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ملخص الدراسة حول املنظومة القانونية للسجون باملغرب

تـقـديـم :

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

)10شتنبر1962( املصادق على نظام املصالح السجنية باملنطقة الشمالية سابقا والنصوص املغيرة له.

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

التطبيقي الصادر بتاريخ 3 نونبر 2000 والذي حدد كيفية تطبيقه.

وإذا كان قد قيل عن مقتضيات هذا القانون بأنها أخدت من النظريات الحديثة وتوصيات املؤتمرات واالتفاقيات 
الدولية التي صادقت عليها اململكة املغربية، سواء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948، أو القواعد النموذجية 
الدنيا ملعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر األمم املتحدة األول ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين املنعقد في جنيف 
والعهد الدولي الخاص   ،1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ،1955 عام 
الخاص بحماية   1975 وإعالن الجمعية العامة لألمم املتحدة الصادر عام   ،1966 بالحقوق املدنية والسياسية 
األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية  أو املهينة ، وقواعد 
األمم املتحدة بشأن حماية األحداث املجردين من حريتهم الصادر سنة 1990، ومجموعة املبادئ املتعلقة بحماية 
جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن لسنة 1988. فإلى أي مدى تمكن املشرع 
املغربي التقيد من خالل القانون املنظم للسجون، واملرسوم التطبيقي بمعظم مبادئ هذه االتفاقيات الدولية؟ 
علما أن  تأهيل السجناء ومحاولة إصالحهم ال يقتصر فقط على النصوص الجيدة وتهييئ املؤسسات السجنية 
وتنوعها، بل إن األمر يقت�ضي وباألساس أنسنة املعاملة العقابية، بما يكفل تحقيق الغرض منها في تأهيل املحكوم 

عليه.

البحث في  نخص منها بالذكر   لذلك فدراسة املنظومة القانونية للسجون باملغرب تستجيب لعدة انشغاالت، 
والرغبة بالنهوض بوضعية السجون؛  التزامات املغرب الدولية في مجال حقوق اإلنسان في عالقة بالسجون؛ 
ومتابعة مدى التجاوب مع التوصيات والتقارير الصادرة عن املؤسسات الوطنية والدولية؛ وبخاصة مدى التفاعل 
23 من الدستور حيث نص على  2011 من خالل ما ضمنه في  الفقرة الخامسة من الفصل  مع مضامين دستور 
وجوب أن: »يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج 

للتكوين وإعادة اإلدماج«.
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املــرصـد املـغـربي للـسجــون

الذي حددت   2.00.485 واملرسوم رقم   98 .23 لذلك واستحضارا للحاجة امللحة لتعديل مضامين القانون رقم 
وفي سياق تصريح اململكة املغربية  بموجبه كيفية تطبيق القانون املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية؛ 
بمناسبة تقديم التقرير الدوري الشامل الثاني في مارس 2012، بنهج إصالحات في قطاع السجون، فإن اإلصالحات 
شملت رفع مستوى مرافق السجون وتحسين أوضاع املعتقلين وصون كرامتهم وتهيئة برامج تعليمية وبرامج 
للتدريب املنهي لتسهيل إعادة إدماجهم في املجتمع، في سياق االنتظارات املرتبطة بإحداث اآلليات الوطنية للوقاية 
من التعذيب؛  و أخذا بعين االعتبار توصيات املناظرة الدولية املنظمة من لدن املرصد املغربي للسجون  بتاريخ  5-6 

يونيو 2015 بالدار البيضاء  حول قانون تنظيم وتسيير املؤسسات السجنية.

ولعل هذا االهتمام بموضوع املعاملة العقابية يندرج في سياق تكاثف جهود مختلف مكونات املجتمع الدولي من 
حيث اتفقت جل مكونات املنتظم  أجل وضع آليات وميكانيزمات لضمان حماية فعالة وفعلية لفئة السجناء، 
الدولي في عالقة بموضوع املعاملة العقابية، على ضرورة فتح باب النقاش حول تجليات األسس الكونية للمعاملة 
العقابية على التشريعات الوطنية، ومن ثم أصبح النقاش ال يقتصر فقط على مدى مالئمة التشريعات للقواعد 
املعيارية الدولية بل مدى حسن التطبيق على مستوى املمارسة؛ بذلك يطرح التساؤل بخصوص انسجام القانون 
23. 98 ومرسومه التطبيقي ملختلف املواثيق الدولية، ومدى القيمة الحقيقية لخيارات  املغربي املنظم للسجون 

مشرع األمس في ظل التحوالت التي فرضتها املرحلة؟

تهدف الدراسة بذلك إلى تهيئة أرضية للترافع من أجل دعم مسار التفكير الرامي إلى تمكين املغرب من التوفر على 
في انسجام مع توصيات الهيآت واملؤسسات الوطنية والدولية في  منظومة قانونية متطورة في مجال السجون، 
مجال حقوق اإلنسان الخاصة باملعاملة العقابية. من أجل ذلك ستسعى الدراسة، في مرحلة أولى، إلى تقديم اإلطار 
املعياري الدولي املعتمد في املجال، مع دراسة تأصيلية تحليلية للقانون املنظم للسجون مقارنا ببعض التجارب، 
وذلك عقب تشخيص حول واقع الحال فيما  من أجل اقتراح أفضل النماذج التي يمكن اعتمادها في املغرب، 
يتعلق بوضعية السجون عموما، وفيما يتعلق بمكانة الفئات الهشة على وجه الخصوص. فبناء على ذلك ستعتمد 

الدراسة على التقسيم التالي في املعالجة:

املحور األول يتطرق للقواعد املنظمة للسجون من خالل دراسة قواعد الشرعة الدولية من جهة  �
وآخر لإلطار القانوني الوطني املنظمم للسجون باملغرب من جهة أخرى. كما يتطرق أيضا ملظاهر تأثر 

التشريع  املغربي  بالقواعد املعيارية الدولية.

املحور الثاني يوضح العالقة الجدلية بين أزمة السجون و السياسة الجنائية، من خالل التطرق بداية  �
لتأثير خيارات السياسة الجنائية على املعاملة العقابية؛ والتعرض ثانيا للمعيقات املرتبطة بقواعد 

الشكل، ثم التطرق ثالثا للضوابط التوجيهية من خالل قانون العدل العسكري.

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

املحور الرابع يعالج الرهانات الهادفة لالرتقاء بالسجون على ضوء القوانين املقارنة، من خالل نمط  �
و للتدبير التشاركي في القطاع السجني من  التدبير غير املباشر للمؤسسات العقابيىة من جهة أولى، 
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ملخص الدراسة حول املنظومة القانونية للسجون باملغرب

جهة أخرى، بغية الوقوف في محطة ثالثة على مداخل التصحيح التشريعي للمنظومة القانونية على 
املستوى الوطني.

املحور الخامس خصص للفئات الخاصة بالوسط السجني. ويتعلق األمر باألحداث والنساء واملسنون،  �
واملحكومون باإلعدام والسجن املؤبد.

املحور السادس يستعرض نتائج الدراسة واالقتراحات الضرورية للرفع من جودة املعاملة العقابية في  �
عالقة بالجانب التشريعي واملؤسساتي وأدوار باقي الهيآت األخرى املهتمة بالشأن السجني. 
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ملخص الدراسة حول املنظومة القانونية للسجون باملغرب

بالرغم من أن موضوع املعاملة العقابية من املواضيع التي حظيت باهتمام كبير من لدن املنتظم الدولي من خالل 
وضع آليات وميكانيزمات لضمان حماية فعالة وفعلية لفئة السجناء، فإن نسبة كبيرة من الساكنة السجنية في 
بذلك فإن التحديات والعوائق التي تقف في  العالم محكوم عليهم العيش في ظروف ال تحقق كرامة االنسان. 
وجه تنفيذ حقوق االنسان ليست تحديات إقرار إعالنات واملصادقة على اتفاقات، بل تتطلب تحليال مستفيضا، 
كما تتوجب زيادة الوعي لدى جميع األطراف إليجاد حلول جذرية للمشاكل املوجودة حاليا وتلك اآلخذة في الظهور.

وعليه فموضوع املعاملة العقابية يتطلب فتح نقاش جاد حول تجليات األسس الكونية للمعاملة العقابية على 
التشريع املغربي، ليس فقط من زاوية مدى مالئمة التشريع املغربي وبالخصوص القانون املنظم للسجون ملختلف 
املواثيق الدولية، بل إلى ما مدى حسن تطبيقها على املستوى العملي. وعلى اعتبار أن الدراسة تنطلق أساسا من 
فكرة مقاربة األسس الكونية للمعاملة العقابية وتجلياتها على القانون الوطني، كان لزاما في بادئ األمر التأسيس 
للموضوع من خالل االستحضار الدقيق للمرجعيات الدولية، قبل االنتقال للحديث عن تجليات وإسقاطات تلك 
 مع أحدث 

ً
املقتضيات على املنظومة القانونية املغربية؛ كل ذلك من أجل بلورة قانون جديد للسجون منسجما

املعايير الدولية ، ومتفاعال مع املفهوم الحديث للفعل الجرمي الذي يرى في العقوبة طابعها الشخصاني وقابلية 
مرتكبها لإلصالح برعايته وتأهيله في سجون عصرية تتوفر فيها املتطلبات واالحتياجات األساسية التي تقتضيها 

الكرامة اإلنسانية.

أوال: السجون وشروط االعتقال في املرجعيات الدولية

من أجل اإلحاطة واإلملام بحقوق السجناء يتعين بداية دراسة االتفاقيات واملواثيق الدولية العامة املتعلقة بهذه 
الحقوق قبل االنتقال للحديث عن االتفاقيات واملواثيق الدولية الخاصة بهذه الفئة املجتمعية.

1 - حقوق السجناء في املواثيق الدولية العامة 

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

السجين.

1-1 الصكوك الدولية ذات الطابع العام

من املعلوم بأن املواثيق العاملية، من إعالنات واتفاقات وعهود تسعى لحماية وتطوير حقوق اإلنسان، ومن املفترض 
فما هي تلك الحماية املقررة وطبيعتها في مجمل تلك الوثائق على  لتشمل حماية حقوق السجين،  أنها جاءت  

املستوى الدولي؟

 ميثاق األمم املتحدة؛  ×
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 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ ×

 إعالن طهران؛  ×

 العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛ ×

 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ ×

 اتفاقيات توفر حماية خاصة؛ ×

 االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ ×

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛  ×

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

 اتفاقية حقوق الطفل؛  ×

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛  ×

 االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري؛ ×

 1-2 االتفاقيات اإلقليمية لحقوق اإلنسان

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

املواثيق األمريكية، واملواثيق األوربية، وامليثاق العربي لحقوق اإلنسان، و امليثاق اإلفريقي. 

1-2-1  املواثيق األمريكية 

o   اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان؛

o   االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان؛

1-2-2  املواثيق األوروبية 

o   االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان؛

o   ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي؛

o   االتفاقية األوروبية للسجون؛

1-2-3 املواثيق العربية

o   امليثاق العربي لحقوق اإلنسان؛ 

o   القانون النموذجي العربي املوحد لتنظيم السجون؛
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1-2-4  املواثيق اإلفريقية 

o   امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛

o   إعالن أروشا بشأن املمارسات الحسنة في إدارة السجون؛

2 - حقوق السجناء في املواثيق الدولية اخلاصة

عرفت املواثيق الدولية تطورا نوعيا باالنتقال من التصورات العامة ملبادئ حقوق اإلنسان ، إلى مبادئ واتفاقيات 
تمس فئات أو مجموعات تتطلب توفير حماية أوفر، في موضوعات اقتنع املنتظم الدولي بأهميتها القصوى ، فابتداء 
وإن   ، متنوعة في موضوعها  اتجه املنتظم الدولي نحو بلورة إعالنات ومواثيق خاصة بالعدالة    1955 من سنة 
كانت تهدف في عمومها إلى مكافحة الجيمة ومنعها ومعاملة السجناء معاملة إنسانية، فمن قواعد األمم املتحدة 
إللى مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص من االحتجاز أو السجن،  النموذجية ملعاملة السجناء، 
ثم القواعد النموذجية الدنيا إلدارة شؤون األحداث )قواعد بكين(، فمبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح  

األحداث، وقواعد مانديال.

2-1 املبادئ األساسية ملعاملة السجناء

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

مجمل املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص من االحتجاز.

