002

38651182259211925املجموع

%20.0526.554.261.3047.84100النسبة املئوية
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الــمـــرصـــد الــمــغــربــي لـلـســجــــون

معطيات حول األمهات املرفقات بأطفال إلى حدود  شهر مارس 2016

عدد األمهاتعدد األطفال

إناثذكور
83

5331

*84

* أم مرفقة بطفلين بالسجن املحلي بالعيون
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التقرير السنوي: وضـعـيـة الــمـؤسـســات الســجــنــيــة  والـســـجـنــاء بالـمـغـرب 2015 - 2016



46

ون
جــــ

ســ
لـلـ

ي 
ربــ

غــ
مــ

الــ
د 

صـــ
ــر

ـمـ
الـ

نوع الجريمة
ضد األمن العامضد األشخاصضد األموالاالستهالل والتجارة في املخدرات

والنظام العام
ضد نظام األسرة
والخالق العامة

قضايا مختلفات
التطرف 
واإلرهاب

املجموع

استهالك 
املخدرات

التجارة في 
املخدرات 

على الصعيد 
املحلي

التجارة في 
املخدرات على 
الصعيد الدولي

السرقة – خيانة 
األمانة – تسليم 

شيك بدون رصيد 
– إخفاء املسروق 
– إضرام النار …

القتل – الضرب 
والجرح املؤدي إلى 
املوت – التسميم …

تكوين عصابة إجرامية 
– االختطاف – العنف 

– إهانة موظف – 
الرشوة – استغالل 
النفوذ – التزوير -  

استعمال وثائق مزورة – 
التشرد – التسول …

الخيانة الزوجية – 
العنف ضد األصول 

– إهمال األسرة 
– هتك العرض – 

الفساد …

السكر العلني – 
الهجرة السرية 

– حوادث السير 
– الفرار من الجلدية 
أو السجن – تسريب 
املمنوعات للسجن 

…

1436645439423163360123021925العدد

%0.7319.012.3422.8121.978.4718.186.390.10100النسبة املئوية

تصنيف السجينات حسب نوع اجلرمية يف آخر شهر أبريل 2016
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تصنيف السجينات حسب مدة العقوبة يف آخر شهر أبريل 2016

نوع 
العقوبة

االحتياطيات 
اللواتي لم 
يصدر بعد 

في حقهن أي 
قرار

 6
أشهر 
فأقل

أكثر من 6 
أشهر إلى 

سنة

أكثر من 
سنة إلى 
سنتين

أكثر من 
سنتين إلى 
5 سنوات

أكثر من 
5 إلى 10 
سنوات

أكثر من 
10 إلى 30 

سنة

املجموعاإلعداماملؤبد

38642630124021514016835041925العدد

النسبة 
املئوية

20.0522.1315.6412.4711.697.278.731.820.21100%
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إحصائيات حول عدد السجينات املستفيدات من برامج التعليم والتكوين 
املهني وحمو األمية خالل املوسم الدراسي 2015/2016

التكوين 
املنهي

محو األمية 
والتربية غير 

النظامية
التعليم

44948658العدد

993املجموع

عدد السجينات عند 
نهاية شهر دجنبر

1751

النسبة املئوية 
للمستفيدات من 

املجموع العام للسجينات
56.71%
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قراءة وتعليق 

على مستوى املرافعة من أجل  السجينات، سواء  املرصد املغربي للسجون عناية خاصة لفئة النساء  أولى  

تتبع  السجينات،أو على مستوى  للنساء  والحقوق  الضمانات  املزيد من  وإقرار  القوانين  تطوير منظومة 

أوضاعهن داخل السجون واالضطالع بدوره الحمائي والتدخل من أجل الحد من االنتهاكات التي تطال 

حقوقهن كسجينات طبقا للمواثيق الدولية وقيم حقوق اإلنسان املتعارف عليها كونيا وطبقا للقوانين 

الوطنية ذات الصلة.

فإن النساء   )%  5 )حوالي  تشكل نسبة ضئيلة من مجموع ساكنة السجون في العالم  فإذا كانت النساء 

السجينات في محيط السجون املغلق تعتبر من بين الفئات املستضعفة اللواتي يعانين من انعدام املساعدة 

والخدمات املتوفرة للرجال...

إلى   أن نسبة السجينات وصلت إلى غاية متم شهر نونبر 2016  و2016  يتبين من إحصائيات سنتي 2015 

1898 سجينة 997 منهن سجينات احتياطيات، يوجدن في الغالب في أماكن غير مالئمة نظرا لعدم مالئمة 

بينة السجون املغربية للسجينات خاصة الحوامل والسجينات املرفقات بأطفال على اعتبار أن هندسة 

السجون تستحضر في املقام األول السجناء الرجال . 

واملراقبة  السجينات من ضعف املساعدة والخدمات وال سيما في التعليم والتدريب املنهي...  وتعاني النساء 

الطبية والصحية خاصة الحوامل منهن اللواتي ينبغي توفير العناية والرعاية لهن منذ ظهور الحمل إلى مرحلة 

الوضع، بتمكينهن من ظروف مالئمة للوضع والرضاعة وما يرتبط بهما من شروط صحية، طبقا للمواثيق 

الدولية فقد حيث بلغ عدد السجينات املرفقات بأطفال خالل متم نونبر 2016  83  أم و: 53 ذكور و31 إناث 

حيث توجد أم مرفقة بطفلين بسجن العيون .

وتعاني االنساء كذلك وربما أكثر من الرجال من ظاهرة االكتظاظ التي تؤثر على الجانب النف�سي للسجينات 

السجينات من خالل  وعلى أطفالهن املرفقين....رغم إقرار املنتظم الدولي بضرورة العناية الخاصة للنساء 

مجموعة من اإلعالنات والقواعد واالتفاقيات واملبادئ نذكر منها:

قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابير غـير االحتجازيـة للمجرمات )قواعد بانكوك(،	 

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛	 

اإلعالن العالمي بشأن القضاء على العنف ضد املرأة؛ 	 

املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز 	  مجموعة املبادىء 

أو السجن. 
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رغم ذلك تعاني النساء السجينات من ظروف صحية مزرية بحيث بلغ عدد املريضات عقليا 428 مريضة سنة 

2015 وهو عدد كبير ومقلق بالقياس إلى العدد اإلجمالي للسجينات. فرغم الحكم عليهن  بانعدام املسؤولية 

يأمر بإيداعهن بالسجون والتي لن تكون أبدا  مكانا للمر�سى واملريضات عقليا ألنها ليست مستشفيات وليست 

مصحات، ومن يعتبرها كذلك عليه أن يفتحها للماليين من املر�سى قصد العالج.

لقد أثار املرصد املغربي للسجون هذه املعضلة وراسل في شأنها جميع الجهات املعنية املغربية، اعتبارا لكون 

حالة املصابين عقليا بالسجون هم من تعنيهم املادة األولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، وهم من تعنيهم 

مقتضيات املادة 321 من القانون الجنائي، وهم من تعنيهم مقتضيات املادة 3 من االتفاقية األوروبية لحقوق 

اإلنسان كما اعتمدتها املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قراراتها الشهيرة، لكنهم بكل األسف ، هم ضحايا 

هذه القواعد واملبادئ وضحايا من يرفض ِإعَمالها وتطبيقها.

إننا في املرصد املغربي للسجون نثير من جديد انتباه من يهمهم األمر  بالبالد، لعدم مشروعية احتجاز املر�سى 

واملريضات عقليا بالسجون، و بخطورة أمراضهم وتدني مستوى معالجتهم ورفض تحمل مسؤوليات حاالتهم 

واستشفائهم من قبل الحكومة ووزارة العدل و وزارة الصحة وعدم االنتباه ملعاناتهم من قبل مؤسسة محمد 

السادس إلعادة إدماج السجناء، ومن قبل لجن املراقبة اإلقليمية والقانونية والقضائية وغيرها..

عدد املعتقلني األجانب

املجموع العام في فاتح نونبر 2016إناث ذكور 

89866964
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عدد املعتقلني احملكوم عليهم بعقوبة اإلعدام

اإلناثالذكور
مجموع 
الذكور

مجموع 
اإلناث

املجموع العام في 
فاتح نونبر 2016

92املداناتاملستأنفاتاملدانوناملستأنفون

097901038804



52

الــمـــرصـــد الــمــغــربــي لـلـســجــــون

عدد املعتقلني املستفيدين من تدابير العفو امللكي خالل سنة 2016

املجموع العام إلى غاية 30 نوع التدبير
نونبر 2016

العفو مما 
تبقى

التخفيض 
من العقوبة

تحويل عقوبة 
السجن املؤبد

تحويل عقوبة 
2831اإلعدام

2726888135
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عدد املعتقلني املستفيدين من اإلفراج املقيد بشروط خالل سنة 2016

املجموع العام إلى غاية 30 نونبر 412016

عدد املعتقلني املستفيدين من الرخص االستثنائية واإلذن باخلروج سنة 2016

الرخص 
االستثنائية 

للخروج
اإلذن بالخروج

املجموع العام إلى 
غاية 30 نونبر 2016

حضور 
مراسيم الدفن

زيارة األقارب 
باملنزل

زيارة األقارب 
43باملستشفى

10250404

33
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املستفيدين  واملعتقالت  املعتقلين  عدد  بخصوص  البين   التراجع  هو  الباب  هذا  في  تسجيله  يمكن  ما 

نونبر   30 مستفيد ومستفيدة إلى حدود   2831 ، حيث بلغ العدد اإلجمالي  واملستفيدات من تدابير العفو 

2016 مقابل 6557 حالة خالل سنة 2015.

ومن جانب آخر نسجل ارتفاع هام في  نسبة السجناء املستفيدين واملستفيدات من اإلفراج املقيد بشروط 

41 حالة خالل سنة 2016 وإلى حدود) 30 نونبر 2016( عوض  05 حاالت خالل سنة 2015 . مع ارتفاع في 

عدد  املستفيدين واملستفيدات من الرخص االستثنائية للخروج  10 حاالت خالل سنة  2016 )إلى حدود 30 

نونبر 2016( عوض  08 حاالت خالل سنة 2015 ، مع تراجع طفيف كذلك بخصوص املعتقلين املستفيدين 

واملستفيدات من رخص اإلذن بالخروج 38 خالل سنة 2016 )إلى حدود 30 نونبر 2016( عوض 38 رخصة 

خالل سنة 2015.
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زيارات املؤسسات السجنية من طرف الهيئات القضائية واللجن
 اإلقليمية واجلمعيات إلى غاية 30 شتنبر 2016

عدد الزيارات الهيئة

366 قا�سي تطبيق العقوبة

147 قا�سي األحداث

258 قا�سي التحقيق

689 النيابة العامة

25 رؤساء الغرف الجنحية

22 قا�سي التحقيق املحكمة العسكرية

النيابة العامة

38 اللجن اإلقليمية

09 أعضاء مجلس النواب أو مجلس املستشارين

127 املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

673 الجمعيات واملنظمات

85 وسائل اإلعالم

780  املجالس العلمية

280 مندوبية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

69  وزارة الصحة

53 املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير

21 التعاون الوطني

123 وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي

27 الرابطة املحمدية للعلماء

21 وزارة الثقافة

31 وزارة الشبيبة والرياضة
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14 الجماعات املحلية

86 هيئات أخرى

3944 املجموع

فيما يخص زيارات املؤسسات السجنية من  تراجعا       2016 30 شتنبر  وإلى حدود  سجلت هذه السنة  

طرف الهيئات القضائية واللجن اإلقليمية والجمعيات وباقي املؤسسات باملقارنة مع سنة 2015 والتي بلغت 

خاللها 4882 زيارة.

قراءة وتعليق 

مقارنة بسنة 2015 فإن ما يمكن تسجيله في هذا الباب هو االرتفاع الواضح في عدد السجناء والسجينات 

علما أن إحصائيات هذه السنة تشمل فقط املرحلة  سجين وسجينة،   5329 بنسبة   2016 خالل سنة 

الفاصلة بين فاتح يناير وفاتح نونبر 2016. وهو ما يفاقم من ظاهرة االكتظاظ باملؤسسات السجنية املغربية، 

ل معضلة حقيقية تطرح أكثر من إشكال قانوني وحقوقي؛ وتفرز تداعياته خطيرة سواء على املعتقلين، 
ّ
وتشِك

إلى خلق ظروف وشروط تساهم  بحيث يؤدي االكتظاظ   أو على وظائف املؤسسات السجنية بشكل عام؛ 

بشكل كبير في إضعاف أدوار املؤسسة  السجنية على االستجابة لحاجيات ومتطلبات املعتقلين واملعتقالت ؛ 

سواء فيما يتعلق بالعناية الطبية، والتغذية واإليواء، والتكوين والترفيه، أوكل ما يرتبط بحقوق السجينات 

والسجناء.

من هنا تبقى الحاجة قائمة وملحة ملراجعة املقاربة األمنية التي تعمل بها املؤسسة القضائية واملؤسسات 

املعنية بالظاهرة اإلجرامية. حيث تشير املعطيات اإلحصائية املتوصل بها من طرف املندوبية العامة إلدارة 

السجون وإعادة اإلدماج، إلى استمرار ارتفاع عدد السجناء االحتياطيون من 30340 خالل سنة 2015 إلى 

33627 خالل سنة 2016  وبالنظر إلى حجم هذه الفئة داخل السجون املغربية والتي تشكل أزيد من 40%  

من عموم الساكنة السجنية فإنها تجعل من موضوع االعتقال االحتياطي في املغرب أكثر املواضيع جدال بين 

الحقوقيين والقانونيين والقائمين على هذه املؤسسات.

إن النسبة املرتفعة للمعتقلين االحتياطيين تكلف الدولة ميزانية ضخمة واكتظاظ كبير بالسجون املغربية 

وهو ما يحتم حلوال واقعية ملعالجة الظاهرة وتقليصها بدءا من البحث في مخرج قانوني وجنائي يسرع 

وصوال إلى إقرار عقوبات بديلة للعقوبات  املحاكمات ويسن مقتضيات قانونية متعلقة باإلفراج املقيد،  

السالبة وإعادة تأهيل السجون املغربية بشكل يضمن كرامة السجناء، ويحفظ حقوقهم .

أي أن نستخلص من عدد يقارب الثمانين ألف سجين بسجون املغرب عامة،  علينا مساءلة االكتظاظ، 
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 – ومن دون أن نجعل االكتظاظ حصان طروادة – لنقول ماذا يعني تكديس املآت واآلالف من البشر في 

سجون وفي عنابر استعملت سابقا لعدد ضئيل لالستقبال ولالئيواء وال زالت تستعمل بنفس حجمها  اليوم 

الستقبال األضعاف املضاعفة من النزالء، ولنقول هل أن االكتظاظ هو مسألة موضوعية مفروضة حقيقة 

على السجون أم هي مسألة ٌمدبرة وٌمقررة  ِبقناعة ونوايا من قبل من يعنيهم الشأن العام والشأن األمني 

والقضائي ؟ وهذا السؤال مشروع و نجد له مبررات ومؤشرات سواء من خالل رفض الدولة ومنذ عشرات 

السنين وضع تصور حديث وجديد للعقوبة وفلسفتها وترشيدها وتحديد الرغبة منها واستخالص الدروس 

من فشل قطاع في اختياراتها، وهكذا  ما دامت العقوبة كما تحددها املنظومة الجنائية لم تجن لها فعالية 

وتأثير على  وقف ارتفاع الجريمة  وتطورها وتوسع نطاقها أو على تقليص عدد املجرمين أو من على إدماج 

بعضهم أو على  وقف زحف حاالت العود أو على كبح جماح صناعة عصابات اإلجرام من داخل املؤسسات 

فإن هذا الوضع وهذه االختيارات تعني أن  هناك انهيار للمنظومة العقابية لم تِرد السياسات  السجنية … 

العمومية  بل رفضت االعتراف به وامتنعت من دراسته وبحث الحلول  الحقيقية واملستعجلة له، بل حتى 

ومن هنا يظهر عدم  تصورات مسودة مشروع القانون الجنائي الذي طرحته تم توقيفها والسكوت عنه، 

اكتراث الدولة و سلطاتها بقضية السجون وقررت تركها ملشاكلها وقررت ترك الفتنة تُعم  وتتوسع لتأخذ 

كل األبعاد املمكنه بما في ذلك التمرد واالنتفاضات واإلضرابات عن الطعام وما يكمل ذلك من فساد إداري 

مع ظروف  ولتترك املندوبية تتخبط وحدها وفي عزلتها وبقليل من اإلمكانيات البشرية واملالية،  ووظيفي، 

قاهرة وأحيانا ال إنسانية يشتغل فيها أطرها داخل السجون في صمود البعض منهم ضد املغريات وضد 

الرشوة وضد مظاهر الفساد.

فظاهرة االكتظاظ تترتب عنها نتائج سلبية تبرز في صعوبة احترام التوزيع التصنيفي للسجناء، وقلة املوارد 

البشرية وضعف اإلنفاق العمومي...والعديد من العقبات املادية األخرى تحول دون تحقيق العقوبة السالبة 

للحرية لهدف التأهيل سواء بالنسبة إلنشاء مباني السجن على أسس حديثة تتناسب مع الدور اإلصالحي 

أو إيجاد اإلدارة العقابية السليمة التي تعتمد على الفنيين واألخصائيين املزودين بالتقنيات الالزمة إلجراء 

عمليات الفحص والتصنيف واملتابعة. وقد أثبتت التجربة أن نجاح السجون في أداء وظيفتها سواء األمنية 

أو اإلصالحية يتوقف إلى حد بعيد على مواردها البشرية على مختلف درجاتهم و مهامهم و تخصصهم، إذ ال 

يمكن أن ننخرط في منظومة إصالح السجون دون التركيز على اللبنة األساسية لهذه املؤسسات التي هي فئة 

األطر العاملة فيها، التي تحمل على عاتقها مشروع التكوين و إعادة الهيكلة للنزالء.

لذلك فإنه من العدل واإلنصاف أن يتمتعوا بمجموعة من الضمانات و الحقوق أهمها الحق في األجور   

الكافية، طبقا ملا نصت عليه القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء في الفقرة األخيرة من القاعدة 46، 

وتعويضات ترقى إلى املستوى الذي يتناسب مع املهام الجسيمة التي يؤديها موظف السجن.





مـــــــعــــالـــجـــة الـشـكــــايــــــات 2015-2016  

الـمحور الثالث 
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التقرير السنوي: وضـعـيـة الــمـؤسـســات الســجــنــيــة  والـســـجـنــاء بالـمـغـرب 2015 - 2016

مــــعــالــجــة شــكــايــــات 2015 

والسجينات بمختلف  املغربي للسجون دورا حقوقيا هاما من خالل متابعة أوضاع السجناء  يلعب املرصد  

املؤسسات السجنية على امتداد تراب اململكة، ورصد مختلف الخروقات والتجاوزات التي يتعرض لها السجناء 

والسجينات، باعتماد على مضامين املواثيق الدولية الخاصة بالسجناء والسجينات والقوانين الوطنية املؤطرة 

لهذا الجانب.

والسجينات بمختلف  تابع املرصد املغربي للسجون رصد التظلمات التي يتعرض لها السجناء  وهكذا، فقد  

املؤسسات السجنية خالل سنة 2015 و2016 والتدخل لدى املصالح واملؤسسات املعنية، واتخاذ العديد من 

اإلجراءات ملعالجة الشكايات التي يتوصل املرصد عبر مختلف القنوات.

ولضمان الدقة واملوضوعية في معالجة الشكايات اعتمد املرصد املغربي للسجون  في عملية تحصيل املعلومات 

على مصادر متعددة:

• الشكايات املباشرة من السجناء أو ذويهم وأقربائهم عبر )مع ضرورة تقديم شكاية كتابة موقعة من 	

طرف املعني باألمر مع تضمينها جميع املعطيات والبيانات...( 

• التظلمات الجماعية ) ضمنها ما يسمى بالسلفية الجهادية واملعتقلين الطلبة ....(؛	

• إفادات بعض املعتقلين الذين أنهوا العقوبة و زاروا املرصد لتبليغه شهادات عن فترة قضاء العقوبة 	

داخل السجن؛

• اإلعالم املكتوب و االلكتروني؛	

• بعض الزيارات التي تقوم بها لجنة تابعة للمرصد 	

•  رسائل املنظمات الحقوقية املحالة على املرصد املغربي للسجون؛	

• املعلومات واملعطيات الواردة على املرصد من املندوبية العامة للسجون؛	

• منهجية الدراسة والتحليل:	

يعتمد املرصد املغربي  سعيا لتوخي الحياد والنزاهة و املصداقية في تقديم املعطيات وإعداد هذا التقرير، 

للسجون منهجية ترتكز على املعايير التالية:

• تنوع مصادر املعلومات،	
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• افتحاص املعلومات و املقارنة فيما بينها،	

• توخي الحذر و االلتزام باملوضوعية، 	

• االتصال باملندوبية العامة للسجون أو إدارة السجن املعنية بموضوع الشكاية،	

• االتصال بالجهات الفضائية املعنية.	

 ويمكن حصر إجمالي الشكايات املتوصل بها خالل سنة 2015  في 244 شكاية عالجها املرصد وتابعها توصل في 

شأن العديد منها بأجوبة تختلف حسب طبيعة كل شكاية وحجمها.

• سنة 	 خالل  الصنف  حسب  للسجون   املغربي  املرصد  عاجلها  التي  الشكايات  مجموع 
2015

العددتصنيف الشكايات

54الترحيل

32التطبيب

38إضراب عن الطعام

15طلب الزيارة

33العنف والتعذيب وسوء املعاملة

10طلب العفو

05طلب االحتفاظ 

08الوفاة وحاالت االنتحار

11طلب متابعة الدراسة

17الحفظ 

20مختلفات

143 شكايةاملجموع
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التقرير السنوي: وضـعـيـة الــمـؤسـســات الســجــنــيــة  والـســـجـنــاء بالـمـغـرب 2015 - 2016

توزيع الشكايات حسب املؤسسة السجنية.( 1

ÛÛ على املعطيات يتبين أن التظلمات والشكايات تأتي من مختلف املناطق باملغرب وغير محصورة في بناء 

منطقة  دون األخرى.

توزيع الشكايات حسب اجلنس( 2

               

          

ÛÛ.في غالبية األحيان، الشكايات الواردة من املؤسسات السجنية واردة من الرجال
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الــمـــرصـــد الــمــغــربــي لـلـســجــــون

توزيع الشكايات حسب مصدر الشكاية:( 3

ÛÛ.أكثر من ثالت أرباع الشكايات التي توصل بها املرصد تقدم من طرف األسرة
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التقرير السنوي: وضـعـيـة الــمـؤسـســات الســجــنــيــة  والـســـجـنــاء بالـمـغـرب 2015 - 2016

توزيع الشكايات حسب طريقة وضعها: ( 4

ÛÛ.أكثر من نصف الشكايات التي توصل بها املرصد تكون عبر اتصال هاتفي متبوع بمراسلة
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توزيع الشكايات حسب طبيعة اخلرق:( 5

ÛÛ:بعد تفريغ و تحليل محتوى التظلمات والشكايات التي توصل بها املرصد، يبدو أن 

�Ûأكثر من %28 من الشكايات والتظلمات تهم ترحيل السجناء؛

�Ûأكثر من %21 من الشكايات والتظلمات تهم إضرابات عن الطعام؛

�Ûما يقرب من %20 من الشكايات والتظلمات تهم التعذيب وسوء املعاملة؛

�Ûأكثر من %18 من الشكايات والتظلمات تهم عدم ولوج السجناء إلى التطبيب؛

�Ûأكثر من %10 من الشكايات والتظلمات تهم الزيارات؛

�Û8 من الشكايات والتظلمات تهم متابعة الدراسة؛%

�Ûأكثر من %4.5 من الشكايات والتظلمات تهم طلب العفو؛

�Û.ما يقرب من %4 من الشكايات والتظلمات تهم حاالت الوفاة
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التقرير السنوي: وضـعـيـة الــمـؤسـســات الســجــنــيــة  والـســـجـنــاء بالـمـغـرب 2015 - 2016

توزيع الشكايات حسب اإلجراءات املتخذة:( 6

ÛÛ استجابة لهذه التظلمات والشكايات، قام املرصد في غالبية األحيان )أكثر من 89%من الحاالت( بمراسلة

املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.
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توزيع الشكايات حسب موقف اإلدارة: ( 7

                     

                                                                                                              

                                                                                         

ÛÛ.فقط 85% من الحاالت اتخذت اإلدارة موقفا 

توزيع الشكايات حسب طبيعة اإلجابة:( 8

 

ÛÛ.في 65%  من الحاالت كان رد فعل اإلدارة إيجابيا 
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التقرير السنوي: وضـعـيـة الــمـؤسـســات الســجــنــيــة  والـســـجـنــاء بالـمـغـرب 2015 - 2016

معاجلة شكايات السجناء خالل موسم 2016
من 01 يناير 2016 إلى 19 دجنبر 2016

استمر املرصد املغربي للسجون في استقبال شكايات السجناء من مختلف املؤسسات السجنية سواء عبر األسر 

أو عبر الصحافة أو هيأة الدفاع عن السجناء حيث عالج املرصد 2012  أو باتصال مباشر من طرف السجناء 

شكاية حسب النوع املبين أدناه.