2-1-1  قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

التي اعتمدها مؤتمر األمم املتحدة األول ملنع الجريمة  نصت قواعد األمم املتحدة النموذجية ملعاملة السجناء، 
الهدف منها توفير الرعاية  على جملة من الحقوق والضمانات،   ،1955 ومعاملة املجرمين املنعقد بجنيف سنة 
والتأهيل للمسجونين، سنستعرضها من خالل التطرق من جهة للقواعد العامة في معاملة السجناء، ومن جهة 
أخرى للقواعد الخاصة. ولقد أكدت مواد هذه القواعد على جملة من املبادئ األساسية ملعاملة السجناء، وهكذا 
حيث حرصت من خالل القواعد على  نجدها قد نصت في مادتها األولى على مبدأ احترام الكرامة اإلنسانية، 
التنصيص على جملة من املبادئ من بينها: )التصنيف والفحص - حق الرعاية الصحية والعالج الطبي- حق التعلم- 

حق االتصال بالعالم الخارجي(.

o   القواعد الخاصة 

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

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

تهتم مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو 
مع استحضار مختلف  السجن بمختلف الحقوق اإلنسانية التي ينبغي أن يمكن منها املحرومون من حريتهم، 
والحق في االستعانة بمحام،  والحق في اإلشعار بالتهمة،  وبخاصة قرينة البراءة،  ضمانات املحاكمة املنصفة، 
الفحص  عدم جواز اإلخضاع للتجارب-  عدم جواز التعذيب-  احترام الكرامة اإلنسانية-   ( ويمكن إجمالها في: 
الحق في التعليم-  الطبي- مبدأ التمكين من االتصال بالعالم الخارجي- إشعار العائلة أو البعثات الدبلوماسية- 

الحق في االتصال بسلطات الرقابة(.

2-2 قواعد نيلسون مانديال ملعاملة السجناء 

تبنت لجنة األمم املتحدة ملنع الجريمة والعدالة الجنائية مراجعات اعتبرت حاسمة ملعايير دولية استمر العمل بها 
2015 بفيينا؛ مراجعات تبشر بعهد جديد  22 ماي  60 سنة بشأن معاملة السجناء في اجتماعها املنعقد في  ملدة 
فيما يخص احترام حقوق اإلنسان للسجناء. وتشمل القواعد الجديدة تعليمات واضحة ومفصلة بشأن قضايا 
مثل تفتيش الزنازين وتفتيش السجناء، وإجراءات تسجيل بيانات السجين وحفظ السجالت، والتحقيق في حاالت 
املعاملة، وتوفير حاجات مجموعات معينة من السجناء، وتفتيش السجون من  الوفاة وشكاوى التعذيب وسوء 
طرف سلطة مستقلة، والحق في التمثيل القانوني وقضايا أخرى. وتغطي “قواعد مانديال”، تسع مناطق في الخدمات 
اإلصالحية، تشمل الرعاية الصحية، والتحقيقات في الوفيات والتدابير التأديبية، بما في ذلك االستخدام املحدود 
للحبس االنفرادي، ومهنية موظفي السجون والتفتيش... تعتبر القواعد النموذجية املنقحة لألمم املتحدة املتعلقة 
ولدوا  هم بشر،  السجناء  متضمنة لرسالة بسيطة ولكنها عميقة:  »قواعد نيلسون مانديال«،  بمعاملة السجناء 

بكرامة ولهم الحق في األمن وحماية حقوق اإلنسان. 

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

3 - القواعد األممية حلماية الفئات اخلاصة 

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

وكرامة السجين وعلى األخص طبيعة وضعية األشخاص املحكوم عليهم.

3-1 املعايير الدولية لحماية األحداث

شرعت األسرة الدولية ممثلة في األمم املتحدة بعقد مجموعة من القواعد واملبادئ واالتفاقيات التي تعنى بحماية 
ورعاية فئة األحداث الجانحين.
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3-1-1  قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث/ قواعد بكين

أوردت هذه القواعد سردا لبعض الحقوق والضمانات اإلجرائية العامة التي تستهدف صيانة حرية الحدث املتهم 
بارتكاب جريمة، أو الحدث املعرض لالنحراف، على غرار باقي االتفاقيات والقواعد واملبادئ الدولية نصت قواعد 
األحداث على جملة من الحقوق والتوصيات واملوجهات.  األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء 
ويمكن القول أن تنفيذ هذه املوجهات من شأنه أن يقلل من الحاجة إلى تدخل القضاء في شؤون األحداث، مع ما 
يسبب  مثل هذا التدخل من أضرار، ومن تم تكون التدابير الرامية إلى رعاية صغار السن من املستلزمات األساسية  
املتعلقة بالسياسة االجتماعية التي تستهدف تفادى أو تقليل حاالت اللجوء إلى القضاء ، وبالتالي تقليص الحاجة 

إلى تطبيق قواعد بكين. 

3-1-2  مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث/ قواعد الرياض

مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث اعتمدت بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 45/113 
بتاريخ 14دجنبر 1990وهي الوثيقة التي تضمنت  مجموعة من التدابير على مستوى الوقاية العامة وعلى مستوى 
التزام الدول بتوفر التعليم العام لجميع األحداث ودعم املجتمع املحلي لقضايا األحداث وتشجيع وسائط اإلعالم 
د مبادئ الرياض التوجيهية على أهمية 

ّ
لتتيح لألحداث املعلومات واملوارد من مصادر وطنية ودولية متنوعة )1(. وتؤك

تحسين الوضع الكلي لألطفال في مجال الوقاية ومكافحة الجريمة إذ تتكون الوقاية بشكل عام من خطط وقائية 
وير الخدمات املجتمعّية بحيث يتم اللجوء إلى مؤسسات الّرقابة االجتماعّية الّرسمّية 

َ
شاملة. وعلى ذلك يجب تط

فقط كمالذ أخير.

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

قواعد أو�صى باعتمادها مؤتمر األمم املتحدة الثامن ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين املعقود في هافانا من 27 غشت 
إلى 7 شتنبر 1990. لقد كان الهدف من إنشاء هذه القواعد هو إرساء معايير دنيا ومقبولة من األمم املتحدة لحماية 
األحداث املجردين من حريتهم بأي شكل من األشكال، وفقا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، توخيا ملجابهة 
اآلثار الضارة لكل أنواع االحتجاز ولتعزيز االندماج في املجتمع. وقد نصت هذه القواعد في مقدمتها على ضرورة 
مساندة نظام قضاء األحداث لحقوق األحداث و سالمتهم، و تعزيز خيرهم املادي و استقرارهم العقلي، و قد وضعت 
قواعد حماية األحداث املجردين من حريتهم مبدأ هام جدا أال و هو أن حرمان الحرية للحدث يجب أن يستخدم 
كإجراء أخير و ألقصر وقت ممكن، كما نصت على عدم تجريد األحداث من حريتهم إال وفقا للمبادئ و اإلجراءات 

الواردة في هذه القواعد و في قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث .

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

تتمحور قواعد بانكوك حول كيفية التعامل مع السجينات اللواتي يخضعن لتدابير أمنية غير احتجازية أو تدابير 
معايير دولية تأخذ بعين االعتبار حاجيات وخصوصيات السجينة طفلة كانت او في سن الشباب او  إصالحية. 

1 -  محمد الغياط،” السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في املغرب”، )بدون مطبعة(، الطبعة األولى 2006، ص: .66
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الكهولة. وتبدو أهمية القواعد انطالقا من التأكيد على الوضعية الخاصة للسجينات باعتبار أن لهن احتياجات 
ومتطلبات خاصة، وان سجنهن قد يجعل إعادة إدماجهن في املجتمع أكثر صعوبة، شأنهن في ذلك شأن املجرمين 
عموما. كما تشكل تلك القواعد حافزا على السعي إلى تذليل الصعوبات العملية التي تحول دون تطبيقها، انطالقا 
من كونها تجسد في مجملها تطلعات عاملية من شأنها أن تف�صي إلى تحقيق الهدف املشترك املتمثل في تحسين 

أحوال السجينات وأطفالهن .

3-3 حماية األجانب واألقليات 

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

التواصل مع أسرهم والوكاالت املجتمعية املحلية واملنظمات الدولية اإلنسانية. 

3-4 حماية باقي الفئات الهشة

باإلضافة إلى األحداث والنساء، هناك فئات هشة أخرى في حاجة لرعاية وعناية خاصة داخل السجون، من قبيل 
املصابين بمرض عقلي، واملصابين بإعاقة جسدية او املر�صى، أو املعتقلين قيد االحتياط...
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ثانيا: اإلطار القانوني واملؤسساتي املنظم للسجون باملغرب

للوقوف على تجليات املقتضيات الدولية في القانون الوطني املنظم للسجون باملغرب 23. 98 ومرسومه التطبيقي 
املؤرخ في 3 نونبر 2000 يستوجب أوال التأصيل التاريخي للبناء التشريعي للمنظومة السجنية باملغرب قبل االنتقال 

للحديث عن الصعوبات التي تعوق تفعيل الحماية.

1 - محطات البناء التشريعي للمنظومة السجنية باملغرب

عرفت السجون باملغرب مراحل مختلفة من التطور تبعا من جهة للمحطات التاريخية التي عاشتها اململكة، ومن 
جهة أخرى بحكم التطور والتحول الذي فرضته الخيارات الحقوقية املرتبطة باعتماد املرجعيات الدولية في 
املنظومة القانونية الوطنية. وهكذا مر التنظيم اإلداري للمؤسسات السجنية باملغرب من ثالث مراحل على مستوى 
اإلشراف القطاعي، إذ كانت املؤسسات السجنية خاضعة في عهد الحماية لوصاية وزارة الداخلية حيث كانت تابعة 
إلدارة األمن الوطني، وبعد حصول املغرب على االستقالل سنة 1956 أصبحت خاضعة لوصاية وزارة العدل، وفي 

سنة 2008 تم وضع املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج تحت وصاية رئاسة الحكومة.

1 - 1  اإلدارة السجنية على عهد الحماية

من النصوص التشريعية التي صدرت في عهد الحماية بشأن تنظيم وإصالح السجون في املغرب الظهير الشريف 
املؤرخ في 11/04/1915، الذي يعتبر النواة األولى إلصالح وتحديث إدارة السجون باملغرب. ظهير حدد دور املؤسسة 
وأوضح  وتأديبهم ومراقبتهم واإلشراف عليهم،  وبين كيفية معاملة السجناء  ورسم لها نظامها الداخلي،  ومهمتها، 
مهمة مدير السجن ال�صيء الذي أضفى على مؤسسة السجن طابعا قانونيا وتشريعيا، وأصبحت بفضله مؤسسة 
بتاريخ  بعد ذلك أصدر املشرع الظهير الشريف  العقوبات السالبة للحرية.  تساهم بدورها في مكافحة وتنفيذ 
26/06/1930، بمثابة السجون املخصصة لالعتقال الجماعي وتحديد نظامها، وقد تم نشره وتطبيقه في 30 يوليوز 
1930. وقد ركزت النصوص القانونية في باب املعاملة العقابية على مبدأ الفصل والتصنيف للمعتقلين املبني على 
الجنس والسن. وتبعا للتطور الذي عرفه ظهير 1930 فقد تم التصنيف على أساس فئوي، يميز بين فئة املعتقلين 
وفئة املعتقلين واملتهمين من ذوي  واملتابعون من أجل مخالفات نسبية،  واملتهمين الذين ال سوابق جنائية لهم، 
السوابق الجنائية، وفئة املحكوم عليهم من أجل مخالفات بسيطة، وفئة املحكوم عليهم تأديبيا أو جنائيا، مع التميز 
الدار املركزية، وفئة املعتقلين األحداث، وفئة املعتقلين أو املتهمين ابتدائيا،  السجون العادية وسجناء  بين نزالء 
1915 من  وفئة السجناء املوجودين في حالة انتظار نقلهم أو تحويلهم. أما من حيث االنضباط فقد جعله ظهير 
مسؤولية مدير السجن والحرس حفاظا على الضبط داخل السجن، في حين جعل ممارسة التأديب تحت إشراف 
الكاتب العام للحكومة الشريفة؛ وقد ألزم املشرع السجناء بارتداء لباس خاص طيلة مرحلة تنفيذ العقوبة. أما 
بالنسبة للرعاية الصحية فقد تدارك ظهير 1930 األمر بشأن إحداث مصلحة الصحة والعالج، تحت إشراف طبيب 
السجن بصفته املسؤول عن األوضاع الصحية بالسجن، والذي عهد إليه بتتبع الحالة الصحية للسجناء وإيداعهم 
بمصحة السجن متى كانت حالتهم الصحية تستدعي ذلك، أو نقلهم إلى املستشفيات خارج السجن بعد إذن وكيل 

الدولة أو قا�صي التحقيق. 
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1-2 مؤسسة السجون باملغرب على عهد االستقالل 

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

مرحلة ما قبل 1998: مرت من عدة محطات أهمها محطات 16 أكتوبر 1956 و 3 نوفمبر 1957... وصوال إلى  �
محطة 23 يونيو 1998 القاضية بتغيير اسم مديرية إدارة السجون وإعادة التربية من جديد إلى مديرية إدارة 

السجون وإعادة اإلدماج لتصبح بذلك مؤسسة السجون باملغرب مؤسسة إصالحية اجتماعية.

املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات  �  98  .23 تميزت بالشروع في تطبيق القانون رقم   :1998 مرحلة ما بعد 
2.00.485 الصادر في 3/11/2000 وهو ما شكل طفرة نوعية كرست  السجينة، ليتلوه املرسوم التطبيقي رقم 
توجه الدولة نحو تعزيز مقتضيات حقوق اإلنسان بتأهيل املؤسسات السجنية، لكي تصبح فضاءات تربوية 

توفر كل سبل اإلدماج. 

وفي 25 غشت 1999 اعتبر قانون 23. 98 املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية، بحكم مضامينه املتقدمة، 
نقطة تحول ايجابية في مقاربة املؤسسات السجنية، بالنظر إلى سعيه نحو عقلنة وتنظيم الفضاء السجني واالرتقاء 
بنمط التعامل اإلنساني مع هذه الشريحة من املجتمع، تعامال يليق بتحقيق الكرامة اإلنسانية التي ال يمكن بأي 

حال من األحوال أن يجرد منها السجين. 

وقد تميزت هذه املرحلة أيضا بمحطة 29 أبريـل 2008 التي تم خاللها تعيين املندوب العام إلدارة السجون وإعـادة 
بتحديد اختصـاصــات وتنظيم املندوبية العامة   2009 ماي  من خالل مرسوم   اإلدماج وتحديد اختصاصاته، 
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،  الصادر فـي نفـس التاريخ بتحديد اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح املديريات 
املركزية التابعة لها. وهي طفرة نوعية تهدف إلى تجاوز سلبيات املرحلة السابقة من خالل تكريس مبادئ الحكامة 
املهام املحورية  األمر الذي يتطلب توفير الهياكل اإلدارية املالئمة والالزمة ألداء  الجيدة في تدبير الشأن السجني، 
واملتمثلة من جهة في تأهيل السجناء إلعادة إدماجهم في املجتمع، ومن جهة ثانية  املوكولة إلى املندوبية العامة، 
في الحفاظ على األمن واالنضباط داخل املؤسسات السجنية بالفعالية املطلوبة، وهو ما تجسد فعال ضمن التنظيم 

الهيكلي الجديد:

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

o  اعتماد سياسة الالتمركز اإلداري من خالل إحداث مديريات جهوية.

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

1-3  التنظيم السجني

اتسع االهتمام بسياسة تنفيذ العقوبة ارتباطا باألفكار اإلصالحية املتزايد بوضعية السجون باملغرب، وهو ما يمكن 
تفسيره بالرغبة األكيدة في اإلصالح العميق، ويمكن تلمسه من خالل التعديالت املتواترة للمنظومة القانونية.
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2 - مرحلة صدور ظهير 23. 98 

اعتبر القانون 23 .98 ثمرة إرادة كل مكونات املجتمع املدني والسيا�صي، واستطاع أن يوازن بين ما تفرضه اإلكراهات 
الخارجية، وما تمليه الظروف الداخلية ، وكذا ما يستوجبه اعتبار الكرامة اإلنسانية. وإن كنا نعتبر أن هذا القانون 
جاء في سياق االنفراج الحقوقي على املستوى الوطني، مما انعكس إيجابيا على اإلطار التشريعي، بحيث استفاد هذا 
القانون من أجواء االنفتاح السيا�صي التي شهدها املغرب انطالقا من بداية التسعينات واملرتبطة أساسا بإعالن 
القطيعة مع املا�صي األليم واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، حيث كانت السجون أماكن أساسية لتصريف 
االنتهاكات والتنكيل باألشخاص واملس بالكرامة اإلنسانية. وبالتالي فإن قانون السجون حاول قدر اإلمكان مالئمة 
بنودهما مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء الذي اعتمدته األمم املتحدة في مؤتمرها األول ملنع الجريمة 

ومعاملة املجرمين واملبادئ األخرى ذات الصلة.

3 - املندوبية العامة إلدارة السجون: 

انطالقا من سنة 2008 أصبحت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، املؤسسة املكلفة بتدبير شؤون 
السجون والسجناء وتتميز بهيكلة خاصة بها وتناط بها اختصاصات محددة. وقد اعتمدت املندوبية العامة  على 
مقاربة حديثة في التدبير اإلداري تقوم على تحديد االختصاصات وتوزيعها بين اإلدارة املركزية واإلدارة الالممركزة، 
هياكل إدارية على املستوى الجهوي، من خالل إحداث مديريات جهوية وتفويض صالحيات  القائمة على إرساء 
بقدر ما يمكن اعتبار إحداث املندوبية العامة إلدارة السجون وإلحاقها بمؤسسة الوزير  للمسؤولين الجهويين. 
2011- بمثابة رسالة دقيقة املعاني تعمل على التأسيس ملقاربة جديدة  األول –رئيس الحكومة في سياق دستور 
على  مستوى الفضاء السجني ، عبر اعتماد برامج تهدف لتطوير طرق العمل وتأهيل املوارد البشرية، والتأسيس 
لثقافة صون كرامة السجناء وأنسنة ظروف اعتقالهم. ويمكن استحضار مثل هاته القراءة حين استقراء الجهود 
التي بذلت من أجل تحسين ظروف اإليواء للسجناء واالرتقاء باملستوى املعي�صي بالرفع من املعدل اليومي للتغذية، 
والعناية بتحسين العرض الصحي...لكن  الصفة السابقة للمندوب العام السابق اثرت على تدبير القطاع السجني 

من خالل أولوية املقاربة األمنية في التدبير.

وقد تم اعتماد سياسة الالتمركز اإلداري من خالل إحداث مديريات جهوية من أجل التدبير عن قرب للشأن 
السجني ومعالجة املشاكل الطارئة بالسرعة املطلوبة.

وجدير بالذكر أن هذه الهيكلة التي اعتمدتها املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ساهمت إلى حد كبير في 
إرساء دعائم تسيير املؤسسة السجنية ألنها اعتمدت على أقسام متخصصة لها مهام محددة. ويالحظ من خالل هذه 
الهيكلة استحضار جوانب مهمة ترتبط في مجملها بتدبير املؤسسة السجنية؛ إال أنه وبالرغم من الهيكلة الدقيقة 
واملتعددة، ال نالحظ وجود مصلحة مستقلة تهتم بحقوق السجين ومدى احترامها، وتقوم بمهام املالحظة والتدخل 

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

أما على مستوى التدبير اإلداري واملالي فقد أصبح يشكل حسن التدبير اإلداري، وقيمة االعتمادات املالية املرصودة 
من لدن الدولة، إحدى أهم مقومات نجاح أية برامج حديثة في مجال أنسنة املعاملة العقابية، من خالل االعتماد 
لتناط باملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  والعمل على تأهيله.   على مبدا احترام كرامة السجين، 
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مهمة إعداد والسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في مجال إعادة إدماج السجناء، والحفاظ على سالمتهم وسالمة 
وقد عرفت ميزانية  واملساهمة في الحفاظ على األمن العام.  األشخاص واملباني واملنشآت املخصصة للسجون، 
التسيير واالستثمار املرصودة لقطاع السجون ارتفاعا بعد احداث املندوبية العامة إلدارة السجون واعادة اإلدماج 
من سنة 2008 الى 2014 ، وهي مبالغ مهمة إال أنها تظل غير كافية لتسيير املؤسسات السجنية. وإذا كانت محطة 
بناء سجون جديدة قد شكلت تحوال في االهتمام بالوضعية املادية إليواء املعتقلين وتحسين ظروف إقامتهم، فإن 
املنحدرون في أغلبهم من أسر  امليزانية تنعكس سلبا على املستوى الصحي والغذائي لنزالء املؤسسات السجنية، 
ويمكن رصد تأثير اإلكراهات من خالل وضعية الساكنة  بل معدمة وذات مستويات تعليمية محدودة.  فقيرة، 
على مستوى  والقصور في البرامج التربوية سواء  السجنية وهي صعوبات في مجال التغدية و الرعاية الصحية،  

التعليم أو على مستوى التكوين املنهي، واألنشطة الثقافية. 

املديريات الجهوية بمثابة تحول نوعي إيجابي في مسار تطور التدبير اإلداري للمؤسسات  ويمكن اعتبار إنشاء 
وهي مهام من الصعب مباشرتها مركزيا  باعتبار أن اإلكراهات التدبيرية تتطلب تدخال عاجال وآنيا،  السجنية، 
العمل  لبرامج  السجنية  املؤسسات  تنفيذ  مدى  على  الجهوية  املديريات  وتسهر  املطلوبة.  والنجاعة  بالفعالية 
االجتماعي والثقافي املقررة من طرف اإلدارة املركزية، وضمان مراقبة وتتبع تنفيذ برامج الرعاية الصحية للمعتقلين، 
وتنظيم حمالت تحسيسية للوقاية من األمراض املعدية وغيرها بتنسيق مع املصالح املختصة، وضمان تتبع تنفيذ 
برامج تغذية املعتقلين، ومراقبة وتتبع مدى تنفيذ املخططات املتعلقة بالحفاظ على سالمة السجناء واألشخاص 
وكذا القيام بعمليات التفتيش  وموافاة اإلدارة املركزية بتقارير بشأنها.  واملباني واملنشآت املخصصة للسجون، 
للمؤسسات السجنية التابعة لها بتنسيق مع املصالح املركزية وإعداد تقارير بهذا الخصوص، وتتبع اشغال لجنة 
تصنيف السجناء، والسهر على قرارات ترحيل السجناء، كما تسهر على تدبير املوارد البشرية واالعتمادات املالية 

على املستوى الجهوي، وإعداد تقرير حول مختلف األنشطة املكلفة بها ورفعه إلى املندوب العام.

4 - السياق القانوني املنظم للسجون باملغرب

شكل البحث في السياق القانوني املنظم للسجون، فرصة للتساؤل بشأن الطريق الذي اختار املشرع السير على 
اختيار يتطلب من حيث املبدأ إعمال مجموعة األحكام  منهاجه في التعاطي مع السجون أو املعاملة العقابية؛ 
تمكن من ضبط وإحكام التعامل مع السجناء واملؤسسات  املتكاملة واملتفاعلة فيما بينها،  والقواعد املتناسقة، 
التاريخية  القراءة  كانت  وإذا  اإلنسانية.  باملرجعيات  وال  املؤطرة،  املعيارية  بالقواعد  أي إخالل  السجنية دون 
لخيارات مرحلة الحماية في مجال املعاملة العقابية تبدو عليها بعض مظاهر القصور الكبرى واضحة في التعاطي 
فإنه وبغض النظر عن الظروف التي تكونت في ظلها تلك القواعد  مع مسألة التدبير القانوني للشأن السجني، 
القانونية، فإن التعديالت التي لحقت بها خالل املراحل والحقب املتعاقبة، قد أظهرت أن هناك تطورا ملحوظا في 
التناول واملعالجة، تطورا مرتبطا بحقبة التهذيب للنظم السابقة، وهو ما يقت�صي التخلص من املوروثات القانونية 
واملؤسساتية املتشبثة بالسلوكات النمطية التي تعتمد على الحرمان والعنف في املعاملة، وفي تدبير االختالف، وفي 
التربية والتهذيب...األمر الذي جعل من النظم السجنية مشتل في حاجة للرعاية عبر التطوير والتأسيس ملرحلة 
جديدة. غير أن التغيير املتوقع والتجديد املتطلب يقت�صي االبتعاد في تدبير املوضوع عن األصول التاريخية، باعتماد 

الخيارات الحقوقية.
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ويوفر القانون املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية واملرسوم التطبيقي له مجموعة من الضمانات األساسية 
لنزالء املؤسسات السجنية، بشكل يتالءم مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وكذا قرار الجمعية العامة 
1979 املتضمن ألخالقيات املسؤولين عن تنفيذ القوانين. وتشكل  17 دجنبر  169-34 بتاريخ  لألمم املتحدة عدد 
أولى املبادئ املتعارف عليها دوليا والتي أوردها القانون 23. 98 الحق في الفصل بين فئات الرجال والنساء واألحداث 
واملحبوسين احتياطيا واملحكومين، وحظر أي سلوك مهين أو ال إنساني أو محط بالكرامة في حق السجناء، ويمنع 
املوظفين وكل شخص مرخص له بولوج محالت االعتقال من استعمال العنف ضد السجناء أو مخاطبتهم بألفاظ 
ولضمان  معاملة حسنة تقوم على املساواة وعدم التمييز.  كما يفرض عليهم معاملة السجناء  مهينة أو بذيئة، 
الكرامة اإلنسانية ملعتقلي املؤسسات السجنية يجب أال يكت�صي العمل الذي يأتونه طابعا مؤملا، اذ يمنع استعمال 
األصفاد أو القيود... إال في حاالت استثنائية وخالل املدة الزمنية الضرورية، شرط أن يتم بأمر من مدير املؤسسة 
أو بناء على تعليمات الطبيب إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى للتحكم في املعتقل ملنعه من إحداث الضرر بنفسه 
أو بالغير. وتمنع مقتضيات تأديب السجناء أي شكل من أشكال العقوبات القاسية، كما ال يجوز استعمال زنزانة 
التأديب في حق املعتقلين األحداث. ويتمتع النزالء عند املثول أمام لجنة التأديب بالحق في اختيار من يؤازرهم والحق 
في تقديم تظلماتهم إلى مدير املؤسسة السجنية أو املندوب العام إلدارة السجون أو السلطات القضائية أو اللجنة 

اإلقليمية املكلفة بمراقبة السجون.