للبحث عن الحلول املمكنة  املندوبة العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،  تابع هذه الشكايات لدى   كما  

وضمان الحقوق األساسية للمعتقلين والسجناء.

مجموع الشكايات التي عاجلها املرصد املغربي للسجون 
إلى حدود 20 دجنبر 2016 بلغت  2016 شكاية موزعة حسب اآلتي:

العددتصنيف الشكايات

53الترحيل

30التطبيب

18إضراب عن الطعام

21طلب الزيارة

41العنف والتعذيب وسوء املعاملة

12طلب العفو

05طلب االحتفاظ 

21الوفاة وحاالت االنتحار

04طلب متابعة الدراسة

05الحفظ 

20مختلفات

216 شكايةاملجموع





مناذج من الشكايات املعاجلة خالل هذه 
الفترة مع الرسوم البيانية
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مناذج من ملفات وشكايات اإلضراب عن الطعام  لسنة 2016

اسم املرجع
السجني 

)ة(

رقم 
االعتقال
املؤسسة 
السجنية

تاريخ 
املراسلة

جواب املندوبية العامة إلدارة السجون مضمون الشكاية
وإعادة اإلدماج

 /01
2016

31426ع و
برشيد

 /01 /08
2016

إضراب عن 
الطعام

شكاية مفادها أن السجينة صدر في حقها 
حكم بسنتين من أجل النصب ولم يتبقى منها 
سوى 5 أشهر، وأنها أضحت عرضة ملجموعة 
بالسجن  املضايقات من طرف موظفة  من 
ألسباب مجهولة وأنها لرد كرامتها دخلت في 

إضراب عن الطعام وتطالب بزيارتها.

كانت  املشتكية  أن  تبين  أنه  الجواب  أفاد 
ستقوم بخلق بلبلة وتحاول فرض سيطرتها 
كما  املوظفات،  وترهب  السجينات  على 
اتهمت املوظفة املشتكى بها بالسلوك الشاذ، 
لذلك تقرر نقل السجينة إلى السجن املحلي 
 08/01/2016 بتاريخ  بمكناس   3 توالل 

كإجراء وقائي.

 /27
2016

2505ن �شي م
تيفلت

 /02 /29
2016

إضراب عن 
الطعام

شكاية مفادها أن السجين دخل في إضراب 
السجن  إدارة  رفض  بسبب  الطعام،  عن 
في  وأنه  عنه  للكشف  الطبيب  على  إحالته 
حاجة إلى عرضه على طبيب مختص في أقرب 

اآلجال.

بدون جواب 
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 /33
2016

ط م ع 
ط

07/ 03/ سال
2016

إضراب عن 
الطعام

أفاد الطلب الخاص بالزيارة بناء على ما جاء 
ببالغ املندوبية العامة عقب اإلضراب الذي 
أعلن عنه نزالء من سجن سال املحكومين في 
قضية أكديم ازيك، ولرصد هذا الوضع وإن 
لتعليقه،  إليجاد مخرج  بذل مساعي  أمكن 
لسجن  لالنتقال  موافقتكم  في  نرغب  فإننا 

سال للقاء املضربين يوم 15 مارس 2016.

بزيارة  القيام  على  املوافقة  الجواب  أفاد 
الطلبة املضربين عن الطعام بسجن سال من 
قبل بعض أعضاء املرصد املغربي للسجون.

تم تأجيلها ليوم الثالثاء 15 مارس 2016.

 /50
2016

20840خ ع ر
توالل

 /04 /12
2016

إضراب عن 
الطعام

شكاية مفادها أن السجين دخل في إضراب 
ويعاني  )نصفه(  الطعام لكونه مشلول  عن 
من عدة أمراض مزمنة، ويطلب إحالته على 

املستشفى إلجراء فحوصات طبية.

أفاد الجواب أن شكاية السجين تم حفظها 
عدة مرات من طرف النيابة العامة املختصة، 
وتم وعده بدراستها من قبل النيابة العامة. 
كما أن السجين معروف بسلوكاته املشبوهة 
إدخال  املخدرات؛  السجناء؛  كتحريض 
األموال والهواتف النقالة، ويلجأ إلى اإلضراب 

عن الطعام للضغط على اإلدارة.

 /75
2016

1129ح ج
توالل 1

 /05 /23
2016

إضراب عن 
الطعام

شكاية مفادها أن السجين دخل في إضراب 
2016 احتجاجا  12 ماي  عن الطعام بتاريخ 
املعاملة التي تعرض لها من قبل  على سوء 
وتقريبه  ترحيله  يطلب  وأنه  السجن،  إدارة 
من عائلته، فوالدتهلم  تزوره إال مرة واحدة 
طيلة 8 سنوات، وزوجته تقيم خارج البالد، 

وعائلته بالحسيمة.

أفاد الجواب أن السجين لم يتقدم برسالة 
وأن  الطعام،  عن  إضراب  في  دخوله  تفيد 
سبق  وقد  الترحيل،  هو  ذلك  من  الغرض 
لكونها  املطلوبة  للمؤسسة  ترحيله  رفض 

تعاني من االكتظاظ.
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 /110
2016

74062ق ح
تازة

 /08/ 03
2016

إضراب عن 
الطعام

شكاية مفادها أن السجين يتعرض للسب 
املعاملة،  واالحتقار وسوء  واإلهانة  والشتم 
تصله،  التي  الغذائية  املواد  في  والتصرف 
ورفض إرسال رسائله، مما دفعه إلى الدخول 

في إضراب عن الطعام وحاول االنتحار.

بدون جواب
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مناذج من ملفات وشكايات  التطبيب لسنة 2016

املرجع
اسم 

السجني

رقم 
االعتقال

املؤسسة 
السجنية

تاريخ 
املراسلة

مضمون الشكاية
جواب املندوبية العامة إلدارة السجون 

وإعادة اإلدماج

 /14
2016

20818ع ق
تارودانت

 /01/ 27
2016

التطبيب

شكاية مفادها أن السجين يطالب بعرضه 
على الطبيب نظرا لحالته الصحية.

بدون جواب

 /28
2016

30224م ف
ايت ملول

 /02/ 29
2016

التطبيب

إلى  حاجة  في  السجين  أن  مفادها  شكاية 
فشل  بعد  مختص،  طبيب  على  عرضه 
العملية الجراحية األولى التي أجريت له لخطأ 
طبي، وأنه في حاجة إلى تقويم وتدارك الخطأ 

األول بإجراء عملية جراحية ثانية.

أفاد الجواب أن السجين يتابع العالج لدى 
طبيب أخصائي في املسالك البولية، وسبق له 
أن أجرى عملية جراحية سنة 2013، بسبب 
فحص  وآخر  التناسلي،  الجهاز  في  مشكل 
استفاد منه كان بتاريخ 14/03/2016 حيث 

أجري له فحص آخر بالصدى.
ولتتبع تطور حالته املرضية حدد له موعد 

مع الطبيب املعالج.
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 /29
2016

20615س م
تارودانت

 02/ 29
2016/

التطبيب

شكاية مفادها أن السجين يعاني من مرض 
الكبد والحجر بالصفراء )املرارة( وبعد عرضه 
خاصة  أدوية  منحه  الذي  الطبيب  على 
بالسكري وامللح وبعد زيارة الطبيب في شهر 
2016 لم يتوصل بأي دواء ملرضه ولم  يناير 
يشعر بموعد مع الطبيب املختص في الكبد 

باملستشفى.

بدون جواب

 /31
2016

33345ز ع ك
العدير

 /03 /10
2016

التطبيب

الترحيل  يريد  السجين  أن  مفادها  شكاية 
لسجن املحمدية أو الدار البيضاء لالستفادة 

من الزيارة العائلية.

أفاد الجواب تعذر االستجابة لطلب الترحيل 
لكون املؤسسة املطلوبة تعاني من االكتظاظ.

 /129
2016

آيت ملولب أ
49959

 /09/ 21
2016

التطبيب

شكاية مفادها أن السجين يعاني من مرض 
مما  واألسنان،  الفكين  مستوى  على  حاد 
يتطلب تدخال طبيا عاجال قبل تفاقم الوضع. 
إجراء  أي  تتخذ  لم  املؤسسة  إدارة  أن  إال 

إلحالته على طبيب مختص.

بدون جواب

 /154
2016

القنيطرةب م
26147

 /11 /02
2016

التطبيب

آالم  من  يعاني  السجين  أن  مفادها  شكاية 
حادة في أسنانه، وأن اإلدارة املحلية لم تحله 
على طبيب مختص للكشف عنه، األمر الذي 

يتطلب تدخال عاجال.

بمصحة  فو�ضى  أحدث  أنه  الجواب  أفاد 
طبيب  على  ثانية  مرة  وعرض  األسنان، 
دون  العالج  ورفض  باملؤسسة  األسنان 
على  عرضه  بخصوص  أما  األسباب.  ذكر 
العالج  إال  تتطلب  ال  فحالته  املستشفى 

باملؤسسة.
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مناذج من ملفات وشكايات الترحيل لسنة 2016

اسم املرجع
السجني

رقم 
االعتقال
املؤسسة 
السجنية

تاريخ 
املراسلة

جواب املندوبية العامة إلدارة السجون مضمون الشكاية
وإعادة اإلدماج

 /02
2016

8223ن ب
بوعرفة

 /01 /08
2016

الترحيل

سنتين  ق�ضى  السجين  أن  مفادها  شكاية 
من  تعاني  عائلته  وأن  العقوبة  نصف  أي 
عنه،  بعيدة  تقطن  لكونها  كثيرة  صعوبات 
يمكنها  ال  طفلتان  ولها  مريضة  زوجته  وأن 
الذهاب  عند  يومين  ملدة  لوحدهما  تركهما 
لزيارة الزوج، ذلك لكون املسافة بعيدة بين 
سجن بوعرفة ومقر سكنى الزوجة واألبناء، 
مما جعلها تطلب ترحيله إلى سجن تاوريرت.

أفاد الجواب تعذر االستجابة لطلب الترحيل، 
لكون املعني باألمر محكوم بمدة حبسية ال 
تتناسب ونظام االعتقال باملؤسسة املطلوبة 

.

 /10
2016

38423ح ك
ميدلت

 01 /20
2016/
الترحيل

شكاية مفادها أن السجين دخل في إضراب 
عن الطعام بتاريخ 13/11/2015 دفاعا عن 
كرامته وحقوقه املشروعة من إتمام تعليمه 
القانونية؛  الزيارة  عبر  بعائلته  واالتصال 
االستفادة من مكتبة السجن؛ الحصول على 
املقررات الدراسية والحصول على املعلومات 
سجن  من  الترحيل  في  وحقه  الصحفية؛ 

ميدلت إلى سجن مكناس.

لطلب  االستجابة  تعذر  الجواب  أفاد 
الترحيل، لكون املؤسسة املطلوبة تعاني من 

االكتظاظ.



79

20
15

 - 
20

16
ب 

غـر
ـمـ

بال
اء 

نــ
جـ

ســـ
والـ

ة  
يــ

نــ
جــ

ســ
ت ال

ســا
سـ

مـؤ
الــ

ـة 
عـي

ضـ
: و

وي
سن

ر ال
ري

تق
ال

 /13
2016

18671ج ف
بوعرفة

 /01 /27
2016

الترحيل

شكاية مفادها أن السجين يود الترحيل من 
سجن تاونات إلى سجن آيت ملول ألسباب 
من  تعاني  التي  والدته  مرض  منها  عدة، 
الضغط الدموي والكبيرة في السن، وزوجته 
إلى  باإلضافة  أمراض  عدة  من  تعاني  التي 
يدرسون  الذين  القاصرين  األطفال  رعاية 
على  قادرة  غير  وهي  واإلعدادي،  باالبتدائي 
أن  وقد سبق  لوحدهم.  الزيارة  يوم  تركهم 
طلب من مدير املؤسسة هذا الطلب ووجهه 
الذي  يوسف  املسمى  املوظفين  أحد  إلى 
ومنعه من  مزقه الشكاية ورماها في األرض، 
شهود  يجمع  أن  وكاد  الهاتف،  استعمال 

للتبليغ ضده.

لطلب  االستجابة  تعذر  الجواب  أفاد 
الترحيل، لكون املؤسسة املطلوبة تعاني من 

االكتظاظ.

 /18
2016

20633 ت ن
تارودانت

 /02 /02
2016

الترحيل

شكاية مفادها أن السجين يطالب بترحيله 
إلى سجن تيزنيت أو بويزكارن لكونه ال يستفيد 
كبيران  والديه  ألن  العائلية،  الزيارة  من 
بسجن  زيارته  على  قادرين  وغير  السن  في 
تارودانت خاصة أنهما يقطنان بكلميم، مما 
زيارة  دون  السجن  في  الحياة  عليه  يصعب 

عائلية. 

إلى  السجين  ترحيل  تم  أنه  الجواب  أفاد 
سجن بويزكارن بتاريخ 02/02/2016، وذلك 

في إطار تنفيذ العقوبة.
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 /19
2016

02/ 02/ ورزازاتع م
2016

الترحيل

معتقال  كان  السجين  أن  مفادها  شكاية 
وأن املندوبية  بالسجن املحلي عين السبع، 
العامة رحلته إلى سجن ورزازات، وأن والده 
الذي كان يزوره ألجرى عمليتان جراحيتان 
على القلب وال يمكنه االستمرار في زيارته، أما 
والدته املطلقة فتقطن بالصويرة وكبيرة في 
السن وال يمكنها زيارته أسبوعيا لبعد املسافة 
التي تقدر بحوالي 600 كلم، وأن أخيه الوحيد 

يعاني من إعاقة. 

السجين  ترحيل  تم  قد  أنه  الجواب  أفاد 
بتاريخ  البركي  مول  املركزي  السجن  إلى 

.18/06/2016

 /26
2016

20629م ف
الراشدية

 /02/29
2016

الترحيل

شكاية مفادها أن السجين تعرض لالعتداء 
مند 3 سنوات ونصف قضاها من العقوبة 

األصلية 4 سنوات، فقد تم ترحيله إلى سجن 
الراشدية البعيد عن عائلته، وأنه يريد 

الترحيل إلى سجن بويازكارن لكون سلوكه 
حسن بالسجن، ويتابع دراسته الجامعية 

والتكوين املنهي في تخصص الترصيص.

أفاد الجواب أنه قد سبق وتم ترحيله 
ألسباب احترازية.
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مناذج من ملفات وشكايات سوء املعاملة  لسنة 2016

اسم املرجع
السجني

رقم 
االعتقال
املؤسسة 
السجنية

تاريخ 
املراسلة

جواب املندوبية العامة إلدارة السجون مضمون الشكاية
وإعادة اإلدماج

 /01
2016

31426ع و
برشيد

 /01 /08
2016
سوء 

املعاملة

شكاية مفادها أن السجينة صدر في حقها 
حكم بسنتين من أجل النصب ولم يتبقى منها 
سوى 5 أشهر، وأنها أضحت عرضة ملجموعة 
بالسجن  املضايقات من طرف موظفة  من 
ألسباب مجهولة وأنها لرد كرامتها دخلت في 

إضراب عن الطعام وتطالب بزيارتها.

كانت  املشتكية  أن  تبين  أنه  الجواب  أفاد 
ستقوم بخلق بلبلة وتحاول فرض سيطرتها 
كما  املوظفات،  وترهب  السجينات  على 
اتهمت املوظفة املشتكى بها بالسلوك الشاذ، 
لذلك تقرر نقل السجينة إلى السجن املحلي 
 08/01/2016 بتاريخ  بمكناس   3 توالل 

كإجراء وقائي.

 / 05
2016

45014ز ب
آيت ملول

 /01 /19
2016
وسوء 
املعاملة

يتعرض لسوء  شكاية مفادها أن السجين  
على  يؤثر  مما  والشتم  والسب  املعاملة 
املوظفين  من أحد  السجناء  أمام  نفسيته، 
بمهمة  يقوم  الذي  إيريك،  الحسن  املسمى 
املوجودين  النزالء  وإحصاء  مراقبة الهاتف، 

به.

ما  على  الوقوف  يتم  لم  أنه  الجواب  أفاد 
يثبت أن السجين املعني باألمر تعرض ملعاملة 
سبق  وأنه  القانوني،  اإلطار  عن  خارجة 
به  املشتكى  املوظف  طرف  من  وأن ضبط 
وتنظيم االستفادة  بمراقبة  املكلف  بصفته 
يركب  وهو  باملؤسسة،  الثابت  الهاتف  من 
لضبط  املعد  السجل  في  مدرج  غير  رقما 
مباشرة  انتهائه  بعد  وذلك  العملية،  هذه 
ليقوم  من املكاملة الهاتفية التي كان يجريها، 

املوظف بإيقافه.
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السجين  من  كيدية  الشكاية  هذه  وتعتبر 
للضغط على إدارة املؤسسة من أجل منحه 
امتيازات تفضيلية الستعمال الهاتف الثابت.

 /08
2016

24021ف أ
القنيطرة

 /01 /20
2016
سوء 

املعاملة

عن  أضرب  السجين  أن  مفادها  شكاية 
30/11/2015، وقد استقبل  الطعام بتاريخ 
للملك،  العام  الوكيل  السيد  قبل  من 
فيه  تطرق  استماع  محضر  له  أنجز  الذي 
طرف  من  واالبتزاز  واالستفزاز  للمضايقات 
املوظف السيد ميلود لصفر، الذي ساهم في 

منعه من التسجيل بالتكوين املنهي. 

تفتيشه  يرفض  السجين  أن  الجواب  أفاد 
وأن  املنهي،  التكوين  إلى مصلحة  كلما دخل 
وقد دخل في  اإلدارة كاتبت النيابة العامة، 
 01/12/2015 بتاريخ  الطعام  عن  إضراب 
لم  وأنه   ،09/02/2016 بتاريخ  عنه  وتنازل 
يتم منعه من التسجيل بالتكوين املنهي، وأنه 
يعمد إلى نهج التشكي لهدف آخر وهو ترحيل 
إألى  البركي  مول  املحلي  السجن  من  أبنه 

السجن املركزي.

 /11
2016

20/ 01/ الرمانيح م
2016

التعذيب 
والعنف

لكل  تعرض  السجين  أن  مفادها  شكاية 
أشكال التعذيب من السيد مدير املؤسسة 
الذين  مساعديهم  وبعض  املعقل  ورئيس 
كل  باستعمال  وضربه  بتصفيده  قاموا 
)الشيفون  املعروفة  التعذيب  أشكال 
والفلقة(، كل ذلك إلكراهه على تغيير أقواله 
التي أدلى بها لدى الدرك امللكي حول واقعة 
تتعلق باملخدرات وتغييرها أمام السيد وكيل 
للتعذيب  تعرض  فإنه  رفضه  وأمام  امللك. 
كما أكد أخ  بالساحة،  حتى وسط السجناء 
السجين أن لديه شهود على هذه املمارسات، 

وهم مستعدون لإلدالء بإفاداتهم.

بدون جواب
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 /38
2016

16/ 03/ توالل 3ن ح
2016

التعذيب 
وسوء 
املعاملة

شكاية مفادها أن السجينة تتعرض للتعذيب 
وسوء املعاملة داخل سجن توالل 3 من قبل 

بعض السجينات وموظفات املؤسسة.
املغربي  املرصد  خلية  أعضاء  بعض  وأن 
للسجون بمكناس يرغبون في القيام بزيارة 

مباشرة للسجينة.

بزيارة  القيام  على  املوافقة  الجواب  أفاد 
أعضاء  قبل  من  الحجار  نعيمة  السجينة 
خلية املرصد املغربي للسجون بمكناس. يوم 
2016. وقد أفاد التقرير الذي تم  18 مارس 
التوصل به من قبل  خلية املرصد بمكناس، 
أن السجينة كانت مذعورة وخائفة من ما 
ينتظرها من تعذيب وبعد االطمئنان للخلية 
من  ضرب  من  لع  تتعرض  ما  تسرد  بدأت 
وأن  اإلدارة،  من  مقربات  سجينات  طرف 
إحداهن تتمادى في تعذيبها، وقد تم بعد ذلك 

إدخالها السجن انفرادي.
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مناذج من الشكايات وامللفات اخلاصة بالزيارة لسنة 2016

اسم املرجع
السجني

رقم 
االعتقال

املؤسسة 
السجنية

تاريخ 
املراسلة

جواب املندوبية العامة إلدارة السجون مضمون الشكاية
وإعادة اإلدماج

 /01
2016

31426ع و
برشيد

 /01 /08
2016

طلب زيارة

شكاية مفادها أن السجينة صدر في حقها 
حكم بسنتين من أجل النصب ولم يتبقى منها 
سوى 5 أشهر، وأنها أضحت عرضة ملجموعة 
بالسجن  املضايقات من طرف موظفة  من 
ألسباب مجهولة وأنها لرد كرامتها دخلت في 

إضراب عن الطعام وتطالب بزيارتها.

كانت  املشتكية  أن  تبين  أنه  الجواب  أفاد 
ستقوم بخلق بلبلة وتحاول فرض سيطرتها 
كما  املوظفات،  وترهب  السجينات  على 
اتهمت املوظفة املشتكى بها بالسلوك الشاذ، 
لذلك تقرر نقل السجينة إلى السجن املحلي 
 08/01/2016 بتاريخ  بمكناس   3 توالل 

كإجراء وقائي.

 /07
2016

29327ح م
القنيطرة

 /01 /20
2015

الزيارة 
العائلية

زيارة  من  حرم  السجين  أن  مفادها  شكاية 
أحد أقاربه املسمى يوسف منتصر الذي منع 
بدون مبرر معقول، خاصة أن قريبه مكلف 
من قبل عائلته بزيارته وقضاء حوائجه، مع 
العلم أن أب السجين رجل مسن وغير قادر 

على االنتقال من تاونات إلى القنيطرة.

بدون جواب
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 /32
2016

ط م ع 
ط

07/ 03/ توالل
2016

زيارة مباشرة

شكاية مفادها دخول مجموعة من الطلبة 
في إضراب عن الطعام، بسبب تراجع اإلدارة 
من  لجنة  زيارة  بعد  بتحقيقه  وعدت  عما 
املرصد املغربي للسجون لسجن توالل، وأن 
اإلدارة املحلية كان عليها اتمام ما تم االيفاق 
بمكناس  املرصد  خلية  أعضاء  وأن  علية، 
مستعدون للحضور لحل املشكل من جديد.

بزيارة  القيام  على  املوافقة  الجواب  أفاد 
الطلبة املضربين عن الطعام بسجن توالل 
املغربي  املرصد  أعضاء  بعض  قبل  من 
للسجون. وقد جاء في تقرير اللجنة التي قامت 
الطلبة  تأكيد   10/03/2016 يوم  بالزيارة 
والتضييق  املكتسبات  كل  اإلجهاز على  على 
الحرمان  املكتبة؛  من  االستفادة  في  عليهم 
منع توصلهم بالخضر؛  من املواد الغذائية؛ 
من  واحدة  زنزانة  في  التجمع  من  حرمانهم 

أجل املراجعة.
 15/09/2015 بتاريخ  املرصد  تدخل  وبعد 
أقرت اإلدارة املحلية باملطالب والتزام املدير 
الطلبة  جعل  الذي  ال�ضيء  بها،  السابق 
يعلقون اإلضراب عن الطعام إال أن اإلدارة 
املحلية تراجعت على كل ما تم االتفاق عليه، 

وأن هناك تناقض ما بين اإلدارة املركزية . 

 /33
2016

ط م ع 
ط

07/ 03/ سال
2016

زيارة مباشرة

أفاد الطلب الخاص بالزيارة بناء على ما جاء 
ببالغ املندوبية العامة عقب اإلضراب الذي 
أعلن عنه نزالء من سجن سال املحكومين في 
قضية أكديم ازيك، ولرصد هذا الوضع وإن 
لتعليقه،  إليجاد مخرج  بذل مساعي  أمكن 
لسجن  لالنتقال  موافقتكم  في  نرغب  فإننا 

سال للقاء املضربين يوم 15 مارس 2016.

بزيارة  القيام  على  املوافقة  الجواب  أفاد 
الطلبة املضربين عن الطعام بسجن سال من 
قبل بعض أعضاء املرصد املغربي للسجون.

تم تأجيلها ليوم الثالثاء 15 مارس 2016.
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 /34
2016

08/ 03/ كرسيفز س ك
2016

زيارة لتفقد 
املرافق 

الصحية 
باملؤسسة

للمرافق  تفقدية  زياة  طلب  مفادها  شكاية 
الصحية بسجن كرسيف.

بزيارة  القيام  على  املوافقة  الجواب  أفاد 
أعضاء  بعض  قبل  من  كرسيف  سجن 

املرصد املغربي للسجون.