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

مصحوبين على األقل بإحدى املوظفات.

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

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

وقد حاول املشرع املغربي التخفيف من آثار انقطاع العالقة بين املحكوم عليه وبين عامله الخارجي وذلك بتنظيم 
فالزيارة حق  املراسالت املنتظمة بينه وبين أسرته والسماح لهم بزيارته على فترات داخل املؤسسات السجنية، 
للسجين إذ قررت اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان أنه من حق املسجون احترام عالقته األسرية من خالل زياراته 
ومراسالته بفرض إعادة تأهيله اجتماعيا. إال أن هذا الحق ترد عليه بعض القيود تتعلق أساسا باعتبارات األمن 
حيث يمكن ملدير إدارة السجون، بصفة استثنائية أن يوقف كل زيارة للمؤسسة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. كما تم 
التفكير في إيجاد عالقة بين املحكوم عليه والبيئة الخارجية، أن يمنح لبعض املدانين الذين قضوا نصف العقوبة 
واملتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مندوب إدارة السجون، رخصا للخروج ملدة ال تتعدى 



24

املــرصـد املـغـربي للـسجــون

عشرة أيام، خاصة بمناسبة األعياد الوطنية والدينية، أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية أو لتيهئ إدماجهم 
بدون  االجتماعي. وقد عمل املشرع على توفير مختلف الضمانات القانونية لكي يتمتع املستفيد من هذا اإلجراء 
مضايقة أو متابعة من طرف مختلف أجهزة الدولة. و ارتباطا بهذا الحق ضمن التشريع املغربي لنزالء املؤسسات 
العقابية، االتصال بالعالم الخارجي و الحق في تبليغ األسرة باملكان الذي نقلت إدارة السجن املعتقل إليه، و حق 
األجنبي باالتصال بالقنصلية و املنظمات الدولية و الحق في أن تتولى الدولة باالتصال بنفسها بالنسبة لألحداث و 
الحق في املحامي و توفير جميع تسهيالت االتصال و حق املراسلة، وزيارة األسرة و الحق في أن يكون قريبا من األسرة 
والحق في احترام حقوقه دون تمييز و الحق في احترام املعتقدات  وفق القواعد النموذجية ملعاملة املسجونين، 

الدينية و املبادئ األخالقية للفئة التي ينتسب إليه.

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

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

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

منها الى ابعد حد ممكن. 

لقد ضمن القانون للسجناء الحق في االعتقاد الفكري والديني ، وهو ما يقت�صي أن تتوفر جميع املؤسسات السجنية 
على مساجد للعبادة ، وضمان حرية االنتماء الديني لباقي املعتقلين من جنسيات مختلفة ، في تطابق مع ما نصت 
عليه املادتين 18و19 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، اللتين تؤكدان على حرية كل شخص في التفكير والضمير 
والدين ، والحرية في استقاء األخبار وتلقيها بكل الوسائل. وفي انسجام تام مع مجموعة القواعد النموذجية ملعاملة 
السجناء التي أكدت من خالل القاعدة 65 على ضرورة تمتيع املعتقل بمجموعة من الحقوق، وإخضاعه لعدد من 
البرامج املهنية والثقافية والصحية، كما أكدت املواد من 110 إلى 117 من املرسوم على ضرورة إعداد برامج موجهة 
من القانون املنظم للسجون على  للتأهيل الديني واملساعدة الروحية والتربية والتعليم، وكذلك نصت املادة37 
ضرورة الحرص ما أمكن على استمرار املعتقل في ممارسة نفس النشاط املنهي الذي كان يزاوله قبل دخوله السجن، 
مع الحرص على أن يكون تنظيم العمل ومناهجه،  وفي إطار مناهج عمل تساير تلك املتداولة في الوسط الحر، 
مسايرين ما أمكن للمناهج املطبقة، وذلك قصد إعداد املعتقلين للتكيف مع الظروف العادية للعمل في الوسط 
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الحر “املادة 41 من القانون املنظم للسجون “ كما تنص املادة 122/3 على إقرار برامج للتكوين املنهي تنصب على 
مختلف الحرف، وتراعى فيه متطلبات سوق التشغيل لتسهيل عملية إدماج املعتقلين املفرج عنهم .

141 مادة و تسعة أبواب أورد كما يبدو عدة حقوق، ينضاف إليها الحق في  الذي يحتوي على   23-98 إن قانون 
إخبار املعتقل بمقتضيات هذا القانون و ما يتضمنه من حقوق وواجبات، إذ يجب إشعار كل معتقل عند إيداعه 
بمؤسسة سجنية باملقتضيات األساسية الواردة في هذا القانون و في النصوص و الضوابط الصادرة تطبيقا له و 
يجب على الخصوص إخباره بحقوقه وواجباته و يتضمن هذا اإلشعار كذلك املعلومات املتعلقة بالعفو و اإلفراج 
املقيد بشروط و بمسطرة ترحيل املعتقلين و كل البيانات التي تفيده أثناء قضاء فترة اعتقاله خاصة طرق تقديم 
التظلمات و الشكايات و تبلغ هذه املعلومات عن طريق دليل يسلم للمعتقل بطلب منه و عن طريق ملصقات داخل 
املؤسسة. و إذا كان املعتقل أميا وجب إخباره شفويا من لدن املكلف بالعمل االجتماعي و في هذه الحالة يشار إلى 
ذلك األخبار بملفه كما يجب أن يشعر كل معتقل عند إيداعه باملؤسسة بحقه في اإلدالء باسم و عنوان الشخص 
أو األشخاص الذين يمكن االتصال بهم في الحاالت الطارئة و يسجل تصريحه في جميع األحوال بملفه .و إذا تعلق 
االمر بحدث جانح يجب أن يسجل مدير املؤسسة في بطاقة معلوماته و بمجرد إيداعه اسم و عنوان و هاتف أبوية أو 
وصية أو كافله و إذا وجد معتقل باملستشفى عند وجوب اإلفراج عنه ينبغي إشعار عائلته أو األشخاص الذين رغب 
في إشعارهم باإلفراج عنه و بمكان استشفائه. كما ينص قانون السجون على ضرورة أن يتولى مدير املؤسسة داخل 
اجل خمسة عشرة يوما السابقة النقضاء العقوبة أو عند وجوب اإلفراج عنه، إخبار أبوي الحدث أو وصيه أو كافله 
قصد الحضور لتسلمه وعند عدم حضورهم يخبر النيابة العامة التي تتولى السهر على إيصاله الى محل إقامتهم. أما 
املعلومات عن الوضعية الصحية للمعتقل فتخضع للسر املنهي وال يمكن أن يطلع عليها إال الطاقم الطبي والسلطات 
... وبالنسبة لتطبيق نظام العزلة فهو بمثابة حق للمؤسسة تلجأ إليه لظروف أمنية أو  القضائية املؤهلة لذلك 
وبالنسبة للمعتقالت الالتي يقل  صحية أو إذا طلبه املعتقل على أال يتجاوز شهرا واحدا إال لظروف استثنائية، 
عمرهن عن 20 سنة، فلهن الحق في أن يخضعن لشروط اعتقال األحداث كما يمكن طلب العمل من لدن املكرهين 
واملعتقلين احتياطيا ويعفى منه اللذين يمارسون نشاطا مهنيا أو يتابعون الدراسة. ورغم النوعية التي ارتقى اليها 
املشرع املغربي من خالل القانون املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية. بتنصيصه على حقوق توازي قيمتها 
تلك املتعارف عليها دوليا، تبقى هذه الحقوق مجرد آمال لدى املعتقل في كثير من سجون بالدنا تنتظر التفعيل لترقى 

إلى ما تصبو إليه املواثيق الدولية املشار إليها من حفظ الكرامة اإلنسانية لإلنسان السجين. 

فإن أبسط الحقوق مازالت غير  أحدث ثورة في إدارة السجون،   23-98 بالرغم مما قيل عن كون القانون رقم 
مفعلة وليست في متناول الجميع. وبخاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات التأديبية فهي ال تزال متأثرة بعقلية القوانين 

املنسوخة بدال من أن ترقى الى املواثيق الدولية املصونة لكرامة املعتقل. 
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عالقة  في  التشريعية  املتغيرات  مع  القانونية  املنظومة  تفاعل  ثالثا: 

بالسجون

يمكن تلمس بعض تجليات التفاعل بين املنظومة القانونية مع املتغيرات التشريعية في عالقة بالسجون من خالل 
تفحص التشريع املغربي سواء على مستوى القانون الجنائي املوضوعي أو على مستوى القواعد اإلجرائية.

1 - على مستوى القواعد املوضوعية 

يعتبر القانون الجنائي املهدد األول لحقوق اإلنسان وحرياته من خالل مساسه بالحقوق عبر التجريم، وبالحريات 
عبر الحد منها، وأيضا من خالل أسلوب املنع والعقاب الذي يتضمنه، وإن كان من حيث الواقع يساهم وغيره من 
وبالرجوع إلى املدونة الجنائية  القوانين في تكريس وصون حقوق اإلنسان عبر التنصيص عليها في ثنايا فصوله. 
املغربية، نجد أنها تنص على مبدأ الشرعية في فصلها الثالث والذي جاء فيه: »ال يسوغ مؤاخذة أحد على فعل ال يعد 
جريمة بصريح القانون وال معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون ، باإلضافة إلى الفصل الثامن والذي نص على أنه 
»ال يجوز الحكم بأي تدبير وقائي إال في األحوال وطبق الشروط املقررة في القانون ». وعموما  فدسترة  بعض مبادئ 
2011، خطوة أولى في سبيل الوصول إلى كثلة دستورية هامة خاصة بقواعد  القانون الجنائي من خالل دستور 

املجال الزجري مما يكفل حماية أمثل لحقوق اإلنسان وحرياته.

2 - على مستوى القواعد املسطرية 

لقد ارتكز قانون املسطرة الجنائية على مبادئ وأحكام أساسية في مجال حقوق اإلنسان تعزز وتقوي ضمانات 
املحاكمة العادلة. ضمانات أساسية جوهرها حماية األشخاص في حقوقهم األساسية، وبخاصة الحق في الحرية 
وعدم التعرض لالعتقال. ومن بين أهم املستجدات التي جاءت بها املسطرة الجنائية منذ 2003، إحداث مؤسسة 
قا�صي تطبيق العقوبة )املادة 596 من ق م ج م(.كما تم رفع سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة شمسية كاملة )املادة 
458 من ق.م.ج( انسجاما مع املادة األولى من اتفاقية حقوق الطفل، كما أحدث نظام قا�صي األحداث لدى املحكمة 
االبتدائية باإلضافة إلى املستشار املكلف برعاية األحداث لدى محكمة االستئناف، كما أوكل إلى الغرفة املختصة 
بمحاكمة الجنح والجنايات لدى املحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف مهام البت في قضايا األحداث املحالة عليه، 
ومن قبل قا�صي أو مستشار األحداث، على أن يترأس تلك الغرف مستشار مكلف باألحداث. كما تضمنت مقتضيات 
قانون املسطرة الجنائية العديد من اإلجراءات الهادفة في عمقها لتفادي اإليداع باملؤسسات السجنية نخص منها 

بالذكر الصلح واإلفراج املقيد بشروط.
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الدول  ملختلف  الجوهرية  االنشغاالت  من  وواحدا  الهامة  املوضوعات  من  الجنائية  السياسة  موضوع  يعتبر 
والحكومات واملنظمات املهتمة باملجال الجنائي عموما والشأن الحقوقي على وجه الخصوص. وبناء عليه يجب على 
الدولة، في تعاطيها مع إشكالية الظاهرة اإلجرامية، أال تقف عند حد معاقبة املجرم، وإنما أن تتجاوز ذلك لتضطلع 
بإصالحه وإعادة إدماجه في املجتمع من جديد، ألن املجرم في نهاية املطاف هو فرد من املجتمع وإليه مرجعه بعد 
قضائه الفترة السجنية عند االقتضاء. لقد بات من الضروري تقييم هذا الطرح، أو باألحرى مساءلة هذه السياسة 
بهدف الوقوف على قيمتها القانونية، ليس فيما يتعلق بالضمانات املقررة في إطار ما يعرف بـــــ”املحاكمة العادلة” 
وإنما في إطار ما يرتبط بفكرة املعاملة العقابية، من حيث أهميتها وجدواها ومدى الحاجة إلى االستمرار في العمل 
لذلك وجب بدل الجهد لتطويرها أو التخلي عنها  بمفاهيمها املتقادمة التي أتبتت عبر التجارب عدم نجاعتها، 
باالعتماد على املقاربات الحديثة في املوضوع، سيما مع املستجدات التي طالتها، املرتكزة على النظرة العلمية بشأنها.