تقرير الزيارة 11/03/2016

أفاد التقرير ، أن وضعية املؤسسة وما يتعلق 
يتوفر على قنوات الصرف  بمحيطها البيئي، 
راهنت  أنجزت  التي  الدراسة  لكون  الصحي 
الصالح  للماء  الوطني  املكتب  مشروع  على 
بعد  على  للمعالجة  محطة  ببناء  للشرب 
حوالي 300 متر من السجن، مع ربط السجن 
غير أن األمر لقي  بقنوات الصرف الصحي، 
 ،2016 املحطة إلى سنة  تأخرا في انجاز بناء 
املياه  انفجار  هو  الوضع  هذا  نتيجة  وكانت 
الذي  األمر  الفضالت  كل  وانتشار  العادمة 
إفراغه  أساس  على  صهريج  حفر  استدعى 
حال امتالئه وتوقف هذا األمر مما كان له أثر 

بيئي على املؤسسة.
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 /38
2016

16/ 03/ توالل 3ن ح
2016

زيارة مباشرة

شكاية مفادها أن السجينة تتعرض للتعذيب 
وسوء املعاملة داخل سجن توالل 3 من قبل 

بعض السجينات واملوظفات املؤسسة.

املغربي  املرصد  خلية  أعضاء  بعض  وأن 
للسجون بمكناس يرغبون في القيام بزيارة 

مباشرة للسجينة.

بزيارة  القيام  على  املوافقة  الجواب  أفاد 
أعضاء  قبل  من  الحجار  نعيمة  السجينة 

خلية املرصد املغربي للسجون بمكناس.

تقرير الزيارة 18 مارس

التقرير الذي تم التوصل به من قبل  أفاد 
التي  الزيارة  عقب  العكباني  حميد  األستاذ 
قام بها للسجينة رفقت األستاذة فاطمة أبا 
السجينة كانت مذعورة وخائفة  أن  حمو، 
من ما ينتظرها من تعذيب وبعد االطمئنان 
أثر  أي  فيها  ليس  لنا صارت تسرد بطريقة 
للهلوسة وال للتهيؤات وقد قالت بحرقة: »ملاذا 
يعتدين علي؟« ، وأكدت على ضربها من طرف 
وأن إحداهن  سجينات مقربات من اإلدارة، 
وقد حضرت موظفة  التعذيب،  في  تتمادى 
مدة  وبعد  تتعذب،  وتركتها  املكان  وغادرت 

أدخلت املعتدى عليها إلى سجن انفرادي.
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 /48
2016

29355أ ب

خنيفرة

 /04 /12
2016

طلب زيارة

شكاية مفادها أن السجين يعاني من مرض 
أو زيارة  دون دواء  الحساسية والربو الحاد، 
للطبيب، مما يتطلب إحالته على املستشفى 

بأزرو.

ووضعت  السجين  املرصد  خلية  زارت  وقد 
اختزل  السجين  كون  إلى  خلص  تقريرا، 

مطالبه في ترحيله إلى سجن أزرو.

أفاد تقرير الزيارة أن السجين صرح بغير ما 
ورد بالشكاية، حيث أقر بكفاية األكل وحسن 
املعاملة لكونه ملزم باحترام النظام العام، 
وأنه ال يشكو إال من مرض الربو والحساسية 
ألنه اشتدت حالته بعد نقله لسجن خنيفرة. 

أفاد الجواب أن السجين ال يعاني من مرض 
ولم يصره به عند دخوله املؤسسة  الربو، 
فحوصات   4 من  استفاد  وأنه  السجنية، 
منها فحص سريري من طرف طبيب  طبية، 
املؤسسة أوضح وجود إلتهاب حاد بالقصبة 
الهوائية، وصفت له أدوية تسلمها في حينها، 

وأن وضعيته الصحية حاليا عادية.

 /72
2016

16/ 05/ أزياللد ج
2016

طلب زيارة

في  يرغب  السجين  أن  مفادها  شكاية 
االستفادة من زيارة مباشرة من قبل املرصد.

املوافقة على طلب الزيارة )هاتفيا(.
23 ماي 2016 تقرير الزيارة
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نــمــاذج مــن حــــاالت الـوفــيــات لـسـنــة 2016

اسم املرجع
السجني

رقم 
االعتقال
املؤسسة 
السجنية

تاريخ 
املراسلة

جواب املندوبية العامة إلدارة السجون مضمون الشكاية
وإعادة اإلدماج

 /30
2016

21241ح خ
تارودانت

 /03 /02
2016

حالة وفاة

بتاريخ  توفي  السجين  أن  مفادها  شكاية 
أن  املشتكي  واعتبر  صباحا،   24/02/2016
السبب هو اإلهمال الطبي، محمال املسؤولية 
إلدارة سجن تارودانت حيث توفي بعد مرور 

11 من انتقاله إليها. 

بدون جواب

 /42
2016

23 / 03/ سجن سالأ
2016

حالة وفاة

توفي يوم  )أ.ي(  شكاية مفادها أن السجين 
املحلي  بالسجن   2016 فبراير   26 الجمعة 
والتي  شنقا،  االنتحار  محاولته  بعد  بسال 
إثر  وعلى  زنزانته  مرحاض  داخل  بها  قام 
ذلك قامت إدارة السجن بإخبار املسؤولين 
سينا  ابن  مستشفى  إلى  السجين  ونقلت 
قسم املستعجالت وأن السجين كان محكوما 
بمستشفى  واإليداع  املسؤولية  بانعدام 
األمراض العقلية، وأنها قامت بعدة محاوالت 
إليداعه بمستشفى الرازي لألمراض العقلية 

أفاد جواب السيد الوكيل العام أنه بعد وفاة 
السجين لم تتوصل النيابة العامة بعد نتيجة 
الوالئية  املصلحة  قبل  من  املجرى  البحث 
وحول ظروف  بالرباط،  القضائية  للشرطة 
ومالبسات وفاة املعني باألمر، كما لم تتوصل 

بنتيجة تشريح جثته.
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عدم  بحجة  رفضت  طلباتها  أن  غير  بسال، 
ضحية  السجين  وأن  شاغرة،  أسرة  وجود 
داخل  عقليا  باملر�ضى  االهتمام  النعدام 

السجون من طرف وزارة الصحة.

 /81
2016

ر ش
توالل 1

 /05 /30
2016

حالة انتحار

داخل  انتحر  السجين  أن  مفادها  شكاية 
زنزانته بالسجن املحلي توالل 1 بمكناس وأنه 
يوم  املعالج  الطبيب  زار  وأنه  نفسه،  شنق 
الجمعة 20 ماي 2016، وترك لوحده بزنزانة 

دون احتياط.

بدون جواب

 /110
2016

74062ق ح
تازة

 /08 /03
2016

محاولة 
انتحار

شكاية مفادها أن السجين يتعرض للسب 
املعاملة،  واالحتقار وسوء  واإلهانة  والشتم 
تصله،  التي  الغذائية  املواد  في  والتصرف 
ورفض إرسال رسائله، مما دفعه إلى الدخول 

في إضراب عن الطعام وحاول االنتحار.

بدون جواب

 /117
2016

10/ 08/ آيت ملولم ب م
2016

حالة انتحار

بتاريخ  السجين  أن  مفادها  شكاية 
انتحر داخل زنزانته بالسجن   06/08/2016
وأنه شنق نفسه ببعض  املحلي بآيت ملول، 
إلى حبل  التي مزقها وحولها  الفراش  أثواب 
لفه على عنقه، وأن الحراس عاينوا السجين 
نقله  وأثناء  الحياة،  قيد  على  الزال  وهو 

للمستشفى توفي متأثرا بشنق نفسه.

للملك  العام  الوكيل  السيد  جواب  أفاد 
لدى محكمة االستئناف بأكادير أن السجين 
تحت  ميسة  بن  محمد  حياته  قيد  املسمى 
قد تم إصدار   ،56161 رقم االعتقال عدد 
أمر بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك من 
قبل لجنة ثالثية باملستشفى الجهوي الحسن 

الثاني بأكادير.
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كما أعطيت التعليمات للضابطة القضائية 
وأن التحريات ال  بانجاز بحث في املوضوع، 

زالت جارية في القضية.

 /167
2016

63140ط ز

عين السبع

 /11 /28
2016

حالة وفاة

السجين توصل املرصد بخبر وفاة السجين. أن  العامة  املندوبية  جواب  أفاد 
العالج بمصحة املؤسسة بسبب  يتابع  كان 
وأنه تلقى قيد  املرض الذي كان يعاني منه. 
حياته عدة فحوصات طبية من قبل الطبيب 
السجنية.  املؤسسة  مع  املتعاقد  األخصائي 
وأمام تدهور حالته الصحية تم نقله في عدة 
مناسبات إلى كل من مستعجالت مستشفى 
محمد  مستشفى  ومستعجالت  غشت   20

الخامس التي توفي بها بتاريخ 25/11/2016.

في انتظار نتيجة التشريح الطبي التي ستحدد 
أسباب الوفاة. 
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مناذج ملفات طلب العفو امللكي لسنة 2016

اسم املرجع
السجني

رقم 
االعتقال
املؤسسة 
السجنية

تاريخ 
املراسلة

جواب املندوبية العامة إلدارة السجون مضمون الشكاية
وإعادة اإلدماج

 /06
2016

7532ح ع ل
أكادير

 /01 /20
2016

طلب العفو 
امللكي

لم يستفد من  السجين  أن  شكاية مفادها 
12 سنة بالسجن،  العفو امللكي رغم قضائه 
وقته  كرس  أنه  كما  حسن،  سلوكه  وأن 
للدراسة حيث حصل على اإلجازة في القانون 
والدراسات اإلسالمية ودبلوم في اإلعالميات 

من أجل االندماج في املجتمع. 

بدون جواب

 /41
2016

10542أ م
تاونات

 /03 /21
2016

العفو امللكي

فتح  أن  سبق  السجين  أن  مفادها  شكاية 
بتاريخ   9772 عدد  املقيد  اإلفراج  ملف  له 
إال  بالسجن املحلي بتاونات،   14/12/2015
أنه لم يتلقى أي جواب، وأن السجين ولطول 
التي قضاها ولحسن سلوكه ومتابعة  املدة 
اإلجازة  على  وحصوله  الجامعية  الدراسة 
التكوين  وشهادة  األساسية  الدراسات  في 
وبذلك فإن  التأهيلي في شعبة اإلعالميات، 
السجين يطالب بإدراج اسمه ضمن الئحة 

العفو امللكي.

بدون جواب
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 /68
2016

50103ع ه
عكاشة

 /05 /06
2016
العفو

في  يرغب  السجين  أن  مفادها  شكاية 
املناسبات  أحد  في  املالكي  العفو  االستفادة 

املقبلة.

أفاد الجواب أن اإلدارة أحالت طلب العفو 
وزارة  لدى  املختصة  الجهات  على  امللكي 

العدل والحريات.

 /82
2016

53778أ خ
عين السبع

 /05 /30
2016

العفو امللكي

بإدراج  يطالب  السجين  أن  مفادها  شكاية 
اسمه في قائمة املستفيدين من العفو امللكي.

أفاد الجواب أن اإلدارة أحالت طلب العفو 
وزارة  لدى  املختصة  الجهات  على  امللكي 

العدل والحريات.

 /92
2016

50123م ق
عكاشة

 /06 /15
2016
العفو

شكاية مفادها أن السجين يلتمس االستفادة 
من العفو امللكي.

أفاد الجواب أن اإلدارة أحالت طلب العفو 
وزارة  لدى  املختصة  الجهات  على  امللكي 

العدل والحريات.

 /96
2016

36653م ن
العيون

 /06 /29
2016

طلب العفو

بإدراج  يطالب  السجين  أن  مفادها  شكاية 
اسمه بالئحة املستفيدين من العفو امللكي، 
ونوبات  حاالت  من  ويعاني  مريض  أنه  كما 
الطبيب  تدخل  تستلزم  التي  الحادة  الربو 

إلسعافه، باإلضافة إلى مرض املفاصيل.

أفاد الجواب أن املندوبية العامة قد أحالت 
طلب االستفادة من العفو امللكي على الجهات 

املختصة لدى وزارة العدل والحريات.

 /98
2016

13426ع ف ه
وادي زم

 /07 /14
2016

طلب العفو

حاليا  يدرس  السجين  أن  مفادها  شكاية 
شهادة  على  حصوله  بعد  بالجامعة 
داخل  البكالوريا  وشهادة  اإلعدادي 
املؤسسة السجنية، وأن سجله ناصح طيلة 
حياته السجنية وله سمعة حسنة وسلوك 
اسمه ضمن  بإدراج  يطالب  لذلك  مهذب. 
الئحة املستفيدين من العفو امللكي في إحدى 

املناسبات القريبة.

أفاد الجواب أنه قد تمت إحالة طلب العفو 
وزارة  لدى  املختصة  الجهات  على  امللكي 

العدل والحريات.
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 /101
2016

20305ب ه
املحمدية

13426
عين السبع

 /07 /20
2016
العفو

دراسته  يتابع  السجين  أن  مفادها  شكاية 
اسمه  إدراج  ويلتمس  حسن،  وسلوكه 

بقائمة العفو في إحدى املناسبات املقبلة.

أفاد الجواب أنه قد تمت إحالة طلب العفو 
وزارة  لدى  املختصة  الجهات  على  امللكي 

العدل والحريات.

 /102
2016

3166أ ع ي
تيفلت

 /07 / 20
2016
العفو

بمرض  مريض  السجين  أن  مفادها  شكاية 
مدة  من  سنة   13 مدة  وق�ضى  الصرع، 
في التحصيل الدرا�ضي  سنة،   20 محكوميته 
وحصل على عدة شواهد عليا ويتابع حاليا 
وهو  دراسته الجامعية بالسداسية الثانية، 
في حاجة إلى دفئ العائلة ويلتمس الحصول 

على العفو.

أفاد الجواب أنه قد تمت إحالة طلب العفو 
وزارة  لدى  املختصة  الجهات  على  امللكي 

العدل والحريات. 
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مناذج من ملفات وطلبات متابعة الدراسة لسنة 2016

اسم املرجع
السجني

رقم 
االعتقال
املؤسسة 
السجنية

تاريخ 
املراسلة

جواب املندوبية العامة إلدارة السجون مضمون الشكاية
وإعادة اإلدماج

 /57
2016

37048أ ع
الراشدية

 /04 /21
2016

متابعة 
الدراسة

تعسفا  رحل  السجين  أن  مفادها  شكاية 
في  بويزكارن  سجن  إلى  مراكش  سجن  من 
وأن هذا الترحيل يعتبر  شهر فبراير املا�ضي، 
عن  االنقطاع  في  له  تسبب  لكونه  تعسفيا 
الدراسة برسم املوسم الحالي 2015/2016، 
حيث كان يتابع دراسته بشعبة الفالحة وقد 

منع من اجتياز امتحانات األسدس األول.

أفاد الجواب أنه تقرر الرفض لعدم توفر ما 
يثبت سكناه.

 /130
2016

مول البركيم ب ظ
2448

 /09/ 26
2016

متابعة 
الدراسة

التسجيل 
التكوين 

املنهي

التسجيل  يود  السجين  أن  مفادها  شكاية 
الحالي  الدرا�ضي  للموسم  املنهي  بالتكوين 

.2016/2017

السجنية  املؤسسة  إدارة  أن  الجواب  أفاد 
لم تتوصل بأي طلب من طرف املعني باألمر 
يبدي من خالله رغبته في متابعة الدراسة 
الدرا�ضي  املوسم  برسم  املنهي  التكوين  أو 
برنامج األبواب  إطار  في  وأنه   ،2016/2017
الحالي  الدرا�ضي  باملوسم  الخاص  املفتوحة 
شهادة  لنيل  التسجيل  إلى  توجيهه  تم  فقد 
أن  اعتبار  على  أحرار،  اإلعدادي  السلك 

مستواه الدرا�ضي هو الثالثة إعدادي.
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 /157
2016

13944م ط
تاونات

 /11 /15
2016

متابعة 
الدراسة

شكاية مفادها أن السجين يطالب بمتابعة 
وقد  ابتدائي،  السادس  بمستوى  الدراسة 
سبق له أن تقدم بطلب في املوضوع لإلدارة 
املحلية، ولنفس السبب يطالب بترحيله لسن 
تازة لتدارك ما فاته ولكون املؤسسة املتواجد 

بها ال تتوفر بها إمكانية متابعة الدراسة.

بدون جواب
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11 توزيع1الشكايات1حسب1املؤسسة1السجنية(

21 توزيع1الشكايات1حسب1اجلنس(
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31 توزيع1الشكايات1حسب1مصدر1الشكاية(

41 توزيع1الشكايات1حسب1طريقة1وضع1الشكاية:1(
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51 توزيع1الشكايات1حسب1طبيعة1اخلرق:(

عدد1طبيعة11اخلرق
النسبةاحلاالت

%6730,3الترحيل

%4219,0التعذيب وسوء املعاملة

%3515,8التطبيب

%3013,6الزيارة

%94,1متابعة الدراسة

%83,6اإلقامة

%31,4إضراب عن الطعام

%31,4طلب العفو

%20,9 طلب االحتفاظ
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%20,9حالة انتحار

%20,9حالة وفاة

%20,9مآل ملفه بمحكمة النقض

%10,5 إضراب عن الطعام ومحاولة انتحار

%10,5 طلب رخصة استثنائية لزيارة والده املريض

%10,5إخراج شكاية من الحفظ

%10,5عدم اإلفراج رغم انتهاء مدة العقوبة

%10,5إضراب عن الطعام وطلب إدماج العقوبات

%10,5التغدية

%10,5الشغب وإضرام النار

%10,5العفو امللكي واإلفراج املقيد

%10,5املرافق الصحية للمؤسسة

%10,5طلب إتمام إجراءات الزواج

%10,5طلب الحصول على شهادة طبية قصد الزواج

%10,5طلب إنجاز بطاقة التعريف الوطنية

%10,5طلب رخصة استثنائية لحضور جنازة والدته

%10,5طلب مستحقات عمله داخل السجن

طلب نقل أمتعته إليه من السجن الذي رحل 
منه

10,5%

%10,5معرفة الحالة الصحية والوضعية الجنائية

%221100املجموع
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61 توزيع1الشكايات1حسب1اإلجراءات1املتخذة:(

71 توزيع1الشكايات1حسب1موقف1اإلدارة:(
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81 توزيع1الشكايات1حسب1طبيعة1اإلجابة:(

الواردة عليه انطالقا  حرص املرصد املغربي للسجون على متابعة ومعالجة شكايات السجينات والسجناء 

من املواثيق واملعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان بصفة عامة وبحقوق السجناء والسجينات بصفة 

خاصة ، وانطالقا كذلك من القوانين الوطنية وفي مقدمتها الدستور املغربي والقانون املنظم للسجون ...

فبناء على املعطيات والنسب املبينة  أعاله يتبين أن التظلمات والشكايات ليست محصورة في منطقة دون 

وهو ما يعني أن انتهاكات  املؤسسات السجنية بمختلف الجهات اإلدارية باملغرب،  بل تتوزع على   أخرى، 

حقوق السجناء ال تقتصر على جهة دون أخرى أو مؤسسة سجنية دون أخرى، بل أنها تتخذ بعدا شموليا 

وتعني جميع املؤسسات السجنية، وهو ما يجعلها سياسة عامة موجودة في العديد من املؤسسات السجنية 

تبعا ملا سجله املرصد املغربي للسجون في العديد من التقارير. 

و ضمن هذا السياق البد من التذكير أيضا أن تدبير وضعية السجن ومعاملة السجناء ال زال يثير العديد 

مع اإلدارة وبعض املوظفين  النزالء  يتبادل  حيث  املواجهات،  القول نوعا من  من اإلشكاليات بل يمكن 

اتهامات باملعاملة مع حقوقهم املقررة قانونا بالكثير من التجاوز والشطط واإلهمال، ومن هنا يتم اللجوء 
إلى اإلضراب عن الطعام ومختلف الصيغ األخرى كتخبيط الفم أو التهديد باالنتحار -وهي حاالت سجلت 
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خاصة التعذيب أو  للتعبير عن التظلم واملطالبة برفع الحيف الذي يلحق السجناء،  في عدة شكايات-  

الحرمان من العالج أو ابتزازهم من طرف بعض املوظفين عبر فرض إتاوات فضال على ممارسة التمييز بين 

السجناء. وهي ممارسات عالجها املرصد من خالل الشكايات والتظلمات التي توصل من طرف السجناء من 

مختلف املؤسسات السجنية والتي تعكس اإلشكاليات السجنية الحقيقة باعتبارها فضاء يتسم بالتعقيدات 

والتناقضات واملمارسات واملعاناة اليومية...التي يحضر ضمنها العنف والعقاب والتحرش واالنحراف والضمير 

والحقيقة...

 





عـــــقـــــوبــــة1اإلعــــــــدام1

رابع1:1
حور1ال

الـم
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عقوبة1اإلعدام1ومعايير1حقوق1اإلنسان

عقوبة اإلعدام على اعتبار أنها انتهاك للحق في الحياة،  لقد أقر املنتظم الدولي بشكل صريح الدعوة إلى إلغاء 

وعقوبة في منتهى القسوة والوحشية واالمتهان للكرامة البشرية. 

كما أن منظومة حقوق اإلنسان اعتمدت سياسة حث الدول التي لم تلغي عقوبة اإلعدام، السعي نحو التقليص 

التدريجي من عدد الجرائم التي تجوز املعاقبة عليها باإلعدام، لكن دون إغفال التأكيد على األفق الواضح الذي 

هو اإللغاء، وإن العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية في املادة 6 فقرة 6 ينص على» ليس في هذه 

املادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل أي دولة.« 

إن فلسفة املنتظم الدولي من مناداة الدول بالعمل على التقليص التدريجي من عدد الجرائم التي عقوبتها 

اإلعدام تتوخى توفير أكبر وأوسع حماية ممكنة للحق في الحياة. 

اإلطار1القانوني:1القانون1اجلنائي1

يحدد هذا القانون 283 حالة يعاقب عليها باإلعدام ، ال سيما:  

االعتداء على امللك )الفصل 163( �

االعتداء على ولي العهد )الفصل 165( �

االعتداء على أحد أفراد العائلة امللكية )الفصل167( �

القتل املتعمد مع ظروف التشديد )الفصل 392( �

القتل مع التعذيب أو أفعال ال إنسانية )الفصل 399( �

التواطؤ مع هيئة عسكرية )الفصل 235( �

املس بأمن الدولة )الفصول 201- 202-203( �

الحريق املتعمد الفصول ) 583 – 582 – 581 – 580 املؤدي للموت )الفصل584( �

إرشاد قاض أو محلف أدى إلى إعدام شخص بريء)الفصل253 ( �

شهادة زور أدت إلى إعدام بريء )الفصل 369( �

القتل املتعمد )الفصل 393( �

عنف متعمد أدى إلى املوت )الفصل5/267( �

القتل املتعمد ألحد األبناء )الفصل 396( �
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قتل طفل )الفصالن 392-393( �

تعريض طفل أو معوق لخطر أدى إلى وفاته )الفصول392-393-463 ( �

سوء معاملة طفل أدى إلى وفاته)410-411/5(  �

جريمة الخ�صي املؤدية للوفاة )الفصل412( �

اختطاف قاصر أدى إلى وفاته )الفصل474( �

حصر أو عرقلة السير املؤدي إلى الوفاة )الفصل591(. �

قانون1العدل1العسكري1

كما أن قانون العدل العسكري يتضمن العديد من املقتضيات التي تنص عقوبة اإلعدام 

فئات11مرتكبي1اجلرائم1الـمستثنون1من1عقوبة1اإلعدام1

1- األفراد ما دون سن ال 18 عند ارتكاب الجريمة؛

2- النساء الحوامل: إذا كانت املحكوم عليها امرأة ثبت حملها فإنها ال تعدم إال بعد مرور سنتين على وضع 

حملها )املادة 602 من قانون املسطرة الجنائية الفقرة األولى(؛

3- املرأة التي لديها أطفال صغار؛

4- كبار السن.

الـمحكومون1باإلعدام1

عدد1املعتقلني1احملكوم1عليهم1بعقوبة1اإلعدام1متم1شهر1دجنبر20151

املجموعاإلناثالذكور

11403117
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عدد1الـمعتقلني1احملكوم1عليهم1بعقوبة1اإلعدام

مجموع اإلناثالذكور
الذكور

مجموع 
اإلناث

املجموع العام في 
فاتح نونبر 2016

92املداناتاملستأنفاتاملدانوناملستأنفون

097901038804
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جدول1الـمحكومني1باإلعدام1إلى1غاية116/09/20161

إن الشروط العامة التي يوجد فيها املحكومون واملحكومات باإلعدام ال إنسانية وحاطة بالكرامة ذلك أن 

التقارير والدراسات املنجزة من ظرف منظمات حقوقية وائتالفات وشبكات محلية ودولية جميعها أكدت على 

من املحكومين باإلعدام في السجون املغربية يعانون من اضطرابات نفسية خطيرة لو تم اعتمادها  أن 67% 

أيضا أن معاملة املحكومين باإلعدام من طرف  املحاكمة،  ستكون النتيجة إبعاد كل مسؤولية جنائية أثناء 

اإلدارة واملوظفين لم تعرف أي تقدم نحو األحسن وتجليات ذلك تتمثل في الظروف القاسية وانعدام الحد 

األدنى من تلبية الحاجيات املادية سواء على مستوى التغذية أو النظافة أو األغطية أو اللباس.