أوال: تأثير خيارات السياسة اجلنائية على املعاملة العقابية

بالرغم من االختالفات في املفاهيم العامة التي صبغت السياسة الجنائية، فهي تعتبر بمثابة رد فعل املجتمع ضد 
األفعال اإلجرامية. والسياسة الجنائية ومفهومها وآليات وضعها وتنفيذها هي تلك التي تهتم بالعقوبات وبدائلها 
وباألحكام القضائية اإلصالحية ومعاملة املجرمين وحماية الضحايا من خالل البحث في كيفية منع الجريمة. وبالتالي 
هناك تقاطع قوي بين السياسة الجنائية والشأن السجني، بل تعد السجون جزء ال يتجزأ من السياسة الجنائية 
وذلك ما يجعلها أقرب لواقع السجون ومشاكلها...،  مثلها مثل جميع أجهزة الدولة املعنية بمكافحة الجريمة. 
وانطالقا من ذلك يبدو االرتباط الوثيق بينهما، حيث أن املؤسسات العقابية تظل أوال وأخيرا مجرد أداة تنفيذية 
في يد السياسة الجنائية وجزء من نظام عام مرتبط بالتخطيط الجنائي للبلد. لهذا فال عجب أن تكون السياسة 
إن أي حديث عن فشل السياسة الجنائية وأزمتها ال  الجنائية الفاشلة سببا رئيسيا في اعتالل وظيفة السجن. 
يستقيم إال من منظور وزاوية شمولية وليس من منظور آحادي إذ إن هذه األزمة تتداخل فيها ما يرتبط بالجانب 
الهيكلي التنظيمي، ومنها ما هو مرتبط بالجانب املوضوعي واإلجرائي. وبخصوص الوضع السجني باملغرب، فاألرقام 
الصادرة عن الجهات الرسمية وغير الرسمية تشخص األزمة وتبين ارتفاع نسبة الجريمة وبروز أنواع جديدة من 
الجرائم وتنامي اإلحساس بانعدام األمن وانتشار حالة العود واكتظاظ السجون. هذا الوضع دفع الرأي العام إلى 
وضع السياسة الجنائية في قفص االتهام والتشكيك في النظام الجنائي وفي قدرته على احتواء ظاهرة املد اإلجرامي. 

يجوز القول بذلك بأن أزمة السياسة الجنائية تتمثل أساسا في سياسة التجريم وسياسة العقاب وطبيعة اإلجراءات 
والتدابير، فاتساع دائرة التجريم تؤدي ال محالة إلى الزيادة في نسبة االعتقاالت وبالتالي اكتظاظ السجون، مع العلم 
في  أن هذا األخير يشكل أبرز معضلة تعاني منها املؤسسات السجنية، وعنه تتفرع مجموعة من اآلفات الكبرى، 
مقدمتها عدم القدرة على إشراك كافة النزالء في البرامج اإلصالحية. كما أن غياب التنوع على مستوى العرض في 
مجال العقوبة يؤدي ال محالة إلفراغها من قيمتها، ومن أي بعد فلسفي أو فكري أو غائي. فال تكون العقوبة عادلة 
إال إذا كانت متناسبة مع الجرائم املرتكبة، بحيث يحب أن تتضمن معنى اإليالم بغير زيادة أو نقصان، فال فائدة من 
عقوبة غير رادعة وال قسوة ال تبررها مصلحة، لذلك يجب أن تتناسب العقوبة مع شخصية الجاني وظروفه، وما 
أحاط بالجريمة من مالبسات، وتناسب العقوبة مع الجريمة مسألة موضوعية تخضع لتقدير محكمة املوضوع، 
ولتحقيق العدالة منح املشرع القا�صي سلطة تحديد مقدار العقوبة بحيث تتراوح بين حدين أعلى وأدنى يختار 
عليه،  القا�صي أيهما أقرب الى تحقيق العدالة استنادا للظروف واملالبسات التي أحاطت بارتكاب الجريمة.بناء 

وبغض النظر عن خيارات املشرع في املجال العقابي، وتوجهاته في مسودة مشروع القانون الجنائي.

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

الوثيقة الدستورية لـــ 2011، وتحديات املتغيرات والظواهر والسلوكيات املجتمعية.

ثانيا:   املعيقات املرتبطة بقواعد الشكل 

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

ألدوارها، بل تكرس ظاهرة العود. ويمكن أن نذكر من بينها:

o  االعتقال االحتياطي وضرورات التضييق؛

o  نظام العفو والحاجة للتعديل؛

o  اإلفراج املقيد بشروط وضرورات التفعيل؛ 

o  قا�صي تطبيق العقوبات وإشكالية الصالحيات؛

o  اللجان اإلقليمية وحدود األدوار؛

o  السجل العدلي ورد االعتبار: عوائق لإلدماج؛

ثالثا: الضوابط من خالل قانون العدل العسكري

شكل قانون القضاء العسكري الجديد رقم 108-13، أول اصالح شامل للقضاء العسكري باملغرب مند االستقالل، 
1956 كان يتضمن قواعدا ال تتما�صى في مضامينها وتوجهاتها مع  10 نونبر  باعتبار أن القانون القديم الصادر في 
دستور 2011، وبخاصة تصدير الدستور، والفصل السادس في فقرته الثالثة، والفصل الثالث والعشرون والثاني 
والثالثون في فقرته األولى. غير أن تلك املقتضيات اإليجابية التي تضمنها القانون الجديد، لم ترق لطموحات املجتمع 
املدني الذي كان يطمح إللغاء القضاء العسكري، وتوحيد القضاة واملساطر أمام املحاكم بغض النظر عن طبيعة 

النزاع واملتقاضين. 

1956 كما وقع  10 نونبر  270. 56. 1 الخاص بالقضاء العسكري، الصادر بتاريخ  وإذا كان الظهير الشريف رقم 
تغييره وتتميمه، يتضمن عقوبة األشغال الشاقة في الفصول 152، 154، 164، 169، 171 و172، فإن القانون 
الجديد في باب العقوبات، التي تصدرها املحكمة العسكرية، اعتمد بحسب الحالة، عقوبات تتراوح بين اإلعدام 
واملؤبد والخلع من الخدمة العسكرية. باملقابل لتلك املستجدات اإليجابية التي تضمنها قانون العدل العسكري، 
فقد شدد هذا القانون العقوبات في حق العسكريين بشكل عام في عالقة بمختلف الجرائم، وبخاصة في حالة 
وعدم  ثائرة«،  »جماعة  إلى  االنتماء  أو  االستسالم  أو  الجنود،  معنويات  التأثير على  أفعال من شأنها  ارتكاب 

االنضباط إلى التعليمات التي يصدرها الرؤساء املباشرون إبان حالة حرب أو تعامل مع مجموعة ثائرة.
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يعد بمثابة تعبير عن رغبة أكيدة في   ،2011 إذا كان االهتمام املتزايد بوضعية السجون بمغرب ما بعد دستور 
اإلصالح العميق، وفق ما نلمسه من خالل ورود تقارير متزامنة عن مؤسسات رسمية وغير رسمية، ومتابعة جدية 
من لدن املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، التي ما فتئت تنخرط لبلورة إصالح شامل وبناء، بهدف 
إصالح الوضع داخل املؤسسات السجنية. غير ان أي إصالح في حاجة لتشخيص دقيق بشأن مكامن الداء، بذلك 
فالسؤال الذي يفرض نفسه بحدة بخصوص هذا املوضوع ينصرف أساسا إلى البحث في طبيعة أهم األسباب 
األمر الذي دعانا لتصنيف البعض منها ألسباب اعتبرناها  التي أدت إلى قتامة الوضع في السجون باملغرب؟  
موضوعية كواقع االكتظاظ وضعف املوارد البشرية واالعتمادات املالية؛ وأسباب اعتبرناها بنيوية من قبيل 

تعدد املتدخلين واملسؤولين واملراقبين، وبخاصة إشكالية التباعد بين النص والواقع.   

أوال:   األسباب املوضوعية

باملغرب رهين بوضع مؤشرات  فإن تشخيص الواقع   باعتبار أن وضعية السجون محل جدل حقوقي وقانوني، 
للتقييم. فالوضع على املستوى العملي سيئ إلى حد كبير وال يتما�صى مع نصوص القوانين الوطنية في عالقة بقواعد 
الحد األدنى ملعاملة السجناء، وهو األمر الذي حذرت منه أغلب املنظمات والهيئات حينما وصفت وضعية السجون 
والسجناء في اململكة باملتأزمة والخطيرة معتبرة أن معالجتها مسؤولية مشتركة، تتضافر فيها جهود مختلف املهتمين 
والفاعلين القانونيين. فالسياسة الجنائية )تجريما وعقابا(، والقطع مع املقاربة األمنية وتعديل الترسانة التشريعية 
بمستوى  والتغلب على اإلكراهات املادية والبشرية هي الركائز األساسية لكل تغيير وارتقاء  الجنائية منها خاصة، 
املؤسسة السجنية. فرغم ما يبذل من جهود على مختلف األصعدة ال تزال الوضعية السجنية باملغرب بحالتها 
 وواقعا، محط قلق شديد من طرف املتتبعين. ومن هذا املنطلق ال يسعنا إال أن نتعرض لبعض 

ً
الراهنة، تنظيما

من مكامن أزمة املعاملة العقابية القائمة على ظاهرة االكتظاظ، ثم نضع اليد على باقي املعيقات والصعوبات التي 
تقف أمام تفعيل قواعد املعاملة العقابية، املرتبطة في جزء منها بقلة املوارد البشرية وضعف اإلنفاق العمومي.

1 - ظاهرة اكتظاظ السجون

يأتي االكتظاظ على رأس قائمة املشاكل املزمنة التي ترزح تحتها السجون املغربية و تزداد تفاقما يوما عن يوم في ظل 
تصاعد وتيرة التوافد على هذه املؤسسات، وهو ما يحول دون إمكانية التنزيل الفعلي للضمانات القانونية وللبرامج 
اإلصالحية، وشكل بالتالي عائقا حقيقيا لتأهيل السجناء ولتطبيق القواعد املقررة بالقانون 23. 98. وبناء عليه، 
اعتبر االكتظاظ انتهاكا غير مقبول لحقوق اإلنسان والتي يستحيل معه توفر شروط دنيا إلقامة تحترم الكرامة 
اإلنسانية بفعل تأثيره على ظروف إيواء السجناء وعلى مختلف الخدمات املقدمة لهم، تغذية كانت أو تطبيبا...مع ما 
يترتب عن ذلك من إعاقة إنجاز وتنفيذ برامج التأهيل، وتوفير ظروف مالئمة للزيارة، وتقليص املساحة املخصصة 
لكل نزيل، وهو األمر الذي يؤدي إلى صعوبة تطبيق القانون وخصوصا ما يتعلق منه ببرامج اإلصالح وإعادة اإلدماج. 

ومن بين األسباب املباشرة لالكتظاظ: 

• االعتقال االحتياطي؛  	

• اإلفراط في العقوبات السالبة للحرية؛	
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2 - املوارد البشرية واملالية بالوسط السجنى

تواجه املؤسسة السجنية العديد 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 
عمليات الفحص والتصنيف  السليمة التي تعتمد على الفنيين واألخصائيين املزودين بالتقنيات الالزمة إلجراء 
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. وبناء على ذلك، يمكن للجهة الوصية على القطاع باملغرب أن تراعي خاصية التكوين 

في امليدان اإلصالحي عند ولوج هذه الفئة إلى املؤسسات السجنية.