كما أن الحق في الزيارة املنصوص عليه في القوانين فإن اتصال املحكومين بالعالم الخارجي والزيارات نادرة جدا 

علما أن الولوج إلى خدمات التكوين ال تشمل املحكومين واملحكومات باإلعدام ، وإن شروط الحياة في ممرات 

املوت يضاعف من تطورات االضطرابات النفسية بسبب حالة انتظار وترقب التنفيذ، كما أن هذه األوضاع 

تدفع بنسبة منهم  في التفكير في االنتحار وتتمنى تنفيذ العقوبة .
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تنفيـــــذ1عقوبة1اإلعدام1

يتم تنفيذ عقوبة اإلعدام داخل املؤسسة السجنية التي يوجد املحكوم عليه رهن االعتقال بها أو في أي مكان 

آخر يعينه وزير العدل )املادة 603 من قانون املسطرة الجنائية(.

رئيس الغرفة الجنائية التي أصدرت القرار وإال فمستشار من هذه الغرفة يعينه الرئيس األول ملحكمة   -1

االستئناف.

2- عضو من النيابة العامة يعينه الوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف التي أصدرت القرار.

3- احد قضاة التحقيق وإال فاحد القضاة من محكمة املكان الذي سيقع به التنفيذ يعين من طرف رئيس 

املحكمة املذكورة.

4- احد كتاب الضبط من محكمة املكان الذي سيقع به التنفيذ.

5- محامو املحكوم عليه.

6- مدير املؤسسة السجنية التي يقع بها التنفيذ أو مدير السجن الذي كان املحكوم عليه معتقال عندما يقع 

التنفيذ بمكان آخر.

7- رجال األمن الوطني أو الدرك امللكي املكلفون من قبل النيابة العامة.

8- طبيب املؤسسة السجنية وإذا تعذر ذلك فطبيب تعينه النيابة العامة.

9- إمام وعدالن وإذا لم يكن املحكوم عليه مسلما فيحضر ممثل الديانة السماوية التي يعتنقها املنفذ عليه.

القرار1األممي1املتعلق1بوقف1تنفيذ1عقوبة1اإلعدام1

في إطار تعزيز حقوق اإلنسان وحماية الحق في الحياة، اتخذت الجمعية العامة لألمم املتحدة قرارات تهيب فيها 

الدول التي ال تزال تأخذ بعقوبة اإلعدام أن تعلن وقف تنفيذ أحكام اإلعدام تمهيدا إللغاء تام لهذه العقوبة.

وقد عرفت سنة 2016 في 17 نونبر التصويت على هذا القرار الداعي لوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام للمرة السادسة 

في اللجنة الثالثة، وسيعرض على التصويت في الجمعية العامة خالل شهر دجنبر 2016.   

وقد أسفر التصويت على القرار األممي في اللجنة الثالثة على النتائج التالية: 115 دولة صوتت لصالح القرار، 

وعارضت القرار 38 دولة، في حين امتنعت عن التصويت 31 دولة.

وبالنسبة ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا فإن 11 دولة هي: إيران؛ السعودية؛ العراق؛ الكويت؛ ليبيا؛ 
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دول هي:   07 وقد امتنعت عن التصويت  واليمن عارضت القرار،  سوريا؛  عمان؛  مصر؛  السودان؛  قطر؛ 

وموريتانيا، في حين دولتين فقط صوتتا  اإلمارات العربية املتحدة؛  جيبوتي؛  لبنان؛  املغرب؛  األردن؛  لبحرين؛ 

لصالح القرار وهما: الجزائر وتونس.

إن هذه النتائج تكشف وتؤكد أن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تعاكس املنحى العالمي الذي يتطور 

عقوبة اإلعدام، فأكثر من نصف دول العالم ألغت عقوبة اإلعدام بشكل تام، وال تنفذ عقوبة  لصالح إلغاء 

اإلعدام، وأقلية هي الدول التي تستمر في تنفيذ عقوبة اإلعدام، وتحتل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

الرتبة األولى ضمن أقلية الدول التي تنفذ عقوبة اإلعدام، فقد عرفت املنطقة سنة 2015 مقارنة مع سنة 2014 

ارتفاعا في حاالت التنفيذ بنسبة  %26 ونفس األمر بالنسبة لصدور أحكام اإلعدام...

ذلك أن الدولتين الوحيدتين اللتان صوتتا لصالح القرار األممي كل لها سياقها، فالجزائر كانت سباقة و كانت 

من الدول الراعية للقرار و دأبت على التصويت بنعم، و هذا االلتزام الدولي بقرار توقيف التنفيذ شكل مخرجا 

حكما   62 أصدرت   2015 و سنة  حقوقيا و خصوصا أن سجونها مملوءة باملئات من املحكومين باإلعدام، 

باإلعدام أغلبها في جرائم إرهابية.

أما تونس فإن تصويتها اإليجابي هو ثمرة و نتيجة للربيع العربي و االنتقال السيا�صي الذي حقق مكاسب حقوقية 

وديمقراطية.

أما بالنسبة للدول التي امتنعت عن التصويت فقاسمها املشترك أن جميعها ولو بشكل متفاوت مع وجود 

استثناء، تعرف هامشا من الحريات و الحقوق، و جميعها ال تزال تصدر أحكاما باإلعدام و أغلبها ال ينفد عمليا 

اإلعدام.

أما بخصوص الدول التي عارضت القرار األممي، فتشترك في خاصية أنها تصدر و تنفذ أحكام اإلعدام، و تتميز 

باإلستبداد و مصادرة الحقوق و الحريات وغياب الديمقراطية.

وبالنسبة للمغرب الذي اعتاد االمتناع عن التصويت فمرة أخرى   وللمرة السادسة يوم 19 دجنبر 2016،  يمتنع 

املغرب عن التصويت بالجمعية العامة لألمم املتحدة على القرار األممي الداعي  لوقف عالمي  لتنفيذ عقوبة 

اإلعدام والذي عرض للتصويت بعد انتهاء أشغال اللجنة الثالثة.

إن املوقف املعبر عنه اليوم من طرف املغرب  باالمتناع  عن التصويت على القرار األممي  وعلى غرار مواقفه 

2014, ، هو في نظر املرصد ومختلف الهيآت الحقوقية   ,2012  ,2010  ,2008 بنفس املناسبة  سنوات 2007, 

على املنطق العقابي التقليدي املتشدد للسياسة الجنائية باملغرب  املناهضة لعقوبة اإلعدام يكرس اإلبقاء 

والذي تأكد من خالل التنصيص على عقوبة اإلعدام في العديد من املقتضيات املتعلقة بقانون القضاء 

العسكري والقانون الجنائي بما في ذلك مسودة املشروع الذي عرضته وزارة العدل.
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إن املرصد املغربي للسجون الذي ينظم حملة ترافعية منذ سنوات من أجل انخراط بالدنا في الجهود العاملية 

الرامية إلى وقف و إلغاء عقوبة اإلعدام، يعبر عن استغرابه بل و احتجاجه الشديد من  املوقف الذي نهجته 

عقوبة اإلعدام،  و  السلطات املغربية،  معبرة بذلك عن رفض  حقوقي و سيا�صي للتعامل اإليجابي مع إلغاء 

الشروط  توفر  بعدم  والقول  التدريجي  باإللغاء  اإلدعاء  واملتناقضة،  بين  املترددة  مواقفها  من  التخلص 

املوضوعية لإللغاء .

إن املرصد املغربي للسجون يعتبر هذا املوقف متعارضا مع:

و على تجريم التعذيب و كل املعامالت  � مقتضيات الدستور التي تنص على احترام الحق في الحياة ،   

الالإنسانية  والحاطة بالكرامة .

التوصيات املضمنة في التقرير الختامي  لهيئة اإلنصاف و املصالحة بخصوص املصادقة على البروتوكول  �

عقوبة  االختياري الثاني ،  امللحق بالعهد الدولي الخاص  بالحقوق املدنية و السياسية،   املتعلق بإلغاء 

اإلعدام.

مضمون املخطط التشريعي للحكومة الذي التزم بمالءمة القوانين مع الفصل العشرين من الدستور. �

قبول املغرب لتوصيات قدمت له خالل االستعراض الدوري الشامل بخصوص العمل من اجل التصديق  �

على ذات البروتوكول وعلى النظام األسا�صي للمحكمة الجنائية الدولية,

عقوبة اإلعدام،  و املتجاوبة مع القرار األممي،  حيث  � الدينامية العاملية و اإلقليمية املتجهة نحو الغاء 

انضمت دولة تونس بعد الجزائر الى قافلة املؤيدين للقرار االممي.

الواقع الفعلي القائم ببالدنا منذ 19عاما بعدم تنفيذ عقوبة اإلعدام . �

وفي إطار الدينامية الدولية واإلقليمية والوطنية التي تتطلع إلى إقرار حماية  انطالقا من مرجعيتنا الكونية، 

حقيقية للحق في الحياة تؤكد من جديد على :

على ضرورة التنصيص الواضح في الدستور على حماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة اإلعدام. �

اتخاذ كل اإلجراءات من أجل مصادقة الدولة املغربية على البرتوكول االختياري الثاني امللحق بالعهد  �

الدولي    الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والقا�صي بإلغاء عقوبة اإلعدام، واالنضمام إلى املحكمة 

الجنائية الدولية وذلك إعماال لتوصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة وإلعطاء مصداقية لخطاب دسترة 

التوصيات.

إلغاء عقوبة اإلعدام من التشريعات الوطنية، واعتماد عقوبات بديلة. �
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اتخاذ حل اإلجراءات واملبادرات من أجل حمل الدولة املغربية على التصويت اإليجابي لفائدة القرار األممي  �

القا�صي باإليقاف القانوني لتنفيذ عقوبة اإلعدام.

تمكين املجتمع املدني من كل املعطيات حول قضية عقوبة اإلعدام للنهوض بأوضاع املحكومين باإلعدام  �

املادية واملعنوية، واتخاذ إجراءات سريعة إلقرار العقوبات البديلة لعقوبة اإلعدام.

االنخراط في الجهود األممية الهادفة إلى إلغاء عقوبة اإلعدام. �

النموذج املغربي نوع من االلتفاف عن التزامات الدولة املغربية أمام املنتظم الدولي و أمام الرأي العام  �

الوطني بالسعي إللغاء عقوبة اإلعدام.
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خــــالصــــات1وتـــوصـــيـــــات

إن املرصد املغربي للسجون وهو يستحضر املعايير الدولية ذات الصلة بالشأن السجني والتوصيات الصادرة 

الدستور، قانون املسطرة  في منظومة القوانين الوطنية )  عن اللجن التعاهدية والضمانات املنصوص عليها  

على التقارير الصادرة عن املنظمات الحقوقية واملجلس الوطني لحقوق  وبناء    )...  98/23 قانون  الجنائية، 

والشكايات التي عالجها املرصد املغربي  وكذا التظلمات   اإلنسان واللجن البرملانية وما تداولته الصحافة، 

للسجون خالل سنتي 2015 و2016 يقدم الخالصات والتوصيات التالية:

على1مستوى1القضاء1والعدالة1والقواعد1املعيارية1الدولية1والوطنية11املتعلقة1بالسجون

ÛÛ يسجل املرصد أن النهوض بأوضاع السجون وإحراز تقدم يتطلب املالءمة الشاملة ملنظومة القوانين

ذات الصلة بالشأن السجني باملعايير الدولية؛

ÛÛإعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجن التعاهدية؛

ÛÛإطالق مسلسل  إنشاء اآللية الوطنية املستقلة ملراقبة أماكن االحتجاز؛

ÛÛ

ÛÛ التأكيد  على أن  السجن بأدواره ووظائفه وموقعه  مرتبط  ومتأثر مبدئيا  بفلسفة السياسة  الجنائية

والعقابية وبواقع  قرارات  اإلعتقال، سواء كان اعتقاال احتياطيا أو   بناء على أحكام وتنفيذا نهائيا لها 

، وانعكاسات ذلك وبشكل مباشر على أوضاع السجون وأدائها  وعلى حياة السجين  وظروف إيوائه 

وإدماجه؛ 

ÛÛ وذلك ؛  إصالح املنظومة القانونية املنظمة للمؤسسة السجنية ومراجعة مقتضيات قانون 98/23 

مشروع املندوبية العامة للسجون إلى  باستكمال املشاورات مع املجتمع املدني من أجل إخراج  

الوجود.

ÛÛإقرار العقوبات البديلة  وغير السالبة للحرية عبر تغيير القانون الجنائي واملسطرة الجنائية؛

ÛÛ عقوبة اإلعدام من التشريعات الوطنية واملصادقة على البروتوكول االختياري الثاني امللحق إلغاء 

بالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛

ÛÛاستبدال عقوبة اإلعدام املحكوم بها إلى عقوبات بديلة والنهوض بأوضاع املحكومين باإلعدام؛

ÛÛ 620 إعمال وتفعيل ومراجعة دور اللجن اإلقليمية ملراقبة السجون املنصوص عليها في الفصلين 

و621 من قانون املسطرة الجنائية؛
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ÛÛ التأكيد بأن قضية السجن وأوضاعه  وإشكاالته  اختيارا و مرفقا وإمكانيات هي مسؤولية مجتمع

ومؤسسات وسلطات قضائية وحكومية وجماعية وإدارية وهيئات سياسية ومدنية وإعالمية بامتياز 

، لكل منها واجبات تتحملها أمام الدستور والقانون وأمام الرأي العام؛ 

على1مستوى1أوضاع1املؤسسات1السجنية

الرفع من امليزانية املخصصة للمندوبية العامة للسجون حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزالء 

والنزيالت وفق ما هو منصوص عليه في املعايير الدولية؛

ÛÛ بمهامهم االضطالع  من  تمكنهم  أساسية  كضرورة  للموظفين  واملعنوية  املادية  األوضاع  تحسين 

التأطيرية والتربوية على أحسن وجه؛

ÛÛ ،تطوير اآلليات الرقابية اإلدارية والقضائية

ÛÛ التحقيق السريع واملحايد في كل الحاالت املرتبطة بالوفيات، وسوء املعاملة من تعذيب أو عنف أو

نقل تعسفي أو قضايا الرشوة واملخدرات،

ÛÛ إقرار مخطط وبرنامج عمل في إطار مشروع السجن والصحة من أجل مواجهة األمراض الخطيرة أو

األمراض النفسية والعقلية وحاالت السيدا ودعوة واملنظمات الدولية لدعم هذا  البرنامج؛ 

ÛÛ يسجل املرصد أن حصيلة واقع املؤسسات السجنية سنتي 2015 و2016  يؤكد مرة أخرى استمرار بل

تعمق ظاهرة االكتظاظ الذي يحول حياة السجناء إلى جحيم  ويشكل عائقا أمام أي سياسة تستهدف 

اإلدماج وإعادة التأهيل.





Û1:مذكرة11الـمرصد1والـهـيآت1احلقوقية1حول
‘’ مسودة1مشروع1القـانون1الـمنـظم1للسجون1’’

Û11مناذج1من1املراسالت1والشكايات

حـــــق
مــال
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مـــــالحــــظــــات1ومــقــتــرحــــــات1حــــــول:
‘’مسودة1مشروع1القـانون1املنـظم1للسجون’’

من1إعداد1:

العصبة املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان	 

الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان	 

املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان	 

املرصد املغربي للسجون	 

منتدى الحقيقة واإلنصاف	 

الهيئة املغربية لحقوق اإلنسان	 

الرباط: يونيو 2016

Organisation Marocaine des Droits Humains  
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مــحـاور1الــمــذكــرة:

تقديم حول ما هي األهداف التي يجب التنصيص عليها في الديباجة.. 1

املالحظات واملقترحات حول التوجهات العامة للمشروع. . 2

قراءة في الديباجة و أبواب و مواد املشروع :. 3

�Ûما يتطلب حذفه

�Ûما يتطلب تعديله

�Ûما ينبغي إضافته
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الـــــمــــحـــــــور1األول1

تـــقــديــــم1:

األهداف املنتظرة من املشروع التي يجب إبرازها بالديباجة:

عرض مسودة مشروع شامل لقانون تنظيم  تسجل املنظمات املوقعة على املذكرة اإليجابية التي يكتسيها  

وتسيير املؤسسات السجنية مبني على منهجية إدماج املؤسسة السجنية في مخطط إصالح املنظومة الجنائية. 

تؤكد املنظمات كذلك، على أهمية املجهود الذي بذل من قبل املندوبية العامة للسجون ومن فريق الخبراء وكل 

من ساهم في صياغة املشروع املعروض، وهو ما يفرض علينا كمرصد ويفرض على كل الفاعلين التعامل معه 

بكل املسؤولية والجدية إلغنائه والرفع  من جودته، سواء  باقتراحات أو إضافات  أو تتميم أو تعديل  أو نسخ....

تؤكد كذلك الجمعيات على أن مبادرة املندوبية العامة  وخطوتها هاته، لها أهميتها الخاصة بالنظر لكونها تلتقي 

مع إحدى األهداف األساسية التي عمل املرصد من أجلها منذ سنوات، ملا نظم لهذه الغاية حلقات وندوات 

لقراءة القانون املنظم 23.98 أبانت عن نقض وعن ثغرات وعن تناقضات.... تحتاج  إلرادة سياسية ولشجاعة 

أدبية إلصالحها ألنها أولوية في مجال تأصيل قيم حقوق اإلنسان السجين، ومن اآلليات التي ستساعد على 

إيجاد حلول لعدد من اإلشكاليات التي يعرفها القطاع.

وقد طرحت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج للنقاش مسودة مشروع قانون جديد لتنظيم 

السجون و ذلك بعد مرور أزيد من خمسة عشرة سنة على العمل بالقانون الحالي ) 23-98( و فتحت باب النقاش 

و التفاعل بخصوص هذه املسودة.

 إن وضع نص تشريعي جديد أو تعديل نص جاري به العمل في مجال تنظيم السجون ليس باألمر السهل، وليس 

غاية في حد ذاته، ومن هنا البد من أن تكون النظرة السياسية للمشروع  تتجه  لتحقق األهداف األساسية 

السوسيو/ثقافية املنتظرة التي تتناسب مع املعايير الحديثة في مجال السياسة الجنائية، ومجال دور وتنفيذ 

العقاب، وما يفرضه اإلعمال الحقيقي للمعايير الكونية لحقوق اإلنسان،  وفي مقدمة هذه األهداف:

العقابية . 1 املقاربة  وتجاوز  السجن،  فترة  قضائه  خالل  للسجين  والحقوقي  اإلنساني  األمن  تحقيق 

والهواجس األمنية باعتماد مقاربة إصالحية.

مساعدة السجين على استعادة الثقة في نفسه وفي مواطنته وفي عدالة بلده وهي الوسائل الطبيعية . 2

واألساسية التي تدعم عملية االندماج و عدم الهروب نحو العود.
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تغيير صورة السجن لدى السجين من كونه مجال الالقانون و الخارج عن أية مراقبه مجتمعية ومكان . 3

للتدريب على الجريمة وصناعة املجرمين.

وهي من . 4 رها وإدارتها وموظفيها، 
ُ
خلق اإلحساس بالثقة لدى السجين في املؤسسة السجنية وفي أط

الوسائل األساسية واألولية التي تنزع عنه الشعور بكونه يوجد داخل » مؤسسة الطاعة«  ُيماَرُس داِخلها 

علُمه ُممارسة العنف على اآلخرين. 
ُ
العنف عليه، وت

منسجم ومطابق مع القيم . 5 وضع نص خالي من مناطق الظل و الغموض ولغة التأويل والتناقض، 

الكونية لحقوق اإلنسان ومع قواعد مانديال. 

اعتبار  كل الحقوق املسكوت  عنها  مضمونة  على أساس أن األصل في األمور هو اإلباحة ماعدا ما . 6

تم منعه و ما ورد  معناه بصريح العبارة  في القانون الجنائي  في تالؤم مع الدستور ، في جميع الحاالت 

ليس بالضرورة أن يعتبر التقديم العام أو الديباجة جزء  من القانون ،

والدستوري . 7 السيا�صي  الخصوص  والتشريعي  وعلى  اإلصالح  املؤسساتي  مشاريع  استحضار   

االنتهاكات  ما�صي  مع  للقطع  والتزام  واملصالحة  كتسوية  اإلنصاف  هيأة  توصيات  موضوع 
الجسيمة لحقوق اإلنسان .  

وهذه املنطلقات البد من أن تعكسها وتنص عليها الديباجة 

والبد بالتبعية من إعادة كتابة الديباجة شكال ومضمونا 

والبد من أن تكون بارزة  بشكل َبراق داخل كل مادة من املشروع وفي كل فقرة وباب وفرع منه، مندمجة 

سلوب ُمرعب. 
ُ
بانسجام  في صلبها نظيفة من كل نغمة مخيفة او ا

َعبر عنها من قبل املندوبية العامة للسجون،  ينتظر أن 
ُ
والجمعيات، تقديرا منها إلرادة التشاور واإلنصات امل

تؤخذ بالجدية الضرورية مقترحاته ومالحظاته التي ستبلورها هذه املذكرة، وأن يتم التجاوب بالخصوص مع 

ما يقوي من مضامين املسودة من جانب ضمان كرامة وحقوق السجين وضمان اصدار نص حديث متميز .

والجمعيات، من جهة أخرى لن تتوقف عند حد التجاوب مع املشروع في املرحلة الحالية، بل ستتابع النص 

عبر مراحله املقبلة وسترافع أمام كل جهة سياسية وتشريعية ذات اختصاص،  من أجل أن يكون القانون املنتظر 

استقباال، قانونا يجيب على االنتظارات التي يترقبها السجن والسجناء واملجتمع ومعهم الفاعلين الحقوقيين.  
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الـــــمــــحـــــــور1الـثــانــي:

شروع
َ
ُمالحظات َحول التوجَهات الَعامة ملْسودة امل

ال التنصيص على بعض ُحقوق السجناء اإلنسانية واملدنية والسياسية
َ
وضعف أو إغف

بقراءة دقيقة وعميقة للمسودة ولتوجهاتها وفلسفتها، يمكن القول بأنها ركزت بدافع « األمــن»  على قيود أكبر 

على حساب  التمتع من عدد من الحقوق الدستورية، تحت ستار األمن، حيث يمكن تسجيل ما يلي:

ألف : مسودة بنيت بعض قواعدها على أسس غير دستورية:

ِرض عليها املحكمة 
َ
قراءة متمعنة لبعض مقتضيات املسودة تفيد وجود مقتضيات تتعارض مع الدستور وسَتعت

الدستورية ال محالة، إن هي بقيت على حالها ومن بينها املقتضيات التالية:

من خالل سلطة رئيس لجنة التأديب ودون  و 119:  املس بقرينة البراءة املضمونة دستوريا بالفصلين 23 

48 ساعة قبل أية إدانة أو عقوبة ودون أن يدافع  اجتماع اللجنة اتخاذ قرارا بوضع السجين قي العزلة ملدة 

سيحرم السجين من حياته  علما بأن االحتجاز    )264 )املادة  السجين على نفسه ويتمتع بالحق في الدفاع 

العائلية ومنع الزيارة، علما بأن اإلحتجاز ال يسمح به إال من خالل الحراسة النظرية املحددة في قانون املسطرة 

الجنائية وتحت مراقبة النيابة العامة فال يمكن أن تستعمل »الحراسة النظرية« تحت تسمية »العزلة«التفافا 

على املسطرة.

من جهة للسجين، من خالل التفتيش االقتحامي  املس بالحياة الخاصة املضمونة دستوريا بالفصل 24: 

وتفتيش الجسد وتجاويفه ) املواد:145، 238، 239، 247، 248 (. في حالة« االحتمال واالشتباه أو املبررات 

املعقولة،«  ومن دون أي الزام  أو ضرورة توفر عناصر مادية مرتبطة بسوابق أو بسلوك أو بقرائن خالية من 

الشك تبرر التفتيش واالقتحام) قرار مجلس الدولة بفرنسا رقم 31562 بتاريخ 14 نونبر2008( 

بدورهم أي حرمانهم من الزيارة الحميمية  ومن جهة أخرى لعائلة وأقارب السجين الذين يمكن »معاقبتهم« 

والعائلية التي لهم الحق فيها وللسجين الحق فيها كذلك، والتي ال يمكن أن يجوز انتهاكها بقرار تأديبي كما جاء 

260 خصوصا وهي التي يعتمد عليها إلبقاء السجين قريبا من محيطه والتي تساعد بالتأكيد في عملية  باملادة 

االدماج.

املس بسرية املراسالت املضمونة دستوريا بالفصل 24: التي ال تنتهك كيفما كان شكلها وال يمكن الترخيص 

باإلطالع عليها وعلى مضمونها كال أو بعضا إال بأمر قضائي، من حيث ان املسودة باملادة 75  وخالفا للدستور، 



126

الــمـــرصـــد الــمــغــربــي لـلـســجــــون

قيدت حرية املراسلة مع األسرة وأعطت لإلدارة حرية حصرها في فترات محددة، وأخضعت املراسالت للمراقبة 

96 إذا شكلت تهديدا للنظام أو األمن أو إذا انحرفت عن إطارها  املسبقة وأعطت لإلدارة حرية منعها باملادة 

التواصلي، ) وكلها عبارات فضفاضة عامة تحتمل الكثير من التأويالت وتسمح بالكثير من التجاوزات لدرجة 

تفرغ الحق في املراسلة من حمولته الدستورية(.

فتحت املقتضيات أعاله باب الشك في  حيث   املس بالعالقة السرية الخاصة ما بين السجين ومحاميه، 

املسودة أنه وعند الشك في  املحامي لتتيح فرصة االطالع على املراسالت بينهما خرقا للسرية، حيث أشارت  

املراسلة املوجهة من السجين للمحامي فإنها تسلم للنيابة العامة - املادة 97 ، وهذا إجراء يمس الحق في الدفاع 

ويمس حصانة املمارسة املهنية للمحامي ويعطي سلطة للنيابة العامة لم تعطها لها قواعد قانون املحاماة.

بــاء: انحازت املسودة للمقاربات األمنية وأعطت للموظف صفة رجل الشرطة القضائية:

ÛÛ وجاءت أغلبها لتعطي صالحيات لإلدارة  ، مرة   88 أكثر من   » أمني  أمن،   » ورد باملشروع ذكر كلمات 

واملوظفين ملنع حقوق أو تقليص ممارستها أو التخاذ تدابير في نطاق سلطة تقديرية واسعة لحد اإلفراط 

والشطط تحت عامل » أمن املؤسسة أو النظام العام «.

ÛÛ إذا كان الحرص على أمن املؤسسة أمر مشروع بل واجب، ألن أمنها فيه أمن للسجين وللمجتمع دون

شك، فإن التعامل مع هذا املوضوع ومع مضامينه ومن تدبيره ومع توفير شروطه، ظل باملسودة أمر 

دون أن تكون لها  األمــــن»   » مفرط في الغموض وأعطي لإلدارة صالحيات يمكن اتخاذها تحت ذريعة 

دواعي موضوعية وضرورية  في كل الحاالت.

ÛÛ ِت التوجهات اإلنسانية والدستورية التي أشارت اليها الديباجة من َمضامنها من خالل مواد عديدة
َ
أفِرغ

مليئة بإمكانية وتوقع حدوث الشطط، وخلف ظروف الفزع و التخوف،  لتصبح هذه املواد قيودا على 

الحق في الكرامة و الحرية ال يمكن منعها حتى بالوسط السجني.

ÛÛ وهذا ما يطرح موضوع املقاربة األمنية باملشروع، وهذا ما يتطلب رسم حدود واضحة بين ما هو من

املجال األمني و بين ما هو من مجال الحق الذي ال يمكن تجاوزه أو منعه تحت مظلة أمن املؤسسة أو 

النظام العام وبالتالي إعادة صياغة عدد من املواد.

ÛÛ وبناء على هذه األسس البد من إعادة النظر في موضوع املقاربة األمنية وحموالتها من املشروع، من خالل

حتى ال يصبح تأويلها سيفا يشوه  تحديد واضح ودقيق ملعاني ودالالت كلمات «أمن و أمن املؤسسة» 

املفاهيم واألبعاد الدستورية و الحقوقية، مع حذف املصطلحات التي تطبع صياغتها.

جيــــم: خلط الوظيفة اإلدارية بمهام الشرطة القضائية خطر على السجن والسجناء، والسجن ال   يمكن أن 

يصبح مرفقا من مرافق وزارة الداخلية:
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جاء املشروع باملادة 236-  بمستجد غير مسبوق وهو إعطاء صفة الشرطة القضائية  على املديرين وعلى األطر 

واملوظفين، لتصبح لهم أدوار أكبر وأخطر تتناقض مع طبيعة مهامهم ومع الدور التربوي املنوط بهم، وهذا توجه 

في عمقه يبرز موقع التوجه األمني للمسودة، وهو ما ليس من مصلحة ال املؤسسة السجنية وال من مصلحة 

نزالئها وال من مصلحة املجتمع، ألن القانون النافذ بالسجون أصال يوفر للمؤسسة ولإلدارة وملوظفيها صالحيات 

ال تحتاج  وتسجيلها والبحث فيها وتأديب مرتكبيها   واسعة لضبط املخالفات الداخلية املرتكبة من النزالء 

لتغطية قانونية أخرى، مما يصبح معه إضفاء » مهمة الشرطة القضائية« ملهام األطر واملوظفين فيه مساس 

بدور املؤسسة االجتماعي و التربوي والوقائي والحمائي وفضاء لتغيير نفسية وعقلية السجين، وفي نفس الوقت 

تعني هذه املهمة الجديدة التي أعطتها املسودة للموظفين انقالب على مهمتهم كمربين و« كنموذج للسجين« كما 

عبرت إحدى املواد عن ذلك، وفي تقريب السجن من مخفر الشرطة ليصبح « كوميسارية القرب « والكوميسارية 

ليس من أدوارها تربية الناس، وفيه كذلك تقريب السجين من مجال الخوف  ليصبح السجن مقرا للشرطة 

ال يختلف فيه األمر عن املركز األمني الذي بحث رجاله مع املشتبه فيه واستجمعوا عناصر اتهامه وبني على 

محضرهم حكم إدانته، و كل هذه املقاربات تفيد أن الهاجس األمني سيجعل من« موظفي املؤسسة السجنية « 

«رجال مباحث «في زي عناصر الشرطة القضائية.

البد من اإلشارة أن هذا التوجه باملسودة، يثير إشكاالت قانونية كبرى أخرى ومنها: 

تحت سلطة من سيقومون بمهام الشرطة القضائية، ومن سيصدر لهم األمر بالبحث والتحري، وهل . 1

سيتبعون بهذه الصفة لسلطة النيابة العامة كسلطة قضائية،أم لسلطة املندوب العام أم املندوبين 

الجهويين كسلطة إدارية؟

هل سيصبح املندوب العام واليا لألمن، أو وكيال للملك أو ضابطا ساميا للشرطة القضائية وفي أية مرتبة، . 2

ألنه يشرف على موظفيه  وهم من الشرطة القضائية كرئيس عليهم ؟

ومن سيؤدبهم ويحاسبهم عند ارتكاب مخالفات وهم يمارسون مهام الشرطة القضائية هل وكيل امللك أم . 3

رئيس الغرفة الجنحية لدى محكمة االستئناف أم املندوب العام  ؟

وما هي القيمة القانونية التي ستكتسبها تقاريرهم ومحاضرهم، هل ستكون محاضر ذات قوة مطلقة أم . 4

مجرد بيانات أم لها الحجية النسبية ؟

من سيسلم رخصة حضور املحامي في البحث ملا يكون األمر يتعلق بحدث؟. 5

وهل سيسمح للمحامي الحضور مع السجين خالل مرحلة البحث؟. 6

وهل سيتمكن السجين وهو بين يدي املوظف كشرطة قضائية من رفض الجواب ومن حق استدعاء . 7

شهوده ومن املطالبة بخبرة طبية عليه ومن رفض التوقيع على املحضر.....؟   الخ.
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إن املسودة في هذا الباب، أخطأت سياسيا وحقوقيا وقانويا، وهي الشك تدرك آثار هذا االختيار.

وعوضا من أن ترفع من أنسنة السجون فإنها سترفع من عزلة السجون ومن عسكرتها.

إننا ال نريد من املندوبية ومن موظفيها أن يصبحوا بشكل أو بآخر تابعين لوزارة الداخلية .

للرقابة  جميع  التصرفات  والقرارات  وإخضاع  نهائيا  املقتضيات  هذه  إلغاء  من  البد  هنا  ومن 

القضائية  وتمكين  النزيل من جميع حقوق الدفاع والطعن  في حالة ادعاء مخالفة القانون  ونظام السجون، 

بما فيها  التأديب و العزل والتفتيش والترحيل إلى مؤسسات أخرى  وعالقة  النزيل بمحاميه وحرمة املراسالت 

والتي ال يمكن اإلطالع عليها إال بإذن قضائي معلل تعليال قانونيا بعيدا عن أي مقاربة أو هاجس أمني غير 

ينبغي  إخضاع جميع  االجراءات  التأديبية  لرقابة النيابة العامة والقضاء  وبالتالي  ال يجوز  مبرر  مسطريا. 

تحرير املخالفات إال من قبل  الضابطة القضائية  واعتماد الحياد التام  إلدارة السجن وتمكين النزالء  من الحق 

في التجريح طبقا لقواعد املسطرة الجنائية  والحق في الطعن  أمام القضاء املختص  جنائيا  أو إداريا حسب كل 

حالة . 

ولم تضع مقتضيات  وغابت عنها مقاربة النوع،  لم تبدع املسودة مكانة خاصة باملرأة السجينة،   : هــاء 

تحصن وضعية النساء السجينات  وملعالجة أوضاعهم الخاصة:

ÛÛ لم تخصص املسودة للمرأة السجينة كانت عازبة أو أما أو مرضعة أو في حالة صعوبة وخطورة، حيزا

خاصا بها في الوقت الذي كانت معه في حاجة لنوع من اإلبداع الذي يميزها كمنظومة قانونية تعالج 

وضعا خاصا من األوضاع القانونية االستثنائية.

ÛÛ فإن لهن خصوصيات البد من وضعها مستقلة في باب وإن كن سجينات كباقي السجناء،  إن النساء 

منفصل للتأكيد على حقهن :

أنهن َمحميات من كل أشكال املعاملة القاسية ومن العقاب والتأديب داخل السجن وخصوصا العزلة . 1

واملنع من الزيارة ومن الفسحة. 

أو . 2 يكن مريضات  ملا  وللمساعدات االجتماعيات  لألسرة  املتعددة سواء  الزيارات  يتمتعن بحق  أنهن 

مرضعات ويشعرن بصعوبات نفسية...

أنهن  يتمتعن بحق املعالجة بمصحات عمومية أو خصوصية عندما ال تتوفر املؤسسات على مرافق ُمَعدة . 3

ومجهزة الستقبالهن والعناية الكاملة بأوضاعهن من حيث األطباء واألدوية ، والوقاية...

أنهن يتمتعن من حق االستفادة من الرخص االستثنائية خصوصا املرضعات أو ممن لهن أطفال قاصرين . 4

و دون أب خارج السجن، وفي حالة وفاة فرد من عائلتهن أو زواج أحد بناتهم أو أبنائهن.
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أن من حقهن االستفادة باملساعدة القانونية واالجتماعية املتواصلة حيث لهن حق التواصل دون . 5

انقطاع بمحاميهن و باألولوية في الرعاية االجتماعية داخل املؤسسة.

أنه من حقهن االستفادة من التعليم ومن محاربة األمية ومن املهارات املهنية.... 6

أنهن يستفدن بمرونة من اإلفراج املقيد .. 7

ÛÛ ومن هنا البد من إعادة صياغة الفرع األول من الباب الثامن وإضافة مقتضيات تخص وضعية النساء 

السجينات وتحميهم ) املواد 292 وما بعدها( 

دال : من حيث االبتعاد عن قواعد املحاكمة العادلة، ووضع قيود على َحق الدفاع للسجين وعلى ِمهنة 

املحاماة كمهنة منظمة ومستقلة:

خصت مسودة املشروع املواد - 84- 88- لتنظيم الحق الدستوري في الدفاع للسجين، و لتأطير اتصال املحامي 

به، ولكنه لم يكن في مستوى ما نصت عليه االتفاقيات الدولية و تجاوز ما هو منصوص عليه في قانون املسطرة 

الجنائية و قانون املحاماة، وأضاف أو أوَل ما هو وارد بهما  وذلك من خالل:

ÛÛ على السجن وملوظفيه سلطة البحث واالستماع وتلقي الشهادات سمحت للجهة اإلدارية املشرفة  

واإلحالة والتقرير واإلدانة وإصدار العقوبة وتحديدها، ) املواد: 257،263،264،( وهذا يجعل صالحيات 

البحث واملتابعة والحكم بيد سلطة واحدة، وهو توجه مرفوض ألنه ينتهك الحق في املحاكمة العادلة 

املنصوص عليه باملادة 120 من الدستور.

ÛÛ سمحت املسودة للسجين املنازعة في القرار التأديبي أمام جهتين اثنتين وهما قا�صي تنفيذ العقوبة

باملادة262، وأمام املدير الجهوي للمندوبية حسب املادة 262/4 واملادة 265/7 وهذا ما سيؤدي لخلق 

االضطراب بين جتهي الطعن ويمكن أن يؤدي إلى تعدد الطعون. 

ÛÛ أعطت املسودة لجهة أخرى تسليم رخصة للمحامي وهي مؤسسة فا�صي تنفيذ العقوبة) املادة 84( في

حين أنه ليس لديه هذا االختصاص في قانون املحاماة وال في  ق.م.ج.

ÛÛ أخضع زيارة املحامي للمراقبة من دون »تحديد مفهومها وال نطاقها وال حدودها« وال مكانها....) املادة

85( وهذا ما يشكل مساسا باستقالل املحامي ويمنح سلطة غير مقيدة وال محدودة لإلدارة وموظفي 

السجن للمساس بحق دستوري ودولي وتأويله بشكل غير محدود.

ÛÛ.منح اإلدارة حق الغاء الترخيص) املادة 85( ضدا على ما ورد بقانون املسطرة الجنائية وبالدستور

ÛÛ أورد النص إمكانية حصول السجين على املساعدة القانونية الفعالة من دون إعطاء هذا املفهوم أي
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دالالت واضحة تحسبا ألي خلط أو تأويل غير سليم ) نفس املادة(...

واو  : من حيث مكانة و أدوار الهيئات واملنظمات غير الحكومية وتضييق مجال عملها وإخضاع تقاريرها 

للمراقبة املسبقة وإضفاء القداسة على املؤسسة: 

جاءت املواد من 89 إلى 95  من الباب الخامس لتنظم عالقات السجن باملنظمات غير الحكومية دون أن تتطور 

ير من عالقات نوعية منسجمة مع روح املواد 12 و 13 و14 من الدستور، وعن مقاربة  وشراكة 
َ
املقاربة بشكل ُيغ

شفافة معها وبينها وبين السجن وبالرأي العام وباملحيط العام الخارجي وباملجتمع لتشجيعه على االهتمام 

بالسجن وبالسجناء وبإبداع كل املبادرات وأشكال الدعم باعتبار االنفتاح على محيط السجن حق من حقوق 

السجين ومسؤولية من مسؤوليات الجمعيات التي أعطاها الدستور موقعا يحق لها معه الحصول على املعلومة 

والوثائق  وحقها في تق�صي الحقائق.

حيث أعطت صالحيات لإلدارة،  و مسودة املشروع ذهبت نحو تقييد مجال عمل املنظمات غير الحكومية، 

القبول بالزيارة أو رفضها عوضا أن ينص على حق الجمعيات القيام بالزيارة وعلى حق اإلدارة في تنظيمها. 

وباستثناء املادتين 89 و 90 .،فإن املسودة اتجهت لتقليص مهام الجمعيات وأحيانا منعها بأسباب غير واضحة 

وغير مبررة.

وهذا خطر على املؤسسة نفسها ألنه يف�صي عليها طابع   ، ووصل األمر لحد النص على منعها نشر تقاريرها 

القداسة وعلى مهامها الحصانة من النقد أو التقييم....ضدا على حرية الجمعيات وحرية الرأي والتعبير - املادة 

91- وضدا على مفهوم املسؤولية واملحاسبة...

وقد سمحت املسودة للمدير منعها أو وقفها أو إلغائها - املادة 95- ألسباب « أمنــية« وهي مسألة تقديرية تفرغ 

الزيارة من محتواها ويضفي على سلطة املدير طابع السلطة املطلقة.

ومن هنا يبدو أن املسودة في حاجة لتغيير التوجه واألخذ بمقاربة متفتحة وتشاركية من خالل:

النص على السماح بعالقات واسعة مع املنظمات غير الحكومية على قواعد حديثة وموضوعية أساسها دفتر 

دفتر تحمالت يسمح لها بولوج املؤسسات السجينة سواء  تحمالت متفق عليه بين اإلدارة وبين الجمعيات، 

القانوني أو  أو تحقيق أهداف الدعم  منها الحمائية والوقائية،  تحقيقا ألهداف حقوقية لصالح السجناء 

االجتماعي املتعدد املقاربات....

سيـن : مسودة لم تلتزم تبليغ قرارات اإلدارة للسجين وأحقية الطعن فيها وتعويض املتضررين منها:

قلصت املسودة من مجال التعامل بشفافية وبمنطق الوضوح و بقواعد املحاكمة وابتعدت عن مجاالت الرقابة 

اإلدارية والقضائية.
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وهذه مقاربة حديثة كان من املمكن أن تأخذ بها املسودة لتضع منهجا يسمو نحو تحقيق حماية السجين وتجنب 

ما يمس سالمة قراراته وينسجم مع الدستور من عدة أوجه وذلك كما يلي:

لم تنص املسودة على ضرورة تبليغ كل قراراتها مكتوبة ومعللة للسجين والتي لها عالقة بتغيير وضعه . 1

وتقليص حقوقه حتى يتأتى له التظلم منها او الطعن فيها، إذ أن الترحيل مثال ، والتأديب، ومنع ممارسة 

حقوق، واملعاملة السيئة....،  وغير ذلك كلها تصرفات وقرارات ال يمكن إضفاء القداسة عليها وحمايتها 

من الطعن املمكن ضدها.

لم تنص املسودة على االستثناءات املمكنة لهذا املبدأ بشكل محدد وواضح.. 2

اإلداري حسب . 3 العادي أو القضاء  لم تنص على أحقية السجين الطعن في قرارات اإلدارة أمام القضاء 

األحوال.

لم تنص على حق مطالبة املؤسسة بجبر الضرر والتعويض من املمارسات التعسفية أو عن القرارات غير . 4

املشروعة أو املتسمة بالشطط.

شــين : مسودة خرجت عن صبغتها التقريرية ودخلت في عدد من الجزئيات وكأنها دورية تطبيقية:  

ليتركها ويعالجها في شكل دوريات داخلية،  ملقتضياته،  من مقومات النص التشريعي أن يتجنب تفاصيَل 

خصوصا إن هي تعلقت بجوانب تدبيرية أو  إدارية ليس لها أي طابع تقريري وليس من شأن إصدارها أن تمس 

النص التشريعي أو تحول مضامينه.

وفي هذا النطاق يمكن اإلشارة لبعض من هذه التفاصيل والجزئيات و التي وردت ببعض املواد منها:   42، 43، 

45، 49، 51، 69،....الخ

 UNE LOI CLAIRE, PRECISE ET واضحا في املعنى،  ومن مقتضيات التشريع أن يكون النص دقيقا لغة، 

               DETERMINANTE.

طــاء: مسودة لم تتفاعل ايجابيا مع الرقابة املستقلة حسب اتفاقية مناهضة التعذيب البروتوكول امللحق: 

�Û21 نص الدستور على الحق في السالمة الجسدية واملعنوية ألي شخص- الفصل

�Û22 و نص على منع املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة او الحاطة من الكرامة - الفصل

�Û22 و نص أن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ومن قبل أي كان جريمة يعاقب عليها القانون- الفصل

�Û وصادق املغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو

املهينة بتاريخ 21 يونيو 1993.
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�Û والذي بمقتضاه ستكون نونبر 2014  وصادق املغرب على البروتوكول االختياري لالتفاقية بتاريخ 24 

لآللية الوطنية للرقابة املستقلة ألماكن االحتجاز بما فيها السجون.

وانطالقا من ضرورة استحضار مقتضيات االتفاقية والبروتوكول من جهة، ومن اإلقرار بأهمية الفصلين 12 

و 13 من الدستور أي بدور املجتمع املدني،  البد للمسودة أن تخصص حيزا بارزا بمقتضيات خاصة في باب 

مستقل بعنوان: » السجن واملجتمع والشفافية «  تنص على:

�Û أنه يجب على  املندوبية العامة للسجون وعلى مديري املؤسسات واملديرين الجهويين، استقبال الهيئات

�Û محاربة الفساد والرشوة وترويج املخدرات ومعاقبة املرتكبين سواء كانوا سجناء أو موظفين، والتدريب

على مقاربة حقوق اإلنسان لألطر واملوظفين.

�Û الدستورية والقانونية واآلليات الوطنية املعنية بتتبع أوضاع السجناء وظروف احتجازهم والتعاون

معهم وتسهيل أدائهم  ملهامهم، طبقا للقانون الوطني ولالتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب.

�Û.إعالن نتائج التحقيقات بخصوص األحداث أو الكوارث طبقا ملا تقتضيه الحكامة والشفافية 

�Û وضع خطة داخلية من املندوبية العامة ملناهضة العنف واملعاملة القاسية اتجاه السجناء، وأخرى

ملحاربة كل أنواع الفساد.

صــاد: تجنبت املسودة النص على بعض الحقوق املدنية والوطنية واحترام املساواة، ومنها:

Û الحق في التصويت للسجين البالغ السن القانوني واملتوفر على الشرط القانونية وغير املمنوع بمقت�صى 	

قرار قضائي من ممارسة حقوقه املدنية والوطنية اعتبارا أن املشاركة في االنتخابات واالستفتاءات من 

الحقوق األساسية ال يمنع منها أي شخص إال وفق ما ينص عليه القانون.

Û الحق في تقديم امللتمسات والعرائض طبقا للدستور وللقوانين التنظيمية الخاصة بذلك تمكن 	

السجناء من تقديم ملتمساتهم بطريقة قانونية للمندوبية وللسلطات األخرى.

Û الحق في اإلسم وعدم النداء على املعتقل برقمه أو باسم مخل بالكرامة.	

Û الحق في تعليم اللغات الوطنية طبقا للدستور.	

Û الحق في الحرية الفردية وحماية امليول الجن�سي للسجين واختيارته.	
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الـــــمــــحـــــــور1الثــــالـث:

قراءة في ديباجة و أبواب ومواد املسودة

ألف : الديباجة : أغفلت تقييم تجربة، واستعملت الخطاب العام :

الديباجة أو أسباب النزول ) كما يقال في علم التفسير(، تعتبر ملخصا يفيد دواعي سن التشريع و تساعد على 

تقوم على الدقة  ونوايا واضعيه، وهي بهذا املعنى تتطلب صياغة خاصة   تفسير فلسفته وفهم املقاصد منه  

بشكل كبير وتتجنب االحتماالت  لتكون بحق جزءا ال يتجزأ من النص .

واملالحظ بالنسبة لديباجة املسودة، أنها عبارة عن» خطاب تقليدي في مناسبة رسمية « وهو بذلك بعيد عما 

يقتضيه تقديم مشروع قانون، بحيث يمكن تلخيص املالحظات:

�Û،فهي مليئة بالتمجيد لحد اإلطناب

�Û ،استعملت كلمات وعبارات عامة أحيانا و غير دقيقة أحيانا أخرى

�Û ،وأصدرت أحكام قيمة على مؤسسات

�Û،وقررت في مواضيع ال زال أمرها رهين بقرارات قد تصدر أو ال تصدر في املستقبل

�Û فضال أنها ديباجة تخرج عن املعتاد، خاصة وأن األمر يتعلق بنص ينظم قطاعا محددا وال يمتد أثره

لباقي القطاعات،

�Û ديباجة أغفلت تقديم تقييم عن تجربة القانون الحالي والذي َصَدر قبل أكثر من 15 سنة وبيان ما كان

جيدا وما بدا من نقص وخصاص لكي تتبين ضرورات اإلصالح و التغيير ومبرراتها املوضوعية.

�Û بالنسبة ملسودة مشروع القانون املنظم للسجون موضوع البحث ، فإنها أعلنت عن أسباب النزول في

الديباجة في إطار تحديد السياقات التي يأتي فيها هذا املشروع و كثفت ذلك في الخاتمة معتبرة أن األمر 

يتعلق بمراجعة شمولية و عميقة للقانون املنظم للسجون للحفاظ على املكتسبات و ترسيخ قيم و 

مبادئ حقوق اإلنسان في السجون و بلورة كافة الضمانات التي تقتضيها املواثيق و القواعد الدولية ، و 

كذلك بهذف حسن تبويب القانون ووضع صياغة واضحة .