ونظرا لخصوصية و طبيعة املهام التي يقوم بها املوظفون العاملون بإدارة السجون، فإنه من العدل واإلنصاف أن 
يتمتعوا بمجموعة من الضمانات و الحقوق أهمها الحق في األجور الكافية،كما يجب أن تحدد مزايا احترافهم و ظروف 
خدمتهم على نحو يراعي طبيعة عملهم املرهقة، فالتعويضات ال ترقى إلى املستوى الذي يتناسب مع املهام الجسيمة 
وإذا كانت املندوبية بموجب النظام األسا�صي الجديد وضعت جملة من اإلجراءات  التي يؤديها موظف السجن. 
وتشجيع الكفاءات على املثابرة وتحصينها من اإلغراءات املادية املشبوهة،  لتحفيز املوظفين على تحسين األداء 
وذلك من خالل الرفع من األجور والتعويضات املمنوحة، فضال عن املصادقة على مرسوم يق�صي بمنح تعويضات 
ملوظفي املؤسسة مقابل الساعات اإلضافية واملهام املنجزة خارج ساعات العمل، فهي خطوة إيجابية في حاجة 
للتطوير. ومقابل ذلك، يحمل املوظف بالسجن على عاتقه مجموعة من الواجبات أهمها وأبرزها احترام الكرامة 
اإلنسانية للسجين. وهو أمر يصعب تحقيقه بكل واقعية، بحكم من جهة قلة األطر وتضاعف املهام واملسؤوليات 
في مواجهة الساكنة السجنية، ومن جهة أخرى بحكم أزمة الثقة في العالقة بين موظفي السجون واملحكوم عليهم. 
فمهما كانت املجهودات املبذولة، فإن السجناء يعتقدون بأن املوظفين ال يعترفون للسجين بالحقوق، كما أن فعل 
االعتراف يعتبر بالنسبة لبعض املوظفين بالسجن إنقاصا لسلطتهم. فتمتال للنظرة املجتمعية، ينساق املوظف عن 
وعي أو عن غير وعي في املساس بكرامة السجين بحجة التعامل معه كشخص قد ارتكب أبشع األفعال وأضر باألبرياء 

ومن خاللهم باملجتمع، وبالتالي فهو ال يستحق تعامال إنسانيا.

فضال عما سبق، تشكو مختلف املؤسسات السجنية املغربية من عوائق عديدة تحول دون القيام بمهامها على 
أحسن ما يرام في مجال إعادة التربية والتهذيب وضمان سير عادي للدراسة أو التكوين املنهي... ومن أبرزها إلى جانب 
فامليزانية املخصصة غير كافية بكل  نقص االعتمادات املالية املرصودة من قبل الجهات املعنية،  ما قيل سلفا، 
املقاييس وهو ما يفسر أن الدولة كانت تصرف على السجين الواحد أربعة دراهم في اليوم، وهو ما ينعكس على 
املستوى الصحي والغذائي لنزالء املؤسسات السجنية إذ ينحدر معظمهم من أسر فقيرة ومعدمة. ورغم التحسن 
5 دراهم  والتزايد امللحوظين في ميزانية التغذية للسجين حيث انتقل معدل املبلغ اليومي لتغذية كل سجين من 
سنة 2008 إلى 14درهم سنة 2009. فمن خالل ما رصدته مختلف هيآت املجتمع املدني وشكايات املعتقلين يتبين 
أن التغذية املقدمة للنزالء تبقى قليلة على مستوى الكمية ورديئة على مستوى الجودة،أضف لذلك أن إمكانيات 
إعادة التأهيل في املؤسسات السجنية تكاد تكون مفقودة و توافر الحد األدنى الالزم لحياة النزالء حياة إنسانية 

كريمة يكاد يكون هزيال وهو ما يتأكد من املشاهدة الواقعية لنزالء املؤسسات السجنية.
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وبغض النظر عن االختالف في االعتمادات املرصودة إلدارة السجون وفق املحطات التاريخية التي عرفها املغرب، 
في   394 .84 2009 شكلت منعطفا بالنسبة للميزانية املرصدة التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق بنسبة  فإن سنة 
املندوبية العامة إلدارة السجون التي أضحت تتميز باالستقالل املالي.  وهي السنة املالية األولى بعد إنشاء  املائة، 
وفي سنتي 2010 و2011 عرفت كذلك ارتفاعا طفيفا في سياق استمرارية العناية بنزالء املؤسسات السجنية. غير 
2014 و2015. تراجع طال ميزانية  2012 بدت تطفو مالمح التراجع خالل السنتين املاليتين  أنه وابتداء من سنة 

التسيير، وميزانية االستثمار مع بعض التحوالت على مستوى الصندوق الخاص بدعم السجون.

ثانيا: األسباب البنيوية 

تعود األوضاع السلبية التي تعرفها املؤسسات السجنية ألسباب بنيوية تتجاوز العوامل املوضوعية التي من املمكن 
التغلب عليها مع مرور الزمن؛ أسباب بنيوية يطبعها االستمرار، مرتبطة في جزء منها باملعيقات املجتمعية، وضعف 
األدوار املؤسساتية، وغياب أجرأة للضوابط القانونية، وضعف الفعالية والنجاعة القضائية...، عوامل ال يمكن 
 لألسباب البنيوية ) مقترح استبدالها بهذه الفكرة: عوامل ال يمكنها أن تحيط إحاطة 

ً
 شامال

ً
اعتبار أنها تقدم وصفا

دت عنها كانت مؤثرة بشكل أو 
ّ
شاملة باألسباب البنيوية(. فالسلوكات االنحرافية الواضحة، والسياسات التي تول

بآخر على وضعية السجون، وعلى حياة معظم السجناء. ويمكن ترجمة هذه اآلثار على ثالثة أصعدة: 

o  الخيارات الرقابية؛

o البنية املؤسساتية؛

o  السياقات القانونية؛

1 - تعدد القطاعات احلكومية املتدخلة

من املعلوم أن تعدد املهام املوكولة لإلدارة السجنية يتطلب تدخل العديد من القطاعات الحكومية املعنية، وكذا 
املؤسسات والهيآت الرسمية التي عهد إليها بالعمل على الرفع من أداء املؤسسات السجنية وتتبع وتقييم عملها. 
وانطالقا من هذا التعدد، فإن القطاع الو�صي على السجون انخرط بشكل جدي في تفعيل  التعاون بفتح املجال 
أمام مختلف القطاعات الحكومية املعنية لالضطالع بمسؤولياتها املجتمعية اتجاه القطاع السجني، حيث يعمل 
كل قطاع من هذه القطاعات -كل في مجال تخصصه - على تمكين السجون من األطر البشرية املؤهلة بما في ذلك 
تأطير موظفي املندوبية العامة املشرفة على مختلف البرامج واألنشطة املوجهة إلى الساكنة السجنية، واإلسهام في 
إعداد البرامج التربوية املذكورة وتوفير اللوازم الضرورية لتطبيقها، مع الحرص على إبرام اتفاقيات تعاون بينها وبين 
قطاع السجون في مجاالت التكوين املنهي والتشغيل ،الثقافة ،التربية الوطنية ،التعليم العالي ،الصحة ،الفالحة 
،الصناعة التقليدية، الشباب والرياضة ،محاربة األمية ،إنعاش الشغل ، غير أن السياقات واألوضاع اآلنية التي 
تعرفها اململكة املغربية تقت�صي مزيدا من االنخراط من لدن مختلف الفعاليات، بما في ذلك القطاع الخاص الذي 

ينبغي أن ينخرط بدينامية جديدة في مجال اإلسهام في إعادة اإلدماج. 

البرامج  مستوى  على  مهمة  جد  تبقى  السجني  الفعل  في  الرسمية  الوطنية  املؤسسات  إسهامات  كانت  وإذا 
بدءا بالدور الذي تقوم به مراكز التكوين املنهي التي أنشئت  جد متوسطة بالنظر إلى التحديات،  والتصورات، 
باملؤسسات السجنية، التي توفر ثالثة أنواع من التكوين: تكوين منهي محض، وتكوين في الفالحة وتكوين في الصناعة 
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وإن كان يشرف على التكوين من أجل نجاعته مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل الذي يدبر هذه  التقليدية. 
املراكز حسب برامج التكوين املعمول بها خارج السجن. وبالرغم من تسلم الشواهد من لدن مكتب التكوين املنهي 
دون اإلشارة إلى أن املستفيد تلقى تكوينه بالسجن، فإن التحدي يكمن في إعادة إدماج نزالء السجون السابقين في 
النسيج االقتصادي، باعتباره التحدي األساس لعملية التكوين. ولهذه الغاية فإن مؤسسة محمد السادس إلعادة 
إدماج السجناء عقدت شراكة مع الكنفيدرالية العامة للمقاوالت املغربية من أجل تحسيس املقاولة لتشغيل نزالء 
السجون السابقين وإعطائهم الفرصة. وتطمح مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء بتعاون مع شركائها 
إلى أن تصبح املؤسسة السجنية فضاء لتيهئ النزالء إلعادة إدماج حقيقي في النسيج االقتصادي و االجتماعي و أن 
ينعموا بجميع الحقوق و الواجبات التي ينعم بها املواطن املغربي خارج أسوار السجن حتى تتقلص حالة العود.بذلك 
فاملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لن تستطيع أن تقدم لنزالئها أوجه الرعاية والبرامج املختلفة ما لم 
تتعاون معها الهيئات املعنية ذات االختصاص والخبرة، السيما وأن طبيعة عمل السجون تنصب أساسا على حفظ 
أمن السجون والسجناء، وانطالقا من ذلك فينبغي أن تأخذ املندوبية على عاتقها التنسيق مع الجهات الحكومية 
املختلفة لتقدم خدماتها للنزالء داخل السجون؛ سواء بالنسبة لوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي ووزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، ووزارة الثقافة، ووزارة الصحة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن 
واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، ووزارة التشغيل والتكوين املنهي...وينبغي البحث في أوجه تطوير الشراكة مع 
القطاعات الحكومية بشكل يسمح بإيجاد فرص العمل للمفرج عنهم من السجناء والسجينات من خالل إعطاء 

السجناء األولوية في الشغل.

ولعله من الضروري بحكم أن الجماعات الترابية رهان املستقبل باملغرب، فهي تعد لبنة أساسية ملزاولة الحكم 
وممارسة التدبير العمومي عبر التدخل إليجاد صيغ مالئمة تمكن من توحيد األهداف والغايات بين جميع األطراف 
وتوفير الجو املالئم لألنشطة املشتركة، وخلق مناخ للتعاون من حيث أنها تعتبر مستًوى ترابًيا تندمج فيه السياسات 
العمومية، فإنه من املمكن أن تكون مجاال للفعل التنموي على املستوى الجهوي، باعتبار أن املؤسسات السجينة 
أحياء سكنية ضمن النطاق الترابي للجماعة الترابية، مما يجعل من هذه الوحدات الترابية أداة فعالة في تحسين 

ظروف االعتقال عبر تجهيز السجون بالبنيات الضرورية وتوفير الخدمات االجتماعية األساسية.

2 - تعدد مؤسسات الرقابة

 تطرح مسألة الرقابة سواء على املنشآت او حماية السجناء وسالمتهم، أكثر من تساؤل بشأن تعدد األجهزة الرقابية، 
وضعف اإلجراءات الحمائية. بحيث تخضع املؤسسات السجنية لجهات رقابية متعددة، األمر الذي يطرح من جهة 
ومن جهة أخرى قد يخلق ارتباكا على  صعوبة على مستوى تفعيل األدوار بحكم اختالف املرجعيات والقدرات؛ 
مستوى املآل بين أجهزة إدارية ومؤسسات قضائية تختلف لديها املنطلقات واملناهج. مما يستوجب معه في نظرنا 
توحيد مرجعيات الرقابة للحيلولة دون حدوث اي ارتباك، مع الدور الريادي للمؤسسات القضائية الذي ينبغي أن 
يشكل محور الرقابة والحماية. فليس غريبا ان تشكو املندوبية العامة من تعدد املتدخلين وتداخل الصالحيات بين 
الجهات الرقابية. ويمكن القول، بأن فكرة التدخل القضائي في مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي تساهم بشكل فعال 
في تحقيق إعادة التأهيل االجتماعي للمحكوم عليهم، لذلك نجد أن أغلب التشريعات اعتمدته، تصور من شأنه 
أن يحقق االرتياح لألطراف ومساهم في بغية إنجاح عملية إعادة اإلدماج، وباألولوية الحرص على احترام منهجية 

حقوق اإلنسان في إدارة السجون. 
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وهو ما يقت�صي مراجعة عملية الرقابة للمؤسسات السجنية بدءا باللجان اإلقليمية للمراقبة برئاسة الوالي أو 
العامل ؛ ولجنة اإلفراج املقيد بشروط املكونة في وزارة العدل -لجنة وإن كانت ال تقوم بالزيارة للسجون لكنها تكلف 
بإبداء الرأي في اقتراحات اإلفراج املقدمة من لدن مدراء السجون املوجه للمندوب العام-، واللجان املنبثقة عن 
البرملان من خالل تجربة لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان في زيارة السجون. من جانب آخر فاملندوبية العامة 
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج باعتبارها القيمة على تدبير القطاع السجني، مطالبة بالتعاون مع  املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان، من خالل فسح املجال أمام أعضاءه للقيام بالزيارات كلما تطلب األمر ذلك بهدف الوقوف على 
األوضاع العامة لظروف االعتقال، وإعداد تقارير حول السجون متضمنة التوصيات واملالحظات األساسية قصد 

رفعها إلى السلطات املعنية، في أفق إنشاء اآللية الوطني التي ستتكفل باملراقبة ارتباطا بالتزامات املغرب الدولية.