�Û إذن األسباب املعلن عنها كلها اسباب عامة مرتبطة بالسياق الحقوقي لكن األسباب األساسية و املحددة

التي تعتبر الهاجس الحقيقي للمهتمين بوضعية السجون غير معلن عنها
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إن إصدار قانون خاص لتنظيم وتسيير السجون يقت�سي في نظر املرصد أن تحمل الديباجة :

عرضا لتجربة تطبيق قانون 23/98 الساري املفعول إلى اليوم  وإبراز مظاهر القوة فيه و النقص ومستوى . 1

العجز الذي يفرض إعادة النظر فيه وإصدار نص جديد. 

التأكيد على الترابط  ما بين قانون تنظيم  السجون و ما بين مقومات املنظومة الجنائية كلها  و السياسة . 2

الجنائية املقررة في مجال محاربة الجريمة وإنزال العقاب.

ومع االضطالع . 3 وأحكامه وقراراته مع عملية تجويد املنظومة السجنية،  التأكيد على عالقة القضاء 

باألدوار الحديثة للسجن،

4 . :visibilité واضح القراءة transparenceالتأكيد على ضرورة إصدار قانون يتمتع بالشفافية

بعاِده، وعلى أساس 
َ
حتى تتمكن اإلدارة الوصية من تدبيره بشكل منسجم و تنزيل مضامينه و روحه وأ

مقومات الحكامة  واألخالق وحسن السلوك بالنسبة للموظفين واألطر املشرفة على القطاع.

و املطلوب  و املقترح هو :

أن يتم تعديل البناء العام للديباجة لتجنب العموميات، واإلطناب، والغرور. 1

أن  تشير الديباجة - وفي فقرة أولى -  ألهم  اإلشكاالت التي يعرفها قطاع السجون والتحديات التي تثير . 2

الجدل حسب تجربة القانون الجاري به العمل.

أن تشير - في فقرة ثانية -  ألكبر اإلنتظارات التي تريد املسودة أن تحققها   )االنسجام واملالءمة مع أحكام . 3

الدستور، ومع القانون الدولي للسجون ، االعتماد على املقاربة الحقوقية، األخذ بمقاربة النوع، ضمان 

األمن اإلنساني للسجناء بكل الفئات، ربط املسؤولية باملحاسبة ، للرفع من الحكامة والشفافية والقطع 

مع الفساد....( الخ

أن تنص - في فقرة أخيرة- على ضرورة األخذ بأهمية أدوار الفاعلين غير الحكوميين ومن بينهم املنظمات . 4

الحقوقية واملجتمع املدني  ، والرأسمال البشري للقطاع  ، ومكانة القضاء.

باء : الباب األول،  املبادئ  العامة - )ص 12( :

أشارت املبادئ العامة الواردة بالباب األول لعدد من القواعد املعيارية ومن األحكام املبدئية منها ما ورد 

بالدستور ومنها ما ورد في قواعد األمم املتحدة الدنيا، للتذكير بها من دون أن تحدد منهج  تفعيلها وال النص على 

مسؤولية من يتجاوزها أو من لم يتقيد بها في املعاملة .
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Û إن اإلشارة لهذه القواعد املرجعية رغم أهميتها، لن تتمتع بالقوة اإللزامية وستبقى رمزية ومعنوية إال اذا 	

ورد النص صراحة بما يضمن تفعيلها أي ارتباطها بإجراءات مسطرية لتطبيقها.  

Û إن وضعها باملسودة يعتبر تجميال للنص ال غير، في حين أن املطلوب هو دمج املبادئ في مواد النص لتعطى 	

لها الحمولة امللزمة.

Û إن هناك تناقضات ما بين عدد من املبادئ الواردة بالباب األول وما بين مضامين مواد املشروع التي ال 	

تعكس روح تلك املبادئ ، وصياغتها ال يؤدي حقيقة ال ملعانيها وال تعكس ِإعَمالها.

الـمـقترح هو :

أن تعلن املبادئ ا لعامة بوضوح  ما يتوخى  املشروع تحقيقه وهو:

تأسيس الحكامة    - تفعيل مضامين ا لحقوق املنصوص عليها بالدستور   - األمن اإلنساني والقانوني للسجين 

اإلدارية بمرفق السجن - خلق االنسجام ما بين املقاربة األمنية والحقوقية في تدبير  عالقة السجين بالسجن. 

ان تنقل جملة الحقوق الواردة بهذا الباب ومنها :

الحق في املعاملة اإلنسانية و في الحماية من التعرض للتعذيب   الحق في اإلدماج،  عدم التمييز،  املساواة، 

واملعاملة السيئة واملس بالسالمة الجسدية، الحق في الشغل وفي األجر املناسب وفي توابعه، و أن تدمج بالباب 

الخامس من املسودة التي تنص على عدد من الحقوق.

فالقانون ليس إعالنا للمبادئ، بل التزامات مقررة تخضع للرقابة وتحمل قدرا واضحا من اإلجبار في احترامها.

جيم : الباب الثاني :من حيت تحديد  املفاهيم والتعاريف - ) ص 15(:

من املادة 7 للمادة 27 :

خصصت هذه املواد لتعريفات للسلطة القضائية، للسجين املكره بدنيا، للحدث، للجانح ، للمراة السجينة 

)األنثى كما ورد بالنص(  للطفل املرافق ألمه، للسجين ذي االحتياجات، للسجين األجنبي، للُمِسنين، للمحكوم 

باإلعدام.

إن  الجمعيات تقترح إلغاء الفرع الثاني والثالث من الباب الثاني ويعتبر أنه: 

Û ليس هناك مكان أوال للتعريف بالسلطة القضائية في نص خاص أي باملسودة	

Û فالدستور هو من تولى ذلك.	
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Û كما أن السلطة القضائية هي نفسها التي يمكنها أن تعرف بنفسها.	

Û هذا فضال على أن القانون التنظيمي للسلطة القضائية هو الذي يحدد طبيعتها وأدوارها واختصاصاتها.	

Û قَرر، بالحكم، بالتفتيش، باالعتقال 	
ُ
من جهة أخرى، هناك املسطرة الجنائية التي من وظيفتها التعريف بامل

اإلحتياطي، بسند االعتقال، باألوامر الصادرة عن قا�صي التحقيق ...

Û وال يْجُمل أن تتداخل التعاريف أو تتغير املصطلحات من نص لنص ومن قانون آلخر،	

Û فضال على أن مجال التعاريف والفرق بين مصطلح وآخر يبقى للفقه ولالجتهاد القضائي.. 	

الـمقترح :

حذف الفروع: 1، 2، 3،4،  اي من  املادة 7 للمادة 27    ألنها مواد زائدة وال مكان لها في  املسودة.

الباب الثالث:  مهام   إدارة السجون    )ص 21(:

املادة لم تحافظ على التسمية الصحيحة وهي املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

املواد 33، 34، و 35، يمكن اعتبارها مادة واحدة ألن بينها تكرار لأللفاظ واملعاني ) تعددت فيها عبارات التنفيذ، 

األمن، اإلدماج...(

ثم أن دور املندوبية  أوسع مما ورد في املواد الثالثة وال يمكن ذكرها كلها واملهام كلها هي الواردة في كل األبواب 

التي يضمها املشروع.

الـمقترح :

يمكن اإلشارة لتعريف دقيق مستوحى من الظهير املؤسس وال يثير أي إشكال وهو:

)) املندوبية العامة إلدارة السجون هي املؤسسة املشرفة على املرفق العام السجني ) أو على قطاع السجون( 

والتي تمارس االختصاصات املحددة لها طبقا ملقتضيات هذا القانون أو قوانين أخرى. ((  

الباب الرابع: تنفيذ املقررات القضائية )ص: -22 32( املواد: 36-67:

�Û36-42 -الفرع األول: دون مالحظة - املواد

�Û42-56 الفرع الثاني: إعادة الصياغة وتفادي التكرار والغموض...املواد
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�Û الفرع الثالث: مضمون التصنيف غير واضح وال معاني دقيقة للمعاملة الخاصة-  - املعاملة الخاصة

أمر فيه غموض - هل يمكن الطعن في التصنيف وأمام من؟  - املواد 57-59

�Û -الفرع الرابع :  غموض في مفهوم التصنيف  والتوزيع والعزلة وقرارات التمديد والرفع- جمع املادتين

النساء ودور الحضانة - املواد 60-67

�Û تعديل املادة 65: تحديد تاريخ اإلشعار بالعزلة في ظرف 24  ساعة عقب اتخاذة - تتم املنازعة باختيار

السجين إداريا أو قضائيا أو هما معا،

�Û8 تنقل املادة 67  الخاصة باإلناث ودور الحضانة واألطفال املرافقين  للفرع 1 من الباب

الباب الخامس: الحقوق األساسية للسجناء ) ص 78-33 ( املواد- 68-233 :

�Û:الفرع األول:  الحق في املعلومة

 كيفية اإلشعار بمقتضيات القانون األساسية وما هي غير األساسية- لغة التبليغ-  الحق في اإلطالع، الزيارة في 

حالة املرض -

�Û :الفرع الثاني: الحق في االتصال بالعالم الخارجي

كيفية االتصال بالعائلة وطريقتها بالهاتف باملراسلة...- ملاذا تقييد الحق في املراسلة-  الزيارة واستقبال العائلة- 

مفاهيم غامضة في الزيارات وتوقيفها- التفتيش وتجاويف الجسم- 

االتصال باملحامي) 84( أو بطلب السجين- الحق في املساعدة القانونية دون ترخيص- ال تتاح الفرصة بل يجب 

احترام عالقة املحامي بالسجين- ال يمكن إلغاء الترخيص بالنسبة للمحامي- 

الجمعيات والهيئات)89( : 

املادة 91 خطيرة على حرية الرأي والتعبير وصالحيات الجمعيات

املادة 95 فضفاضة وتسمح بسلطات مطلقة ضد الزيارة

املراسالت ) 96( ال فائدة من تبليغ املراسلة للسلطة القضائية قبل إرسالها تعقيد ال فائدة منه- ملاذا اإلحالة 

على ت ع -

خطيرة املادة 98- قيود تتناقض مع مبادئ املحاماة-

الهاتف الثابت ) 102(: التقاط املكاملات إجراء ال يسمح به إال من أجل التأكد من ارتكاب الجريمة وال يسمح به 

إال للشرطة القضائية -
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�Û:الفرع الثالث: الحق في الرعاية الصحية والنظافة الشخصية

الرعاية الصحية ) 105( نص زائد

تحميل الدولة املسؤولية- النص على األمل )106(  تكليف وزارة الصحة بمسؤولية من قبل املندوبية أمر غير 

وارد) 107( اإلشارة للنساء- 

مهام أطباء املؤسسة السجنية) 115( 

اإلضراب عن الطعام)118( فرض التصريح املكتوب- نظام العزلة- املراقبة الطبية-

االستشفاء )124( 

دال:الباب السادس: 

�Û:الفرع الرابع: التأديب واملحاكمة الداخلية - املادة 256 وما بعدها

إن املالحظ في هذا الباب أن املسودة لم تقدم بدائل حقيقية تسير مع توجهات الضمانات التي نص عليها 

الدستور لجميع املواطنين دون استثناء خالل املحاكمة.

Û أبقت مسودة املشروع على “نظام املحاكمة الداخلية “ من قبل اإلدارة أي من هيئة تجعل منها الخصم 	

والحكم.

Û لم يعط فرصة الطعن القضائي وسمح بالطعن اإلداري في القرار أمام نفس الهيئة املصدرة للقرار. 	

Û جاء بصيغ فضفاضة من حيث طبيعة املخالفة ومدلولها أو من حيث معاقبة املحاولة حتى تلك التي ال 	

تنتج ) محاولة االدالء بمعلومات مغلوطة، محاولة عدم املحافظة على نظافة املؤسسة...(.

Û مست املسودة  بالحق األسا�صي في عدم اتهام الشخص لنفسه  Autoaccusation، وبالحق في الصمت	

) إعطاء معلومات مغلوطة(

Û أدخلت تدابير تأديبية تمس الحق في السالمة والكرامة واملساعدة على اإلدماج ) الحرمان من الشراءات، 	

تقليص وثيرة الزيارة، إصالح الخسائر ملا يتطلبه ذلك من مال ومن خبرة ومن مختصين ليست بين يدي 

وكل ذلك يمثل انتهاكات للمبادئ التي نصت عليها    )... العزلة أي ما يسمى بزنزانة التأديب  السجين، 

املسودة نفسها سواء بالديباجة أو باملبادئ العامة....

ومن هنا فإن التأديب والعقاب ينبغى أن يكون محاطا بعدد من الضمانات ومنها أساسا منها:
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إبعاد سلطة التأديب عن املدير و اإلدارة لكي ال تخلط األدوار وال يخضع التأديب ألي تأثير. 1

أن تعطى لقا�صي تنفيذ العقوبة وحده سلطة تكييف املخالفة و التأديب واتخاذ القرار.. 2

أن يقرر حق الطعن في قرار قا�صي تنفيذ العقوبة أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة االستئناف التي . 3

يكون قرارها نهائيا ال يقبل أي طعن. 

التدقيق في العناصر املادية للمخالفات ومفاهمها، وعدم استعمال عبارات قابلة للتأويل واالجتهاد في . 4

تحميلها معاني متعددة مثل:  ) النظام العام، أمن املؤسسة، الحصول على تنازالت، اإلخالل بالحياء،  

اإلدالء بمعلومات مغلوطة،  املحاولة...(.

إصالح الخسائر، . 5 املنع من الشراءات،  تقليص الزيارات،   : أن تلغى وتحذف عدد من العقوبات ومنها 

الوضع بزنزانة التأديب.

التنصيص على تجنب أية عقوبة تمنع أو تقلص من حق السجين في التعليم والتطبيب الداخلي أو . 6

الخارجي أو منعه من مقابلة محاميه. 

) ألن املادة 260 تنص على أن من العقوبات ما يمكن معها حرمان السجين ومنعه  من املزايا التي يجيزها 

القانون والنصوص التطبيقية له مما يمكن معه منع السجين من التعليم ومن اجتياز االمتحان ومن 

االستفادة من العالج... (

التنصيص على تدابير واضحة لحماية املخالفين وحماية الشهود من االنتقام، وحمايتهم من الوشايات . 7

الكاذبة، ومن شهادات الزور او املقدمة بناء على ضغوط من موظف او من سجين.

أن ينص القانون على حق الرجوع ضد املوظف إن هو حرر محاضر بمخالفات وهمية أو ال حجة عليها.. 8

التي يرتكبها املوظف أثناء أداء وظيفته أو . 9 أن يعترف باملسؤولية املدنية للمندوبية العامة عن األخطاء 

بمناسبتها.

اإلكتفاء بالنسبة للنساء واألحداث بعقوبات رمزية وأدبية ذات طبيعة تعليمية  مثل:. 10

النهار بخزانة السجن، مطالعة وتلخيص كتاب أو كتب، تحرير مقاالت حول واجبات السجين  ) قضاء 

وحقوقه، توجيه رسائل اعتذار للسجين أو السجناء املعتدى عليهم...(.

عدم حرمان و منع أي معتقل حقه حضور جنازة أحد أصوله أو فروعه أو زوجه، يكون قد صدرت في . 11

حقه عقوبة تأديبية أو يكون بصدد تنفيذ عقوبة تأديبية .   
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�Ûالفرع الخامس من الباب الثاني

تصنيف السجون و السجناء      

نص الفرع الخامس من الباب الثاني و تحديدا من املادة 28 و ما بعد على تصنيف السجون 

السجون املركزية ،   : على أن املؤسسات السجنية هي  لكن يالحظ أنه تصنيف مضطرب إذ نصت املادة  28 

السجون املحلية و السجون الفالحية و مراكز التهذيب 

ثم عادت في املادة 36 لتنص على أن املؤسسات السجنية هي قسمان : السجون املحلية ثم السجون املنصوص 

عليها في املادة 28 املذكورة و هدا التكرار الذي اربك التصنيف ال داعي له أصال .

بكونه مؤسسة سجنية ذات  و من ضمن أصناف السجون املذكورة السجن الفالحي و الذي عرفته املادة 31 

نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات و تختص بالتكوين املنهي في امليدان الفالحي .

و الحقيقة أن هذا التعريف غامض إذ ما معنى نظام شبه مفتوح ؟  إذ ال وجود ألي تعريف في القانون لنظام 

مفتوح أو شبه مفتوح و لعل غموض هذا التعريف هو الذي يجعل هذه السجون غير موجودة إال في التصنيف 

القانوني أما في الواقع ، فال وجود لسجون فالحية ، بل أن السجون التي تحمل هذا االسم هي سجون عادية 

مثلها مثل باقي السجون .

و ما بعد و حاولت ربط تصنيف السجناء   57 فقد أوردته املسودة في املادة  أما بالنسبة لتصنيف السجناء 

بتصنيف السجون ، لكن ذلك لم يكن موفقا ألن تصنيف السجون السالف الذكر ثم أساسا على أساس ما إدا 

كان السجين معتقال احتياطيا أم مدانا و على أساس مدة العقوبة .

أما تصنيف السجناء ، فهو يتم داخل املؤسسة السجنية ، ومدة العقوبة ليست إال عنصرا واحدا ضمن عناصر 

أخرى قد تعتمد في التصنيف . فالسجين قد يكون حامال لعقوبة   طويلة لكن سلوكه داخل املؤسسة قد يكون 

جيدا مما يجعله ضمن تصنيف معين و قد تكون عقوبته قليلة املدى لكن سلوكه داخل املؤسسة ينم عن 

خطورة مما يجعله ضمن تصنيف آخر.

لكل ذلك فإن تصنيف السجون و السجناء و الربط بينهما يحتاج الى تدقيق أكثر .
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مقترحات1التعديالت1و1اإلضافات1وما1ميكن1حذفه
مبناسبة1قراءة1مسودة1مشروع
الــقـــانـون1الــمـنـظـم1لـلـــسـجــــون

الـمالحظاتمواد1مسودة1املشروع

الديباجة:
مبادئ عامة:

 مراجعتهاـ انظر املقترحات

حذف املواد من 7 إلى 14الباب 2 : تحديد املفاهيم

الفرع 3 : أصناف املعتقلين

الفرع 4 : الفئات الخاصة
الفرع 5 : أصناف السجون

الشخص الذي صدر في حقه حكم قضائي حائز لقوة   :  16 املادة 
ال�صيء املق�صي به  ) حذف الباقي (.

املادة 18: املحكوم عليه إجبارا له على الوفاء بدين ) التعديل(

حذف الفرع

يحتاج الى تدقيق أكثر

املادة 33: حذف الفقرة 1الباب الثالث: مهام إدارة السجون

املادة 35: حذفها كلها
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املقررات  تنفيذ  الرابع:  الباب 
القضائية

املادة 37 : حذفها ) األصناف هي الواردة باملادة 36 (

إضافة فقرة أولى ) بوضع السجناء في مؤسسات قريبة   :38 املادة 
 ، األحداث  أوضاع  تراعى  الغاية  ولهذه   ، ذويهم  إقامة  من محل 

النساء، املسنين، املر�صى وذي االحتياجات الخاصة (.

في مؤسسات  النساء  يجب وضع   (  1 الفقرة  تعديل   :  39 املادة 
مستقلة عن الرجال(

املادة 42 : تعديل ) يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل 
االعتقال وعلى سجالت تحدد مواصفاتها ومحتوياتها وتداولها بقرار 

للمندوب العام  إدارة السجون وإعادة اإلدماج (.
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املادة 43 : تحذف ألنها تتعلق بإجراءات إدارية وليست تشريعية.

املادة 45 : حذف الفقرة 1

            إرجاعها كفقرة 1 باملادة 36

من  السجين  منع  يمكن  ال   ( تعديل  األخيرة  الفقرة   :  50 املادة 
الحصول على نسخة رسمية من السجالت بعد إطالق سراحه او 

أثناء اعتقاله بطلب منه أو من دفاعه أو مم يكلفه بذلك(

تتحمل املندوبية العامة للسجون املسؤولية   ( تعديل   :  53 املادة 
القانونية عن قانونية ومشروعية االعتقال

)ويجب في حالة الوفاة تسليم جثمان   2 تضاف فقرة   :  54 املادة 
املتوفى لعائلته وذلك قصد إجراء التشريح الذي يتم بأمر من النيابة 

العامة والذي تسلم اليها نسخة من التقرير.

الصحية  الحالة  حول  معلومات  تسلم  ال   ( تعديل   :  56 املادة 
للمعتقل أو تقارير طبية أو وثائق ذات الصلة إال للمعتقل شخصيا 

قبل أو بعد اإلفراج عنه.

للسلطة القضائية في حالة طلبها 

للسلطة اإلدارية وبطلب منها بعد موافقة السلطة القضائية 

ملحامي املعتقل بطلب يقدمه ملدير املؤسسة

لعائلة املعتقل بعد موافقة هذا األخير ( 

املادة 58 : إضافة فقرة وهي ) أصناف املعتقلين هي........ ال يمكن أن 
يكون التصنيف مؤسسا على التمييز أو يهدف إلحاق الضرر النف�صي 

أو املادي باملعتقل(

املادة 60 : إضافة فقرة 2 ) يجب إال ينتج عن هذا التوزيع حرمان 
املعتقل من التواصل املستمر مع محيطه العائلي أو التعليمي على 
، وأصحاب  املسنين   ، املر�صى  أن تراعي أوضاع النساء، األحداث، 

االحتياجات الصعبة عند التوزيع(.

املادة 62 : تعديل واالقتصار على ) ال يخضع األحداث لنظام العزلة( 

             و ال يمكن أن يتواجدوا ألي سبب في مكان واحد مع الرشداء. 
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املادة 64 : تعديل الفقرة 2 ) يصدر األمر بالوضع بالعزل بمقت�صى 
مقرر قضائي ـ الباقي يحذف.

تعديل الفقرة 6  » ال يمكن أن تتجاوز مدة العزل ثالثة ) 3 ( أيام 
قابلة للتمديد نفس املدة بقرار قضائي

الفقرة 7 : إضافة.....و ال يمكن تقييدهم أو منعهم من زيارة ذويهم 
أو نقص التغذية واالستراحة.

املادة 65: تعديل 

، وله  يتم تبليغ املعتقل بالقرار القضائي القا�صي بإيداعه بالعزلة 
حق الطعن فيه لدى قا�صي تنفيذ العقوبة ابتداء من تاريخ وضعه.

ويتم الطعن بإشعار شفوي من املعتقل إلدارة املؤسسة التي عليها 
تبليغ قا�صي بملف العقوبة في الحال بالطعن.

على قا�صي تنفيذ العقوبة البت في الطعن وله اتخاذ كل التدابير 
التي يراها مفيدة ومنها وضع حد العزلة.

العزلة إال اذا  ال يفرض على النساء   «  : إضافة  مكرر:   65 املادة 
دعت لهذا األمر من ضرورات صحية تفيد السجينة أو إذا طالبت 

السجينة العزلة ملدة ال تتعدى خمسة )5( أيام.      

الباب الخامس: الحقوق األساسية 
للسجناء

املادة 68 مكرر - إصافة

املادة 70: إضافة

املادة 71: إضافة

املادة 68 مكرر : إضافة ) يجب على إدارة املؤسسة عند استقباله 
باملعتقل إشعاره باللغة التي يفهمها بحقه في املؤازرة القانونية سواء 
في القضية املعتقل من أجلها أو في ما يحتاجه وإذا  أمام القضاء 
تعلق األمر بحدث أو امرأة فإن إدارة املؤسسة توجه إخبارا لنقيب 
املحامين ليقوم بتعيين محام في إطار املساعدة القضائية ملؤازرة 

املعتقل ، ويشعر السلطة القضائية بهذا اإلجراء.

) يسلم طلب من السجين  : إضافة فقرة أخيرة تعديلية   70 املادة 
بعد اإلفراج عنه نسخة كاملة من ملفه الطبي بناء على طلبه او طلب 
و ال يمكن مواجهة املعني باألمر بالرفض بسبب  من يعينه لذلك، 

السر املنهي.

املادة 71 :  إضافة فقرة 1 » ال يحرم اي سجين  من حق التوصل 
بالجرائد واملجالت والكتب الصادرة باملغرب دون استثناء .
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املادة 72: إضافة

املادة 73 : إضافة

املادة 75: إضافة

املادة 76: إضافة

املادة 78: حذف

املادة 82 : تعديل

املادة 83 :إضافة

املادة 72 : إضافة فقرة 1 ) ال يمكن منع السجين حضور جنازة أحد 
أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه، ويجب نقله بإمكانيات اإلدارة 
بكل استعجال ملقر الحدث ويمنح لهذه الغاية رخصة استثنائية 

ملدة ثالثة ايام ) 3 (.

بإمكانية  املعتقل  )يسجل إشعار  إضافة فقرة أخيرة   :  73 املادة 
االتصال كما يسجل الرقم الذي تم االتصال به.

تسلم للسجين ما يحتاجه من وسائل   ( إضافة فقرة   :  75 املادة 
للكتابة و ال يمكن للمؤسسة حجز مراسالته اذا تضمنت تظلم من 

اإلدارة او من النزالء.

املادة 76: إضافة فقرة

و ال يمكن ان ينقلوا بدون مبرر ومن اجل تأذيبهم وكيفما كان الحال 
تعطى عناية خاصة لألحداث والنساء واملر�صى.

املادة 78: حذف الفقرة األخيرة ملا يوجد من تمييز أو شطط 

املادة 82 : تعديل

   ) تحدد األشياء املمنوع إدخالها ويخبر بها السجين والزوار (.

املادة 83 : إضافة فقرتين

  1/ ال يمكن تفتش الزائرات إال من قبل املوظفات و في مكان خاص.

  2/ يتخذ املوظفون خالل التفتيش كل اإلجراءات للوقاية الصحية 
الضرورية .

املادة 84 مكرر قبل 84 : إضافة

              لكل معتقل كيفما كان وضعه وتصنيفه الحق في ضمان حقه 
في الدفاع و ال يمكن حرمانه من ذلك مهما كانت األسباب و يتساوى 

في ذلك املعتقل احتياطيا او املدان .

املادة 84 : حذف الفقرتين 2 و 3
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املادة 86 : إضافة

املادة 87 : تحذف

املادة 88: حذف

املادة 89 : تعديل شامل

املادة 85 : تعديل الفقرة 2

ال تخضع حقائب املحامي للتفتيش.

وان توفرت إلدارة املؤسسة أسباب مشروعة ال يمكن إجراء 
من  يمثله  لعضو  او  املحامين  نقيب  بحضور  إال  التفتيش 

مجلس الهيئة.

حذف الفقرة 3

سبل  ينبغي ان تتاح للسجناء   (  4 الفقرة  إضافة وتعديل 
من  ولإلدارة   ، القانونية  املساعدات  كل  على  الحصول 
أجل ذلك السماح لهم باالتصال بنقيب املحامين لتقديم 

املساعدة في ذلك.

املادة 86 : إضافة فقرة 2 : ويمكن في حالة وجود مريض باملصحة 
ان تتم زيارة املحامي داخلها. 

املادة 87 : تحذف ) ما يسري على املغربي يسري على األجنبي (

املادة 88 : حذف الفقرة 2

محق لكل معتقل يرغب في مساعدة من محامي   : 88 مكرر  املادة 
ولو فيما ليس له عالقة بسبب اعتقاله ان يطالب زيارته ويبقى 

للمحامي الحصول على الرخصة من الجهة املختصة.

املادة 89 : تعديل شامل.

يسمح بزيارة املعتقلين االحتياطيين او املدانين األحداث والنساء 
للمؤسسة  الحكومية  غير  والجمعيات  املنظمان  أعضاء  والرجال 
قانونيا والتي تشتغل في مجاالت حقوق اإلنسان،التربية والتعليم، 
والثقافة  اإلبداع  القانوني،  والدعم  والصحي  االجتماعي  الدعم 
والتواصل واإلعالم واملساعدة على اإلدماج والتأهيل وذل في إطار 
احترام ضوابط السجين واألنظمة األساسية والسوية.              يسمح 
لها بهذه الزيارة بترخيص من املندوب العام او من مدير املؤسسة 

عند االقتضاء.

بالزيارات  للقيام  مؤهلون  ممن هم  واملنظمات  للجمعيات  يمكن 
املشار إليها أعاله أن يبرموا اتفاقيات شراكة او يقترحوا برامج مع 

املندوبية العامة.
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املادة 91: تحذف

املادة 94: تحذف كلمة

املادة 95 : تعديل

املادة 96 : حذف

املادة 97 : تعديل

املادة 98 : حذف املادة

املادة 96  : حذفها نهائيا. 

املادة 101 : إضافة 

املادة 102 : إضافة

املادة 105 : حذف

املادة 106: إضافة

املادة 106 مكرر:

املادة 108 : تعديل

املادة 91 : تحذف املادة ) خارج روح النص وخراج السياق.

املادة 94: تحذف كلمة » او يقر بها مباشرة من السطر 2

املادة 95 : تعديل :  اإلبقاء فقط على الفقرة 1

                حذف الفقرة 2 

املادة 96 : حذف الفقرة 4

املادة 97 : تعديل الفقرة 2 ) اذا كان هناك داع للشك في أنها موجهة 
عل للمحامين او مبعوث بها من قبله تسلم دون فتحها لقا�صي 
تنفيذ العقوبة على ان يوجهها حال التأكد من كونها تتعلق بعالقة 

السجين باملحامي.

املادة 98 : حذف املادة

املادة 96  : حذفها نهائيا. 

املادة 101 : إضافة فقرة أخيرة

» يسلم دير املؤسسة لكل سجين الجواب الذي   يكون موجها له من 
قبل الجهات املذكورة أعاله.

املادة 102 : إضافة فقرة 1

أو  كانت وضعيته  مهما  للسجين  الثابت حق  الهاتف  »استعمال 
صنفه و ال يحرم منه ولو بسبب تأديبي

املادة 105 : حذف الفقرة 2 ألنها زائدة.

املادة 106 : إضافة فقرة 1

              » تتخذ املندوبية العامة كل التدابير اإلدارية والتنظيمية 
لتوفير الرعاية الصحية لكل سجين احتياطي أو مدان سواء داخل 

املؤسسة أو خارجها

املادة 106 مكرر:

على أي معتقل مختل عقليا آو من صعوبات  ال يمكن اإلبقاء   «
نفسية سواء كان احتياطيا آو مدانا.

املادة 108 : تعديل الفقرة 3.
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املادة 109 :   إضافة

املادة 99
 املادة 100

داخل  خدمات في طب األسنان و العيون سواء  تتاح للسجناء   «
املؤسسة أو لدى املراكز الطبية العمومية.

» وفي حالة الضرورة يؤذن للسجين من قبل املندوب العام إجراء 
الفحوص الضرورية والكاملة في مصحات خاصة أو أطباء القطاع 

الخاص.

املادة 109 :   إضافة فقرة واحدة

             » كما يمكنهم الحصول على نسخ كاملة من ملفهم الطبي 
بطلب منهم أو ممن يفوضونه لذلك«.

حذفها

عالقة املحامي بالسجناء  ـ تنظيمها املواد من 84 الى 87

حذف الفقرة األخيرة ـ تناقضها مع الفقرة 1

تصاغ في مادة واحدة ) 102 ( :

املادة 102

املادة 103

   املادة 104

تصاغ في مادة واحدة ) 102 ( :

استعمال الهاتف الثابت باملؤسسة السجنية

 حق لكل سجين ، إال إذا كان موضوع منع مؤقت من قبل السلطة
 القضائية

وفقا  يمكن التقاط املكاملات الهاتفية وتسجيلها بأمر من القضاء 
للمادة 108 من قانون املسطرة الجنائية

الحق في الرعاية الصحية والنظافة 
الشخصية

املادة 107 - الصياغة
بالصحة  املكلفة  الحكومية  الجهة  »تتكفل  الصياغة:  إعادة 
واملندوبية العامة للسجون بضمان حق السجناء من االستفادة من 
الخدمات الطبية في إطار التأمين اإلجباري األسا�صي للمشتركين أو 
في إطار املساعدة الطبية لغير املنخرطين مع إعفائهم من املساهمات 

الجبرية« حذف الباقي.
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تضاف املادة 105 مكرراملادة 105 مكرر

ال يمكن استقبال أي سجين تبدو عليه عالمات املرض النف�صي أو 
العقلي أو عالمات التعذيب إال بعد إجراء فحص طبي دقيق عليه 
مع تحرير تقرير طبي يوجه للسلطة القضائية املختصة تبين نوع 

اإلصابات وطبيعتها ودرجة خطورتها.

تسلم نتيجة من التقرير وجوبا للسجين أو ملحاميه .

االستشفاء
تضاف املادة 123 مكرر كالتالي:املادة 123 مكرر

كل  في  السجن  طبيب  من  بأمر  لالستشفاء  السجين  نقل  يجب 
األحوال وبدون تأخير ، سواء ملركز صحي عمومي أو مصحة خاصة 

حسب األمر القضائي.

تراعى في هذا اإلطار املقتضيات املتعلقة بالنقل واإلقامة واألوضاع 
والسرية املنصوص عليها في هذا القانون.

البطاقة الشخصية 
املادة 130 مكرر 

تضاف املادة 130 مكرر

ال يمكن إلدارة املؤسسة فرض لباس خاص على السجين من شأنه 
أن يثير انتباه الجمهور أو يثير التمييز أو الحقد ضده

وتزويده  مالبسه  تنظيف  بإمكانية  لكل سجين  املؤسسة  تمكين 
بالقدر الكافي بوسائل التنظيف املالئمة.

والسالمة  األمن  الخامس:  الفرع 
العامة

املادة 139 مكرر
إضافة املادة 139 مكرر كما يلي:

الحريق وآليات  تزود العنابر وكل مرفق السجن بوسائل إطفاء   «
اإلنذار املالئمة للمخاطر املتوقعة

يتعين على كل الحراس املزاولين ملهامهم ليال االستجابة الفورية لكل 
طلب إغاثة صادر عن املعتقلين ويتوجب عليهم القيام بكل ما هو 

ضروري لوقف الخطر و وقف انتشاره حماية لسالمة السجناء.  
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حركة املعتقلين
إضافة املادة 151 مكرر:املادة 151 مكرر

ال يمكن ترحيل معتقل احتياطي خارج دائرة محكمة االستئناف 
التي يحاكم فيها.

و ال يمكن ترحيل املحكوم عليه نهائيا ملسافة تصبح فيها زيارة العائلة 
شاقة ومستحيلة

وال يمكن ترحيل أي سجين تبعا لعقوبة تأديبية

الترحيل القضائي
املادة 159
املادة 162

حذف الفقرة األخيرة ـ اإلجراء تنظيمي وليس تشريعي

 تحذف ـ اإلجراء تنظيمي وليس تشريعي

وحفظ  السجناء  أموال  تدبير 
األمتعة

املادة 190
تضاف فقرة : » كما يمكن تسليم األمتعة واألشياء واألموال لعائلة 

السجين أو لشخص آخر بموافقة السجين

أو تنقل : الفقرة األخيرة من املادة 176 للمادة 170

الفرع السابع
الحق في ممارسة الشعائر الدينية

املادة 191- تعديل
تضاف فقرة للمادة 191 كالتالي:

يمنع فرض ممارسة الشعائر الدينية على السجناء كيفما كانت   «
معتقداتهم »

الفرع الثامن

األمية  ومحو  التعليم  في  الحق 
والتكوين

املادة 195- تعديل

املادة 197- تعديل

الفقرة األخيرة استبدال كلمة » في البلد » بكلمة في » املغرب«

يمكن  ال   « بكلمة   « لهم  سمح   « كلمة  استبدال  األخيرة  الفقرة 
منعهم...«
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املادة 200- تعديل

املادة 208- إضافة

املادة 210 مكرر

املادة 219- إضافة

املادة 227  - إضافة

الفقرة األخيرة إضافة كلمة في نهايتها :« إن هم طلبوا ذلك«.

: » يحق ألي شخص مدان أن يطلب االستفادة  تضاف فقرة أولى 
من التكوين املنهي الذي يراه مناسبا له ، و ال يمكن منعه من ذلك إال 

بقرار مبرر يبلغه له مدير املؤسسة«.

إضافة مادة 210 مكرر :« توفير عمل مناسب لكل سجين حق ويمنع 
إجبار أي معتقل على القيام بعمل إال  إذا كان ذلك مفيدا إلعادة 

إدماجها و مفيدا لعالجه صحيا«.

إضافة فقرة :« و ال يمكن أن يقل األجر على ما هو منصوص عليه في 
القوانين ذات الصلة«.

إضافة فقرة 2:« ال يمكن أن يقل األجر على ما هو معمول به طبقا 
للقوانين الجارية.«

الشكوى  في  الحق  العاشر  الفرع 
والتظلم

املادة 228- اضافة
املادة 230- اضافة

إضافة فقرة » الشكوى والتظلم حق لكل سجين مهما كانت وضعية 
اعتقاله و ال يمكنه حرمانه بأي مبرر »

و  االحتجاز  أماكن  بزيارة  املكلفة  الوطنية  »..ولآللية   :2 الفقرة 
للمنظمات الحقوقية ولعائالتهم ومحاميهم وذلك باللغة التي تتيح 

له ذلك

إضافة فقرة 1:املادة 231 اضافة

» يمكن تقديم الشكاوى والتظلمات بكل الوسائل بما فيها الوسائل 
اإللكترونية أو الرسائل الهاتفية وذلك باللغة التي تتيح له ذلك«.
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الباب السادس
األمن والسالمة العامة

الفرع 1: تفتيش السجناء والزيارة
املادة 237 مكرر- إضافة

املادة 238 
املادة 239

املادة 239 مكرر

إضافة املادة 237 مكرر:

« التفتيش نوعان:

تفتيش خارجي تقوم به السلطات القضائية واإلدارية املخولة 	 
لذلك بما فيها املؤسسات سواء املجلس الوطني لحقوق االنسان 

أو اآللية الوطنية أو الدولية املكلفة بزيارة أماكن االحتجاز

املؤسسات 	  وإدارات  العامة  املندوبية  به  تقوم  داخلي  تفتيش 
السجنية.

إضافة فقرة: » ال يمكن ان يجرى تفتيش على سجين عاري الجسد«

حذف املادة   239 نهائيا ملا فيها من إهانات متعددة وتعذيب نف�صي 
ومعنوي.

وضع مادة تفيد:

» تستعمل عند الضرورة من أجل التفتيش الدقيق على التجاويف 
اآلليات التقنية التي تعني التفتيش اليدوي«

الفرع :2 
وسالمة  السجنية  املؤسسات  أمن 

األشخاص
املادة 248

املادة 254

ال يمكن تفتيش الزوار تفتيشا يدويا   »:248 إضافة فقرة للمادة 
وجسديا«

تعديل الفقرة 1: » كلما قدمت شكاية من معتقل أو توفرت....«
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الفرع: 4
التأديب 

تعديل املادة 257 

املادة 258

املادة 259 تعديل 

املادة 260 تعديل 

املادة 262 

املادة 263

املادة 264

تعديل كامل:

» ارتباط بقا�صي تنفيذ العقوبة املوجود بدائرة محكمته املؤسسة 
وفي حالة تعذر ذلك تعهد لقا�صي   ، السجنية مسؤولية التأديب 

يعينه رئيس املحكمة االبتدائية بالدائرة.

بعد  بمفرده  العقوبة  تنفيذ  قا�صي  التأديبية عن  التدابير  تصدر 
االستماع للسجين وملحاميه املؤازر له أو املعين في إطار املساعدة 

القضائية«.

حذف فقرتين من األخطاء من الدرجة الثالثة وهي:

 » اإلدالء بمعلومات مغلوطة أثناء بحث إداري حول حادث داخل 
املؤسسة السجنية ».

حذف محاولة القيام بأحد األفعال املنصوص عليها أعاله أو   «  
التحريض عل القيام بها ».

تعديل الفقرة األخيرة كالتالي:

» يمكن رفع التدابير التأديبية بأمر من قا�صي تنفيذ العقوبة وذلك 
بطلب من السجين أو بطلب من إدارة السجين...«

ألنها تمس السجين  تقليص وثيرة الزيارة،   « حذف التدبير الثالث 
وتمس حقوق الزوار أنفسهم«

تعديل التدبير الرابع » املنع ملدة ال تتجاوز 8 أيام...«

حذف التدبير السابع اي حذف » االلتزام بإصالح الخسارة«

حذف الوضع بزنزانة التأديب

ال يمكن وضع بزنزانة تأديب األحداث   «  : تعديل الفقرة األخيرة 
والنساء«

حذف الفقرة 3

:« ال يمكن للمعتقل أن يطعن في القرار التأديبي   4 تعديل الفقرة 
الصادر عن قا�صي يطبق العقوبة أما الغرفة الجنحية لدى محكمة 
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املادة 264 مكرر

املادة 265
املادة 266

املادة 271

االستئناف ، وذلك داخل أجل ثالثة أيام من تاريخ صدور تصريح 
لدى إدارة املؤسسة التي عليها إحالة الطعن على الغرفة التي تصدر 

قرارها دون حضور الطاعن«.

تعديل الفقرة 3 :

» يقوم املدير بناء على هذا التقرير، وإن اقت�صى الحال بعد القيام 
على  إحالته  أو  امللف  بحفظ  املالئم  القرار  باتخاذ  إضافي  ببحث 

قا�صي تنفيذ العقوبة لفتح مسطرة التأديب«.

» و ال يمكن لقا�صي تنفيذ العقوبة حفظ امللف بعد إحالته عليه 
من إدارة املؤسسة«.

حذف املادة 

لقا�صي تنفيذ العقوبة إصدار قراره داخل أجل ثالثة أيام من تاريخ 
اإلحالة، وله ان يقرر في ضرورة استدعاء السجين لالستماع إليه أو 

االستماع إلى من يراه مناسبا.

غير أنه إن ارتأى احتياطيا وضع السجين بالعزلة في انتظار البت في 
املتابعة ، فال يمكن ان تتعدى املدة 48 ساعة إذا ما كان هذا اإلجراء 
هو الوسيلة الوحيدة لحماية السجين او ضمان امن املؤسسة أو 

سالمة السجناء.

تعديل الفقرة 2 

» يمثل املعتقل أمام قا�صي تنفيذ العقوبة...«

تعديل الفقرة 3

» يمكن لقا�صي تنفيذ العقوبة.....«

تعديل الفقرة 4 : »...يمكن للمعتقل الذي صدر في حقه قرار تأديبي 
أن يطعن فيه أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة االستئناف داخل 
أجل ثالثة ) 3 ( أيام من صدوره بتصريح يف�صي به إلدارة املؤسسة 

السجنية طبقا للمادة 262.

حذف الفقرة األخيرة

تعديل الفقرة1 : » يشعر املدير الجهوي السجن بالقرار الصادر عليه 
من طرف قا�صي تنفيذ العقوبة يوم صدوره«.

تعديل الفقرة 2

تحذف
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الباب السابع
تعريف العقوبة

التيهئ  لإلفراج
املادة 273- اضافة

املادة 280- إضافة

املادة 281- حذف

املادة 282 

إضافة فقرة 2

» كما يحق للمعتقل أن يطلب من قا�صي تنفيذ العقوبة االستفادة 
طلبه  يحيل  أن  املؤسسة  مدير  وعلى  االستثنائية،  الرخصة  من 
مرفقا بنسخة من ملفه وبنظريته لقا�صي تنفيذ العقوبة داخل أجل 

28 ساعة من تقديم الطلب.

إذا وافق قا�صي تنفيذ العقوبة على الطلب فإن مدير املؤسسة ملزم 
بتنفيذ   ».

حذف كلمة: » املس بأمن الدولة بسبب عالقة هذه الجريمة بأفعال 
ذات طابع سيا�صي.

الجسيمة  واالنتهاكات  اإلنسانية  ضد  الجرائم  مرتكبوا   : إضافة 
لحقوق اإلنسان و التعذيب وجرائم الفساد واملحكوم عليه من قبل 

املحاكم الوطنية أو الدولية .

حذف الفقرة األخيرة.

الباب 8 مقتضيات خاصة
الفرع 1 النساء

املادة 292 إضافة مكرر

إضافة مادة تؤكد على: 292 مكرر

تمنع ممارسة العنف املادي والجسدي واملعنوي النساء السجينات 
وألي أسباب أو إهانتهن.

ال يمكن إجراء أي تفتيش ألية امرأة على جسدها عاريا أو داخل ثنايا 
جسمها إال بواسطة اآلليات االلكترونية املسموح بها 

السجينات في عزلة أو في زنازن التأديب إال  ال يمكن وضع النساء 
لحالة صحية او حماية لهن

إال  املؤسسة  داخل  بأصفاد  السجينات  أيدي  تقييد  يمكن  ال 
لوضعية صحية ونفسية وبتعليمات من الطبيب

ال يمكن ان تضع املرأة السجينة مولودها إال بمستشفى للوالدة 
خارج السجن.
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املادة 293

املادة 294-اضافة

املادة 297- تعديل

املادة 301

ال يمكن ان ترحم السجينة من زيارة عائلتها ومن لها فيهم مصلحة

 كما ال يمكن إبعادها عن مكان إقامة عائلتها.

التي  اإلمكانيات  كل  اإلدارة  تضع  الغاية  ولهذه   «  : فقرة  إضافة 
بما في ذلك االتصال  تسهل لهن الحصول على املساعدات أعاله، 
الحقوقية واالجتماعية  باملنظمات  او  الهيئة  بنقيب  أو  باملحامي، 

املؤهلة لذلك«.

إضافة فقرة :

» تخصص للنساء السجينات حلقات ولقاءات قصد تمكينهن من 
حماية أنفسهن من العنف واإلهمال و رفع قدراتهن للدفاع عن 
خصوصيتهن من كل اشكال التمييز او االقصاء كيفما كانت درجاتها 

أو مجاالتها«.

إضافة فقرة:

وتعتبر ادارة السجن   ، ال يسمح لوالدة أي طفل داخل السجن   «
مسؤولة عن كل اخالل او تقصير في هذا الخصوص ولها ان تتخذ 
كل التدابير باستشارة من طبيب املؤسسة لضمان وضع الحمل 

باملستشفى«.

إضافة فقرة :  

رخصة  حق  من  طويلة  بعقوبات  املحكومات  النساء  تستفيد 
استثنائية سنوية ابتداء من السنة الثانية بعد صدور الحكم النهائي

عن  صادر  قرار  بمقت�صى  إال  الحق  هذا  من  حرمانهن  يمكن  ال 
قا�صي تنفيذ العقوبة معلل بأسباب وجيهة قابل للطعن فيه وفقا 

للمقتضيات املنصوص عليها باملادة...........

ال يمكن أن يكون الحرمان من االستفادة إال بالنسبة للسبب الذي 
يصدر فيها دون أن يسمح بتمديده للمستقبل.

الفرع الثالث
املادة 315

يمنع قبول وضع املصابين بإعاقات ذهنية وعقلية مؤقتا 

ال يمكن ملن تصرح املحاكم بانعدام مسؤولياتهم ألسباب عقلية 
وضعهم بالسجون ألكثر من شهر.

يفرج عن هؤالء ويسلمون لذويهم أن لم تكلف السلطة القضائية 
جهة طبية الستقبلهم والعناية بمصالحهم.
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الفرع الرابع   ـ  اإلعدام
إضافة مادة 320 مكرر

 

320 مكررك ال يمكن حرمان أي محكوم باإلعدام من زيارة عائلته 
مرة واحدة في كل شهر ، إال إذا رفض كتابة االستفادة منها:

اإلعدام  محكوم  ترحيل  سجنية  أو  أمنية  ضرورات  تطلبت  إذا 
لسجين بعيد قد يحرمه من زيارة عائلته ، فإن اإلدارة تقوم بإرجاعه 
ألقرب مؤسسة قرب عائلته لتسهل لقاءه بها لفترة أسبوع كل ستة 

أشهر على أن يتحمل إجراءات النقل.

يمنع وضع قيود على املحكوم باإلعدام داخل الزنازن 

ال يحرم املحكوم باإلعدام من الخلوة الشرعية مع الزوج ألكثر من 
شهرين.

الفرع 5 ـ األجانب
إضافة فقرةاملادة 327

ومن أجل ذلك تتقدم املؤسسة بوضع هواتف ثابتة وتسمح لهم 
باستعمالها مرة واحدة في اليوم.

الباب التاسع
املادة 299 مكررإضافة مادة 399 مكرر

تصدر القوانين التنظيمية املنصوص عليها في هذا القانون داخل 
أجل ثالثة اشهر ابتداء من تطبيقه.





ملحق1خاص1بنماذج1من1الرسائل1
والتقارير1التي1تعالج1مختلف1قضايا1
السجناء1والـمؤسسات1السجنية1
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1الدار1البيضاء1111:1يوليوز20161

الـمرجع16/20161:1

إلى1السيد:1

وزير1الصحة1العمومية1– الرباط

الـموضوع1:1السجناء1الـمرضى1عقليا
مواطنون1يف1اإلقصاء؟11محرومون1من1احلق1يف1العالج1والرعاية

السيد1الوزير

      تحية وبعد،

آالف السجناء ومن أعمار مختلفة، ضحايا نفاق األحكام القضائية  وكذب نصوص القانون وإهمال الدولة، 
منسيون سنوات في السجون، ألنهم مر�صى عقليا دخلوها مختلين أو التحقوا باملرض بعد حين من سجنهم، ال 
يستطعون التفكير أو الكالم، ممنوعون من الحرية ومن العالج الحقيقي ، أو بلغة بسيطة إنهم  ممنوعون من 

حقهم في أن يكونوا بشرا مثلنا.

إن الدولة ملزمة بتوفير الرعاية الصحية للجميع، فما بالنا بسجناء ممنوعون من حرية التنقل أي في قطيعة 
مع كل وسائل النجدة واملراقبة واالستشفاء... وهم بذلك في عزلة و في منفى ال يرحم.