باإلضافة ملختلف الجهات املتدخلة في عملية الرقابة، فاملجتمع املدني يقوم بدوره بالكشف عن حدود املعاملة 
العقابية، بين نموذج الهيئات الوطنية، وفعل املؤسسات الدولية؛ حيث يعتبر املرصد املغربي للسجون، والجمعية 
املغربية لحقوق اإلنسان واملنظمة املغربية لحقوق اإلنسان وجمعية عدالة... وغيرها من الجمعيات الحقوقية، 
وهو ما أبان عن الحاجة ملأسسة العالقة بين اإلدارة الوصية  هيآت رصد وتتبع ألوضاع السجون والسجناء، 
واملجتمع املدني، انطالقا ليس فقط من األدوار التي أوكلها لها الدستور الجديد، بل انطالقا من الحاجة إلشراك 
املجتمع املدني في كل البرامج واملخططات، واعتباره طرفا في العملية اإلصالحية واإلدماجية بشكل مستمر وليس 
فقد دأبت على  ووعيا من املندوبية العامة للسجون وإعادة اإلدماج بالدور اإليجابي للفاعل الدولي،  موسمي. 
توطيد العالقات الخارجية مع بعض املنظمات الدولية، من خالل إبرام مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتوأمة 
مع عدد من الهيئات الدولية والدول األجنبية، منها اتفاقية التوأمة املبرمة بين املدرسة الوطنية إلدارة السجون 
الفرنسية ومركز تكوين أطر نظيرتها املغربية، تستهدف تنظيم تداريب متبادلة لفائدة موظفي املندوبية العامة إلدارة 
السجون، وكذا اتفاقية شراكة مع كل من بلجيكا )منطقة Walloni( ،وبريطانيا )املركز الدولي للدراسات السجنية 
بالسفارة البريطانية(، وعدد من الدول الشقيقة مثل اليمن والسعودية. كما تجمع املندوبية العامة إلدارة السجون 
وعدد من الهيآت واملنظمات الدولية أوراش عمل تستهدف باألساس تشجيع التقيد باملبادئ والقواعد التي جاءت 
بها العهود واملواثيق الدولية، ودعم البرامج التربوية والتأهيلية والعمل على تطويرها، باإلضافة إلى تدريب العاملين 

باملؤسسات السجنية. 

3 - إشكالية التباعد بني النصوص واملمارسة

تحولت بعض القوانين إلى حبر على ورق بسبب عدم تفعيلها، وغياب الرقابة على تطبيقها، وعدم ردع املخالفين. 
وتبدو خطورة عدم تفعيل تطبيق تلك القوانين في كونها تمثل حاجة ملحة في حياة السجناء، باعتبارها تعالج أهم 
القضايا التي تهم الساكنة السجنية وتؤثر على حياتهم، وفي مقدمتها التمكين من الحقوق، والحماية من التعرض 
للتعذيب واملمارية املهينة والقاسية والالإنسانية...وتشمل القوانين الغير املفعلة العديد من مواد قانون املسطرة 
وحين نتأمل في مضامين  والقانون املنظم للسجون واملرسوم التطبيقي.  والقانون الجنائي املوضوعي،  الجنائية، 
لتعديلها.  الحاجة  للنصوص أكثر من  التطبيق السليم  الحاجة ملحة للسعي نحو  بأن  يبدو  القوانين وقيمتها، 
وال تتطابق والتزامات اململكة  فاملمارسات اليوم ال تتالءم والوثيقة الدستورية على مستوى الحقوق والحريات، 

املغربية على املستوى الدولي.
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فبالرغم من التطور الهام الذي عرفته العديد من النصوص القانونية خالل العشرية األولى من األلفية الثالثة، 
إال أن املمارسة العملية على مستوى تفعيل الضمانات وحماية  على مستوى قواعد الشكل أو املوضوع،  سواء 
الحقوق تظل رهينة بالتطبيق العملي من لدن املمارسين واملسؤولين. بذلك نالحظ على مستوى التشريع الجنائي 
تعطيل العديد من املقتضيات القانونية الهامة. فإذا كان املشرع املسطري املغربي عالج احكام وقف تنفيذ العقوبة، 
واإلفراج املقيد بشروط،كبديل أثناء تنفيذ العقوبات، وان كانت هده العقوبات في نطاق النهج التقليدي للبدائل، 
من قانون املسطرة   41 إضافة لقواعد الصلح املنظمة بمقت�صى املادة  فإنها نموذج واضح عن عدم التفعيل. 
الجنائية، التي لم تعرف مسارها الصحيح على مستوى التطبيق. من جانب آخر فمن النصوص املعطلة على مستوى 
قواعد الشكل واملوضوع، عدم تفعيل املشرع املغربي لعقوبة اإلعدام على مستوى التطبيق، األمر الذي يجعل من 
املحكومين بها في وضع غير سليم أمام القانون، بل معاملة قاسية ومهينة، فهو ليس فقط تعطيل للنص بل عقوبة 
مضاعفة. باإلضافة ملا ذكر سجلنا أيضا تفعيال ضعيفا للجان املراقبة املنصوص عليها في مقتضيات قانون املسطرة 
الجنائية. وسجلنا أيضا عدم التفعيل املر�صي للعديد من بنود القانون املنظم للسجون، من خالل عدم تمكين 
السجناء من املعلومات الخاصة بالحقوق والضوابط داخل املؤسسة السجنية )املادة 26(، سواء من حيث الحق 
في التظلم، أو الحق في الدفاع حين الخضوع للتأديب، الحق في ضمان الصحة والسالمة من حيث التدفئة والتهوية 
113(، والحق في الخدمات  )املادة  114(، والحق في النظافة الشخصية وتوفير املرافق الصحية  )املادة  واملساحة 
الطبية )املادة 123( ... أضف لذلك الحاجة لتفعيل اللجنة املنصوص عليها في الفقرة األخيرة من املادة الثانية من 
ظهير 29 ابريل 2008 واملحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.09.212 القا�صي بتأليف وتحديد اختصاصات هذه اللجنة، 
التي يترأسها املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، في إطار تحسين ظروف اعتقال السجناء وتوفير الرعاية 
الصحية لهم وتأهيلهم بعد اإلفراج عنهم من أجل إعادة إدماجهم في املجتمع، وضمان تكوين موظفي املندوبية في 
املجال االجتماعي والصحي واألمني. الحاجة أيضا لتفعيل املادة 10 من املرسوم التطبيقي للقانون رقم 23-98، بما 
يجعل من تدخالت الجمعيات ذات الصلة بالعمل التربوي، أو االجتماعي، أو الحقوقي مساهمات حقيقية في إعادة 
إدماج السجناء والسجينات بعيدا عن العمل املرحلي الذي يقتصر على املناسبات الدينية أو الوطنية، من خالل 
اإلسهام الجاد في نشر ثقافة حقوق اإلنسان داخل املؤسسات السجنية ومساعدة اإلدارة السجنية على القيام 
بمهامها في توفير بيئة مالئمة لتحسين ظروف االعتقال. وتفعيل املادة 84 من القانون املنظم للسجون بما يحقق 
انفتاح املؤسسة السجنية على محيطها الخارجي، ويكفل مساهمة املنظمات الحقوقية واالجتماعية والدينية على 
تقوية وتطوير املساعدة التربوية املقدمة لفائدة املعتقلين، وتقديم الدغم الروحي واملعنوي واملادي لهم ولعائالتهم 

عند االقتضاء، واملساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنهم.                                    

باملقابل للنصوص املعطلة، هناك نصوص في حاجة للتحيين، بحيث وجب على املشرع املغربي االنتباه إلى ضرورة 
مانديال ومستجدات  الدولية وبخاصة قواعد  واملواثيق  يتناسب  بما  القانونية،  للمنظومة  الشمولية  املراجعة 
ومقتضيات قانون املسطرة الجنائية،  الوثيقة الدستورية من خالل مراجعة عميقة وشاملة للقانون الجنائي، 
بشكل يسمح باملالئمة مع املعايير الدولية ويحقق رسالة السجون وتأهيل وإصالح  والقانون املنظم للسجون، 
املسجون بما يتما�صى مع مفاهيم السياسة العقابية الحديثة. وينبغي في آن واحد أن تحرص التعديالت على تحقيق 
وضمان توفير  االنضباط داخل السجون والعمل على تطويرها ملواجهة ظاهرة االكتظاظ في بعض السجون، 
الخدمات األساسية لهم، في أفق تعزيز حقوق السجناء، ومراعاة أوجه الرعاية الصحية واالجتماعية، وبما يكفل 
تطوير منظومة السجون.على أن يتم ذلك تحت إشراف ومراقبة وتوجيه قا�صي تطبيق العقوبات الذي تحتاج 
قواعده املسطرية للتحيين والتطوير سواء على مستوى االختصاصات أو الصالحيات، بشكل يسمح له بحضور 
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فاعل، وضمان للتنزيل الصحيح لقواعد املعاملة العقابية. كما أن من القواعد التي تحتاج للتعديل، تلك املتعلقة 
بالحصول على السجل العدلي واملساطر الواجب اتباعها وطول املدد الواجب احترامها للحصول على رد االعتبار 

القانوني، أو تقديم طلب رد االعتبار القضائي.

فرغم أن املشرع قرر إلغاء البطاقة رقم 1 بعد مرور زمن معين ابتداء من يوم مغادرة السجن، فإنه ينبغي مراجعة 
النصوص القانونية مراجعة شاملة ضمانا الندماج أسرع للمفرج عنهم. 
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باعتبار السجن عقوبة املجتمعات املتحضرة، فقد دفع بالتشريعات الجنائية املقارنة إلدخال إجراءات جديدة   
على مستوى منهجية التدبير، فالسجن هو الحل املكروه الذي ال يمكن االستغناء عنه، وألجل ذلك يجب إنشاء 
مؤسسات متخصصة تضم مختلف الوسائل التي تستلزمها عملية التأهيل، ألن إنسانية السجين ال تتوقف فقط 
على األكل والشرب والحق في التطبيب ... إنسانية السجين يجب أن تتجلى كذلك في احترام كرامته، فالفترة التي 
يقضيها السجين بالسجن يفترض أن تكون مناسبة لتذكيره بإنسانيته وكرامته ال فترة انتقام. هذه األسباب تؤكد 
على ضرورة البحث في سبل االرتقاء باملعاملة العقابية داخل املؤسسات السجنية، األمر الذي يقت�صي التركيز على 

أنجع الطرق لتدبير السجون في سياق تحديث املؤسسات العقابية.

أوال: التدبير غير املباشر للمؤسسة العقابية

لم يعد من مناص غير السعي وراء البحث على خيارات جديدة ملعالجة أزمة السجون، وذلك من خالل محاوالت 
تطوير طرق التدبير السجني،  واالنفتاح على شركاء يساهمون في إصالح بيئة السجن وتوسيع دائرة الفاعلين في 
النظام العقابي. وأيضا من خالل تبني منظور حداثي للعقوبة بشكل يضمن أداءها لدورها الطبيعي في اإلصالح 
والتأهيل وجعل السجن فضاء إنساني. ولهذه الغاية وإيمانا بجسامة هذا الورش كان لزاما التفكير في البحث عن 
شريك الى جانب الدولة لتسيير أمر املؤسسات السجنية، لكن ذلك ال ينبغي أن يفهم أن الدولة سترفع يدها على 
بل العكس من ذلك فالهدف يبقى هو البحث عن سبل اإلصالح في إطار مقاربة  املرحلة التنفيذية من العقاب، 
تشاركية. وذلك ما أدى ببعض الدول الى تبني خيار ات مختلفة، من قبيل التدبير الغير املباشر، أو اللجوء لتقنية 

خوصصة املؤسسات العقابية.