أنتم املسؤول السيا�صي عن حالتهم ألنكم لم توفروا لهم املراكز واملستشفيات التي يتعين إيداعهم فيها 
خصوصا ملا يصدر األمر باإلبداع من قبل القضاء، ولم توفروا لهم العناية والتطبيب الفّعال والحقيقي الذي 

يستحقونه.

أنتم املسؤولون، ألنكم تميزون في املعاملة والعناية ما بين املر�صى األحرار واملر�صى املعتقلين، حيث نسمع 
في كل مناسبة أن وزارتكم تشيد املصحات في الجهات واألقاليم، وتعمل على توفير األدوية واألدوية الجانية، 
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وتنظم مهنة و دور أطباء القطاع الخاص والقطاع العمومي.....الخ، لكنكم ولو مرة سمع املغاربة واملر�صى عقليا 
بالسجون أنكم فكرتم ووفرتهم لهؤالء ما تستحقه حالتهم الخطيرة من آليات وإمكانيات وموارد مالية وبشرية 

لعالجهم أو حتى ملحاولة عالجهم.

    إن وزارتكم ترمي املسؤولية على القضاء وعلى املندوبية العامة للسجون وعلى وزارة العدل والحريات...، 
واجب عليكم يقع دستوريا وسياسيا  أي إنكم تتهربون من رؤية الحقيقة  ومن االعتراف بعجزكم عن أداء 
وقانونيا، بل أصبحتم  ترتكبون عن قصد ما يجرمه القانون أي عدم تقديم اإلغاثة واملساعدة ملن هم في حاجة 

إليها من العاجزين.

السيد1وزير1الصحة،

ليس لكم أي حق في البحث عن العذر أو إلقاء املالمة على اآلخر، أو التذرع بسكوت القانون أو غموضه، أو 
التستر وراء  نقص اإلمكانيات البشرية أو املالية...، فكل ذلك ال يشفع لكم وال لغيركم  إهمال آالف املر�صى عقليا 
بالسجون وهم  ينتظرون املراكز الصحية التي تأويهم، واملراقبة والعالج الذي سيخصص لهم،  وينتظرون وقف 
اإلهمال والتعذيب  الذي يرزحون تحته بسبب التمييز الطبي من وزارتكم ومصالحها اإلقليمية ومن رؤسائها 

الجهويين في العماالت والواليات.

نتوجه إليكم السيد وزير الصحة من جهة،  لتذكيركم بمراسلتنا التي  فلألسباب املذكورة أعاله ولغيرها، 
وجهناها إليكم السنة املاضية في نفس املوضوع دون أن نتلقى منك جوابا طاملا تقت�صي آداب املراسلة ذلك 
ما بين اإلدارة واملرافقين، ومن جهة أخرى لنطلب منك إخبارنا وإخبار الرأي العام السيا�صي والحقوقي وإخبار 
املواطنين بأسباب إهمال وزارتكم للمر�صى عقليا املحتجزون بالسجون في انتظار نقلهم للمراكز الصحية لتلقيهم 
العالج الذي يستحقونه كمواطنين  لهم احتياجات صحية خاصة يمنع القانون عليكم إهمالهم واحتقارهم في 

زنازينهم واإلصرار على تجريدهم من إنسانيتهم ومن حقهم الدستوري في الصحة.

نُتم تعتبرون أن الشفافية آلية 
ُ
هذا ونخبركم بأننا على استعداد ملقابلتكم ملناقشة هذا امللف معكم إن ك

ديمقراطية ومجتمعية تساعد وتشجع  بلوغ الحلول الفعالة، وبلورة الشراكة الحقيقية غير الصورية.

ويف1انتظار1ذلك،1نرجو1أن1تتقبلوا1السيد1الوزير1كل1التقدير1واالعتبار

رئيس1الـمرصد
النقيب1عبد1الرحيم1اجلامعي
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الـمرجع111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111134/20161:1الدار1البيضاء1يف:10/03/20161

الـموضوع1:1تقرير1حول1زيارة1السجن1الـمحلي1لكرسيف1يوم1اخلميس1101مارس20161

من11ح.ع11عضو1املكتب1التنفيذي1
إلى1اإلخوة1يف1املكتب1التنفيذي1

           تحية وبعد، 

وبترخيص من  وبطلب من املرصد املغربي للسجون،  على إثر الشكاية بانعدام قنوات الصرف الصحي، 
املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، قمت بزيارة للسجن املحلي لكرسيف، صباح يوم الخميس 10 
مارس 2016 حيث كان االستقبال من طرف املدير في منتهى االحترام واللياقة ... و من خالل اللقاء باملدير وطبيب 

املستشفى، تم الرصد واإلخبار بما يلي: 

- انطلق العمل بهذا السجن بتاريخ 31 غشت 2015 بطاقة استيعابية تسع 230 نزيال، يضم خمسة أحياء: 
حّيا لالحتياطيين وحيا لألحداث، وآخر للنساء، وحيين للمحكومين، يشتمل كل حي على 24 دوشا .. عدد الساكنة 
السجنية 206 أي دون الطاقة االستيعابية، يقوم على خدمتها 60 موظفا 7 منهم مكلفون بإعادة اإلدماج والباقي 

مكلفون بالحراسة واإلدارة .. كل النزالء ال تتعدى العقوبة املتبقية لهم سنتين. 

حسب تصريح طبيب السجن هو مرض السكري واألمراض النفسية،  األمراض التي يعاني منها السجناء 
يقوم على خدمتهم طبيب للطب العام وخمسة ممرضين، وال وجود ألي أخصائي نفساني، كما يتوفر السجن 
على عيادة لطب األسنان يتوالها طبيب األسنان املعين بسجن تازة، حيث يتنقل إلى سجن كرسيه كلما طلب 

منه ذلك. 

أما عن موضوع الزيارة فإن السجن ال يتوفر على قنوات الصرف الصحي، وأن الدراسة التي أجريت قبل 
البناء راهنت على مشروع املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ببناء محطة للمعالجة على بعد حوالي 300 متر 
من السجن ستعمل على ربط السجن بقنوات الصرف الصحي، لكن تأخر بناء املحطة حتى 2016، حال دون 
إنجاز» ONEP» ملا التزم به. وتم اللجوء إلى حل ترقيعي يتمثل في حفر خمس حفر للصرف الصحي بظهر السجن 
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 imperméable :ne laisse pas passer  لكن األرضية التي بني عليها السجن أرضية ال تترك املاء يتسرب تحتها ،
l´eau ، وهذا ما جعل الفضالت  تتجمع وتنفجر، األمر الذي استدعى حفر صهريج، على أساس أن يتم إفراغه 
حال امتالئه.. لكن حافلة اإلفراغ التابعة للجماعة عدلت عن الحضور وهذا ما يهدد بالكارثة البيئية، وخاصة 

مع موسم الحرارة. 

هذا الوضع جعل مدير السجن يربط االتصال مع كل املعنيين بدء من املندوبية حتى القيادة مرورا بالعمالة 
ورئاسة الدائرة واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي تكلف بإعادة إنجاز الدراسة لربط السجن بقنوات 
الصرف، في حين التزمت املندوبية بالتمويل لكن املشروع إلى حدود اليوم لم ينجز، وهذا ما يشكل خطرا على 
مما ستكون له انعكاسات خطيرة خاصة على مستوى األمراض  خاصة مع فصل الصيف،  صحة السجناء 

الجلدية  .. وكذا الربو والحساسية.  

ح.1ع 1
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الدار1البيضاء1يف11/03/20161:1

الـمرجع134/20161:1
إلى1السيد:

1الـمندوب1العام1إلدارة1السجون1وإعادة1اإلدماج1-1الرباط1

الـموضوع1:1تقرير1حول1زيارة1السجن1احمللي1لكرسيف1يوم1اخلميس1101مارس120161
111111111111111حالة1تنذر1مبصير1مقلق11صحيا11وبيئيا1على1موظفي1املؤسسة11وساكنتها1

السيد1الـمـندوب1العام

تحية طيبة، وبعد 

يرجوكم املرصد املغربي للسجون  قبول شكره على تفاعلكم اإليجابي مع طلب زيارته للسجن املحلي 
بكرسيف، وهي الزيارة التي تمت من قبل عضو املكتب التنفيذي األستاذ حميد العكباني صباح يوم العاشر 

من مارس الجاري.

حيث طرح معهما نقاش حول وضعية املؤسسة وما  مع كل من مدير وطبيب املؤسسة   ولقد عقد لقاء 
يتعلق بمحيطها البيئي وتم تسجيل املعطيات التالية:

أوال : مؤسسة تتالءم مقوماتها مع املعايير: 

- لقد قدمت لنا معطيات عن املؤسسة التي انطلق العمل بها في شهر غشت سنة 2015 بطاقة استيعابية 
تسع 230 نزيال، وبهندسة تتوزع بين خمسة أجنحة وهي: حّي االحتياطيين وحي األحداث، وآخر للنساء، وحيين 

للمحكومين، يشتمل كل حي على 24 دوشا.

حالة  من  تشكو  ال  حيث أنها  ومشجعة،  مناسبة  مواصفات  لها  املؤسسة  أن أوضاع  املرصد  ويسجل 
االكتظاظ إذ أن ساكنتها أقل من طاقتها حيث يبلغ عددهم 206 سجينا ال تتعدى العقوبة املتبقية لهم السنتين، 

يقوم  على خدمتها أطر يبلغ عددهم  ستون موظفا مكلفون باإلدارة والحراسة واإلدماج.
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ثانيا: حالة بيئية ومضاعفاتها املنذرة البد من مواصلة التعبئة ملواجهتها: 

الحظ املرصد من خالل الشفافية التي طبعت االجتماع مع املسؤول األول على املؤسسة، أن السجن ال 
راهنت على مشروع املكتب الوطني  يتوفر على قنوات الصرف الصحي، وأن الدراسة التي أجريت، قبل البناء 
متر من السجن  مع ربط السجن بقنوات   300 محطة للمعالجة على بعد حوالي  الصالح للشرب ببناء  للماء 

الصرف الصحي.

غير أن األمر القى تأخرا في إنجاز بناء املحطة حتى سنة 2016،  وهذا ما حال دون إنجاز»لونيب» ملا التزم به. 
وتم اللجوء إلى حل ترميمي  يتمثل في حفر خمس حفر للصرف الصحي بمحيط السجن، غير أن األرضية التي 

.imperméable  يد فوقها السجن أرضية  غير شفافة ال تترك املاء يتسرب تحتها
ُ

ش

وقد كانت نتيجة هذا الوضع هي تجمع وانفجار املياه العادمة وانتشار  كل الفضالت، األمر الذي استدعى 
ومع كامل األسف  توقفت حافلة اإلفراغ التابعة  على أساس أن يتم إفراغه حال امتالئه...،  حفر صهريج، 

للجماعة عن القيام باملهمة الضرورية، وهذا ما يهدد بالكارثة البيئية، وخاصة مع موسم الحرارة. 

وقد بدلت عدة محاوالت من مدير السجن من خالل ربط االتصال مع كل املعنيين بدءا من إشعار 
املندوبية واالتصال وإخبار القيادة  والعمالة ورئاسة الدائرة واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي تكلف 
بإعادة إنجاز الدراسة لربط السجن بقنوات الصرف بتمويل من ميزانية املندوبية،  لكن املشروع إلى حدود 

اليوم لم ينجز.

إن هناك مخاطر منذرة بعواقب بيئية على املؤسسة، وخطيرة على السالمة الصحية للسجناء واملوظفين 
وربما على من يتواجد في دائرة املؤسسة من ساكنة  خصوصا مع حالة الجفاف ومع اقتراب فصل الصيف 
وارتفاع درجة الحرارة، وكل ذلك يتوقع أن يكون له أثر على تف�صي أوبئة وأمراض جلدية وصدرية ومضايقات في 

التنفس والحساسية  وغيرها ال قدر هللا.

 ثالثا: مقترحات ملواصلة بحث عن حلول مستعجلة :  

إننا  مع املبادرات التي تمت تعبئتها من قبل املندوبية  للتصدي لهذا األمر، والتي ال يظهر مع كامل األسف  أن 
األطراف املعنية  قد تفاعلت معها واستوعبت مضاعفات إهمالها، وهذا ما يتطلب في اعتقادنا تقديم مقترحات 

بشأنه كالتالي:

تحسيس قطاعات حكومية بمخاطر الوضع وخصوصا الوزارة املكلفة بالبيئة ووزارة الصحة العمومية. 	 

تبليغ النيابة العامة لدى املحكمة االبتدائية ومحكمة االستئناف للقيام بالدور الوقائي اتجاه املجلس 	 
الجماعي الذي يتحمل مسؤولية حماية البيئة وتوفير املرافق الصحية وقنواتها حسب ما ينص عليه امليثاق 

الجماعي وما يعطيه من صالحيات لرئيس املجلس بصفة شخصية. 

واستمرار تماطل وتجاهل الوضع من قبل الجهات 	  التفكير من اآلن  وتحسبا ملوسم الحرارة القريب منا، 
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ذات املسؤولية اإلدارية والصحية  ملوسم الحرارة، التفكير في  وضع  وتركيب مكيفات للهواء داخل محالت 
اإليواء  تساعد على ترويج  الهواء النقي  وتعديل درجة الحرارة  والتقليل من التلوث في الهواء وتجنب ظهور 

عالمات أمراض معذية ...

محاولة توسيع النوافذ املطلة على الساحة  وبالطبع مع ما يناسب أمن املؤسسة وسالمتها.	 

تمديد فترات الفسحة. 	 

العمل على توفير تعبئة طبية إضافية  ووضع  آليات اإلغاثة مناسبة خصوصا في فترات الليل وهي حّيز من 	 
وهي أمور تناسب بأهميتها حجم  للنوم  وتقل التهوية بعامل إغالق العنابر،  الزمن يتجمع خالله  النزالء 

الحالة البيئية وتجنب املؤسسة مضاعفاتها.

ِحس باملسؤولية 
ُ
كلفة، ولكننا ن

ُ
وبالطبع، فإننا باملرصد نتمنى أال تضطر املندوبية لكل هذه املجهودات املـــ

اإلنسانية والقانونية التي تتحملها مؤسستكم  والتي لها الشعور بها دون شك، وهو ما يقت�صي عمال قبليا  ومجهوًدا 
املندوبية  بإكراه  من  الشعور الضعيف  باملسؤولية لدى  في مستوى واقع صعب مفروض على  مضاعفا 

اآلخرين.

وأما ما نقترح القيام به كمرصد دعما للمؤسسة  ولساكنتها فاننا سنبادر:

وزير  وزير الصحة؛  مؤسسة الوسيط؛  املجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛  بمراسلة  السلطات املحلية؛ 
الداخلية؛ وزيرة البيئة؛ ورئيس الجهة؛ والبرملانيين باملنطقة... كل في مجال اختصاصه.

كما نفكر في اللجوء إلى القضاء اإلداري  إن تطلب األمر ذلك، إلجراء املعاينات القضائية للحالة ومعاينة 
تقاعس الجهات املحلية في التدخل، بتعاون مع جمعيات تكتسب صفة النفع العام. 

السيد1الـمندوب1العام،

إننا على يقين بأنكم ستعطون لهذا التقرير عنايتكم،  وملقترحاتنا  اهتمامكم،  وأنكم ستبذلون من الجهد 
ونؤكد لكم بأن املرصد سيعزز كل  ما يحقق التسريع لوضع حد عاجل ونهائي لحالة املؤسسة بكرسيف، 

مبادرة  تتخذونها لصالح السجن وساكنته وموظفيه.

و في انتظار ذلك، وما يمكن أن  يتطلب األمر من مالحظات منكم، نرجو أن تتقبلوا السيد املندوب العام، تقديرنا 
واعتبارنا.

الـمكتب1التنفيذي1للمرصد
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الدار1البيضاء1يف14/03/20161:1

الـمرجع1112016/081:1
السيد1وزير1الصحة
السيدة1وزيرة1البيئة

السيد1وزير1العدل11واحلريات
السيد1وزير1الداخلية

السيد1املفتش1العام1للوقاية1املدنية
السيد1الوكيل1العام1للملك1لدى1محكمة1االستئناف1بكرسيف

السيد1رئيس1املجلس1الوطني1حلقوق1اإلنسان
السيد1رئيس1مؤسسة1الوسيط

الـموضوع1:1كارثة1بيئية1وصحية1حتيد1بسجن1كرسيف1البد1من1التدخل1السريع

السادة1الوزراء1
السادة1رؤساء1املؤسسات1الوطنية1

السيد1الوكيل1العام1للملك
السيد1رئيس1مجلس1اجلهة
السيد1رئيس1املجلس1البلدي

السادة1الـمسؤولني1عن1قطاعات1األمن1والوقاية1املدنية
السادة11الـمحترمون

تحية وبعد،

وبحجم  املسؤوليات التي تستحملونها  يتشرف املرصد املغربي للسجون بأن يثير اهتمامكم بصفاتكم، 

بأن هناك خطرا بيئيا وصحيا يتهدد ساكنة وموظفي سجن  دستوريا وسياسيا وأمنيا وحقوقيا وأخالقيا، 

كرسيف، بسبب عدم ربط املؤسسة بقنوات املاء العادم، وبسبب فيضان الصهاريج  التي أقيمت في محيط 
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السجن، وبسبب انتشار النفايات والفضالت ، وبسبب الروائح القبيحة، وبسبب انتشار الحشرات، وبسبب 

ارتفاع حركة الفئران.... 

إنه ال يمكنكم انتظار سقوط املر�صى، أو ظهور االثابات، أو اإلغراءات، وسط املوظفين ووسط السجناء، 
كما ال يسمح القانون بالصمت أو أخذ الوقت في التصدي لهذه الوضعية بكل الجدية والحزم الضروريين، وال 
يجُمل بكل من له نصيب من املسؤولية صحيا وقانونيا ومؤسساتيا أن ينتظر بلوغ الكارثة للجهات العليا وللرأي 

العام وللعالم حتى يدركوا قيمة ما وصل إليه األمر وبوضعية السجن.

إن املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، ما فتئت تجتهد وتبادر لكي تتغلب على واقع تتحمل 
فيه املسؤولية جهات أخرى.

ولذلك،

و اإلسراع  بوضع حد عاجل  فإننا نعتقد أنه يتحتم اتخاذ كل املبادرات بكل حزم وجدية ودون بطء، 
لهذه الكارثة، التي يتعرض لها مواطنون لهم الحق كباقي املواطنين في السالمة الصحية والبيئية حتى وأن كانوا 
يوجدون في مدن صغيرة أو أماكن مهمشة كالسجون، حتى ال يقتصر الحديث عن العناية البيئية أو االقتصار 
الفاخرة  واملدن الكبرى والجمهور الراقي،  فهذا األمر هو تمييز خطير يتناقض مع الدستور  فقط  على األحياء 

والقانون والقيم اإلنسانية.

إن  الحديث عن » الكوب 21  » ال ينطلق من مراكش، بل ينطلق من الحاالت التي ال ينظر إليها الكثير من 
املسؤولين، والتي تفرض املعالجة املسؤولة واملستعجلة  البعيدة عن البيروقراطية. 

إن املرصد املغربي للسجون، لن يتردد عن إبالغ الرأي العام بهذا الخطر الواقف أمامكم منذ شهور ومن 
دون أن تلتفتوا إليه أو تعيروه ما يستحقه من اهتمام وحلول، وينتظر منكم أيها السادة، أن تبادروا بما يفرضه 

الوضع من إجراءات عملية وميدانية حقيقية.

ويف1انتظار1ذلك،1نرجو1لكم1كل1التوفيق1يف1مساعيكم1يف1التصدي1حلالة1سجن1كرسيف

وتقبلوا1أيها1السادة1احملترمني،1كل1التقدير1واالعتبار

الـمكتب1التنفيذي1للمرصد1املغربي1للسجون
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الدار1البيضاء:28/11/20161

11الـمرجع:11167/20161

إلى1السيد1:1الـمندوب1العام1إلدارة1السجون1وإعادة1اإلدماج1-1الرباط

الـموضوع1:1طلب1نتائج1حتقيق1حول1وفاة1السيد1طاهر1زهير،1بالسجن1الـمحلي1عني1
السبع1بالدار1البيضاء.

تحية واحتراما و بعد :

تابع بقلق حالة السجين املسمى قيد حياته طاهر زهير والحامل لرقم  إن املرصد املغربي للسجون، 
االعتقال عدد 63140 بسجن عين السبع بالدار البيضاء.

وحيث إنه عقب توصله بشكاية العائلة التي مفادها أنه يعاني من مرض مزمن، تطور إلى عجز شبه 
كلي بجسده، إذ أنه لم يعد يقدر على امل�صي وال األكل بشكل عادي، لكونه مصاب بعدة أمراض مزمنة كمرض 
السل وضيق التنفس، مما دفع إدارة السجن إلى نقله يومي ألجل االستفادة من التنفس االصطناعي وإعطائه 

األوكسجين وإعادته ملصحة السجن )حسب شكاية األسرة(.

كما أكدت األسرة على أنه خالل زيارتها األخيرة له، لم يستطع الخروج إليهم بشكل عادي، حيث جاء 
به بعض السجناء محموال على األكتاف وطلبوا من أسرته الذهاب إلى قاعة أخرى لتتمكن من مقابلته، وذلك 

لعجزه عن الوقوف، وقد أكد لوالدته أنه لم يتناول الطعام ملدة 8 أيام بسب معاناته مع املرض.

هذا مع العلم أننا حاولنا طيلة يوم 25 نونبر 2016 االتصال باإلدارة املحلية لسجن عين السبع، بدون رد وال 
جواب.

27/11/2016 بوفاته من طرف العائلة، وأنه تمت إحالته على  وقد تم إخبار املرصد املغربي للسجون بتاريخ 
مستودع األموات.
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وبالخصوص القواعد النموذجية  إن املرصد املغربي للسجون واستحضارا ملا تنص عليه املواثيق الدولية، 
الدنيا ملعاملة السجناء )قواعد مانديال( يطلب منكم، فتح تحقيق حول مالبسات وأسباب الوفاة. مع تمكينه  

من نتائج هذا التحقيق الذي سيكشف األسباب الكامنة وراء وفاة السجين. 

ويف1انتظار1جوابكم1تقبلوا1السيد1املندوب1العام1فائق1التقدير1واالحترام.

عن1الـمكتب1التنفيذي
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الدار1البيضاء:28/11/20161

الـمرجع:167/20161

11111111إلى1السيد1:1الوكيل1العام1للملك1لدى1محكمة1االستئناف1بالدار1البيضاء

الـموضوع1:1طلب1فتح1حتقيق1حول1وفاة1السيد1طاهر1زهير،1بالسجن1احمللي1عني1السبع1بالدار1
البيضاء.

تحية واحتراما و بعد :

تابع بقلق حالة السجين املسمى قيد حياته طاهر زهير والحامل لرقم  إن املرصد املغربي للسجون، 
االعتقال عدد 63140 بسجن عين السبع بالدار البيضاء.

وحيث إنه عقب توصله بشكاية العائلة التي مفادها أنه يعاني من مرض مزمن، تطور إلى عجز شبه 
كلي بجسده، إذ أنه لم يعد يقدر على امل�صي وال األكل بشكل عادي، لكونه مصاب بعدة أمراض مزمنة كمرض 
السل وضيق التنفس، مما دفع إدارة السجن إلى نقله يومي ألجل االستفادة من التنفس االصطناعي وإعطائه 

األوكسجين وإعادته ملصحة السجن )حسب شكاية األسرة(.

كما أكدت األسرة على أنه خالل زيارتها األخيرة له لم يستطع الخروج إليهم بشكل عادي، حيث جاء به بعض 
السجناء محموال على األكتاف وطلبوا من أسرته الذهاب إلى قاعة أخرى لتتمكن من مقابلته، وذلك لعجزه عن 
الوقوف، وقد أكد لوالدته أنه لم يتناول الطعام ملدة 8 أيام بسب معاناته مع املرض. هذا مع العلم أننا حاولنا 

طيلة يوم 25 نونبر 2016 االتصال باإلدارة املحلية لسجن عين السبع، بدون رد وال جواب.

وأنه تمت  بوفاته من طرف العائلة،   27/11/2016 وقد تم إخبار املرصد املغربي للسجون بتاريخ 
إحالته على مستودع األموات.
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القواعد  وبالخصوص  الدولية،  املواثيق  إن املرصد املغربي للسجون واستحضارا ملا تنص عليه 
نتقدم إليكم السيد الوكيل العام للملك بفتح تحقيق   . )قواعد مانديال(  النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 
حول مالبسات وأسباب الوفاة. مع تمكيننا من نتائج هذا التحقيق الذي سيكشف األسباب الكامنة وراء وفاة 

السجين.

ويف1انتظار1جوابكم1تقبلوا1السيد1الوكيل1العام1فائق1التقدير1واالحترام.

عن1الـمكتب1التنفيذي
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