1 - جتربة القانون املقارن للتدبير غير املباشر

االستعانة بمصادر  من خالل   تعددت أنماط تدخل القطاع الخاص في املرافق السجنية العمومية الفرنسية، 
خارجية في تنفيذ بعض الخدمات، ويعهد بها إلى فاعلين من القطاع الخاص كالتغذية والتنظيف،  أو من خالل 
الخوصصة الشاملة وبالتالي تفويت السجن للخواص، أو التدبير املفوض للخدمات املتعلقة باملرفق السجني مثل 
التغذية والفندقة والغسيل واملقصف والصيانة والتنظيف ووسائل النقل والعمل السجني والتكوين املنهي. ويعتبر 
التدبير املفوض في نظر البعض ثورة ثقافية تتيح تحديد رؤية ثابتة لألهداف على املدى الطويل، حيث يستطيع 
مدير املؤسسة السجنية بالتعاون مع الخواص، انطالقا من عالقة الثقة بينهما واملبنية على األهداف املشتركة، 
وضع خطة لعدة سنوات لتحقيق األهداف املسطرة، وذلك عكس التدبير باملفهوم التقليدي الذي يتقيد بوسائل 
كما يقلل من مجال املنافسة  غير متطورة من خالل مبدأ امليزانية السنوية وبموارد بشرية ومالية أقل تطورا، 
يمكن ذكر تجربة فرنسا في هذا املجال من خالل إصدار  وفي هذا اإلطار،  واالستجابة والقدرة على التكيف. 
قانون التوجيه والبرمجة من أجل العدالة بتاريخ 9 شتنبر 2002 والذي نص على تنفيذ برنامج لبناء  1320 مكانا 
لالعتقال، أي ما يعادل 26 مؤسسة عقابية ولقد اختارت وزارة العدل استخدام شكلين قانونين إلنجاز هذه املهمة: 
عقد التوريد وصفقات التدبير املفوض  أو صفقات التصميم والتنفيذ وصفقات التدبير املفوض. ويتميز التدبير 
املفوض باعتباره شكال من أشكال اإلدارة املشتركة أو املختلطة التي تقوم من خاللها اإلدارة العقابية باالستعانة 
بمصادر خارجية خاصة، تتكلف بتنفيذ بعض املهام غير السيادية، وتستثني بعض املهام املتعلقة بالحراسة ومسك 
السجالت التي تبقى من اختصاص اإلدارة. هذا النمط من التدبير هو واحد من التدابير األصلية في املشهد اإلداري 
21 مؤسسة تخضع للتدبير  بل هو نموذج لكثير من النظم السجنية األجنبية. وتوجد حاليا في فرنسا  الفرن�صي، 
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املختلط، تم بناؤها في إطار برامج مختلفة لزيادة عدد أماكن االحتجاز و كل واحد من هذه البرامج هو نوع معين من 
الشراكة بين القطاعبين العام والخاص. ودمج لعدد متزايد من الخدمات.

2 - خوصصة املؤسسات العقابية 

في سياق محاولة التخفيف من أعباء الدولة، وفي إطار نهج جديد في التدبير يقوم على االنفتاح على مكونات أخرى 
للمساهمة في تأهيل السجين، اعتمدت العديد من األنظمة أسلوب خوصصة مؤسساتها العقابية. هذه الطريقة 
في التدبير والتي تتخذ أشكاال مختلفة تحتاج لتقييم دورها كوسيلة للتخفيف من أزمة السجون. هذه الخوصصة 
يمكن أن تكون كلية عبر إشراك القطاع الخاص بناء على تعاقد مع الدولة في بناء السجون وإدارتها وتشغيلها وتمويل 
صيانتها وتنفيذ مشاريع تدريب املساجين وتشغيلهم وبيع منتجاتهم خارج السجن. ومقابل ذلك تقدم الدولة منحا 
للقطاع الخاص بناء على عدد املساجين أو عدد األسرة املستعملة. وفضال على ذلك، يكون دور مسؤولي الحكومة في 

هذه الحالة اإلشراف على التشغيل والتأكد أن متطلبات العقد قد تم تنفيذها. 

وقد يتعلق األمر بخوصصة جزئية، إذ تقوم بعض املؤسسات العقابية أو اإلدارات املركزية للمؤسسات العقابية 
بالتعاقد مع بعض املؤسسات الخاصة لتقديم بعض الخدمات املحددة مثل التغذية أو النظافة أو الخدمات 
تظل الحكومة تملك وتشغل املؤسسات العقابية ومن تم تستطيع اختيار الخدمات  وفي هذه الحالة،  الصحية. 
املناسبة بناء على الحاجة والتكلفة. وال يعني هذا التنازل عن الدور املركزي للدولة بالنسبة للمؤسسات العقابية 
والسجنية، بل يكون الهدف من هذا التفويت للخدمات هو توفير وتحسين الدور التربوي واالجتماعي للسجن. 
أما الطريقة الثانية من الخوصصة فهي شائعة في كثير من املؤسسات العقابية في دول ومجتمعات كثيرة بما فيها 
بعض املجتمعات العربية، ولم يثر حولها خالل هذه املدة الزمنية الطويلة أي نوع من املعارضة أو الجدل. وكانت 
املشكالت املرتبطة بهذا النوع من الخوصصة تتركز على شكليات إجرائية تتعلق عادة بنوعية وجودة الخدمات 
املقدمة والتكلفة. أما النوع األول وهو الخوصصة الشامل فلم يظهر وينتشر إال في مجتمعات محدودة مثل الواليات 
املتحدة وبريطانيا منذ بداية الثمانينات وما زال محدود االنتشار. ومع هذا فقد انقسم الناس حول هذا املوضوع 
إلى مؤيدين ومعارضين كل يدلي بدلوه ويقدم حجته. وإذا كانت خوصصة السجون محط نقاش بالنسبة ملختلف 
األنظمة القانونية، فإن الحل األمثل ملواجهة االنتقادات بشأن إعمالها يتحقق بتقسيم مهام هذا املرفق إلى قسمين: 
قسم ال يمكن للدولة أن تتخلى عنه كإدارة السجن والحراسة ومسك السجالت الخاصة باملؤسسة العقابية، وآخر 

 .
ً
 ال شكال

ً
يمكن إسناده للقطاع الخاص مع الحرص على تنفيذ العقود مضمونا

ثانيا: التدبير التشاركي في القطاع السجني

يستهدف تجميع جهود  “أسلوب إداري حديث في التدبير،  يبدو أن املقاربة التشاركية في تدبير القطاع السجني 
اعتمادا على استراتيجية  مختلف املتدخلين قصد احتضان السجين من حيث املساندة والتوجيه والتواصل، 
القرب كبديل ملركزية السلطة، انطالقا من سياسة توزيع وتقاسم الوظائف بين الدولة وباقي املتدخلين في إطار من 
التكامل الوظيفي”. فإذا كان من الطبيعي أن تقوم اإلدارة العقابية باملهام األمنية، فاملسالة ليست كذلك بالنسبة 
مقارنة باإلمكانيات البشرية  للمهام املرتبطة برعاية وتأهيل املحكوم عليهم بالنظر إلى ارتفاع ساكنة السجون، 
مما يقوض جهود القطاع في توفير سبل التأهيل الحقيقية  واملادية املحدودة التي يتوفر عليها القطاع السجني، 
للسجين. واعتبارا أيضا لكون التدبير التشاركي واحد من أنجع الحلول ذات البعد الحضاري في حل أزمة السجون، 
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خدمة ألدوارها التنموية على مستوى تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ضمن نظرة شمولية تستهدف كل املتدخلين 
والفاعلين في حقل محاربة الجريمة باعتبارها مسؤولية جماعية، متجاوزا بذلك الطرح الذي يقف عند مسؤولية 
مكلفا  والقطاع السجني باعتباره قطاعا وصيا على تدبير شؤون السجون والسجناء،  أحد األطراف دون اآلخر. 
بتنفيذ السياسة العامة للدولة في هذا املجال، أضحى ملزما أكثر من غيره باعتماد املقاربة التشاركية، ملا تقدمه 
من بدائل للطرح التقليدي في التدبير الذي يعتمد على تركيز السلطة، عبر االنخراط في ترسيخ دعائمها ومرتكزاتها 

األساسية والسهر على توفير متطلباتها. 

إن فلسفة التدبير بصفة عامة والتدبير التشاركي بصفة خاصة، ترتبط ارتباطا وثيقا بالتخطيط الذي ينبني على 
وضع رؤية وتصور مستقبلي وفق خطة محكمة ملختلف االختيارات التنموية. وعليه فإن للتخطيط االستراتيجي 
التشاركي أهمية خاصة. فقد أضحى لزاما على قطاع السجون أن يواكب سياسة املخططات، سيما وأن البرامج 
التأهيلية والتربوية التي تستهدف السجين غالبا ما تفتقد إلى رؤية دقيقة ضمن استراتيجية واضحة، مما يجعل 
تضمن املرسوم املحدد  وفي هذا اإلطار،  التأهيل واإلدماج.  البعد عن تحقيق أهداف  البرامج بعيدة كل  هذه 
إشارات واضحة لبلورة تصور مشترك  الختصاصات وتنظيم املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، 
مع بعض القطاعات الحكومية، وهو ما تجسد فعال على أرض الواقع من خالل املخطط الخما�صي ملديرية العمل 

االجتماعي والثقافي وإعادة اإلدماج.

وتأتي فكرة طرح  املقاربة التشاركية في نسق التجربة املغربية في ظل معدالت التنمية السلبية وهو ما يتطلب أوال 
إعادة الثقة ملختلف األطراف الفاعلة ضمن مقاربة تشاركية تستحضر وظائفها الثالث األساسية: الديمقراطية، 
البيداغوجية والتدبيرية التشاركية، وهو ما دأبت املندوبية العامة إلدارة السجون على تنزيله بتعاون مع مؤسسة 
التي جعلت من املؤسسات السجنية مجاال لالشتغال والتدخل والفعل  محمد السادس إلعادة إدماج السجناء، 
ويمكن القول أن مؤسسة محمد السادس استطاعت أن  عبر تكريس حركية مؤسساتية بين جميع املتدخلين، 
تنتج العديد من البرامج وتدعيم الكثير من املبادرات، وتؤسس أيضا لتقاليد جديدة في سياسة اإلدماج وإعادة 
التربية، من خالل املنجز العام للمؤسسة الذي المس البنيات التحتية والتجهيزات واملوارد البشرية والبرامج التربوية 
وهكذا  واإلدماجية أيضا، هذا فضال عن الحضور النوعي الذي سجلته املؤسسة في مختلف النقاشات العلمية. 
فالدور الذي تلعبه املقاربة التشاركية في خلق االنسجام والتنسيق يظل أيضا رهينا باستحضار فاعلين آخرين يجب 
إشراكهم والتنسيق معهم، ويتعلق األمر أساسا باملصالح الخارجية ملختلف الوزارات وهذا هو دور املقاربة املندمجة 

كمقاربة مكملة للمقاربة التشاركية.

هذه املقاربة التي تعد أسلوبا متقدما في التدبير تهدف إلى خلق التنسيق بين مبادرات الفاعلين العموميين، وتساعد 
على ترشيد تدخالتهم عبر إنتاج برامج متكاملة ومتناسقة، من خالل استحضار الوظائف التي تقوم عليها هذه املقاربة 
واملتمثلة في: التخطيط، الرصد، والتنسيق. واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج تسعى لالنخراط في 
هذا التوجه، وفق برامج يشارك في التخطيط لها كل األطراف املعنية. وهو ما دفع باملشرع إلى استحداث لجنة 
القطاعات املشتركة املنصوص عليها في الفقرة األخيرة من املادة الثانية من ظهير 29 ابريل 2008 القا�صي بتعيين 
املندوب العام، والتي تعتبر بحق اإلطار الحقيقي الفعال للتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات املعنية بالشأن 

السجني.

إن للتدبير التشاركي متطلبات ال يقوم إال بتوافرها، ونخص منها بالذكر تحديث اإلدارة، والتقيد بمبادئ الحكامة 
الجيدة في تدبير الشأن السجني.
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وإذا كان تحديث اإلدارة السجنية يعني إعادة النظر في نمط التسيير التقليدي من أجل خلق تصور جديد أكثر 
انسجاما مع الحقائق املعاصرة ومتطلبات التغير، فإن األمر يتعلق إجماال بإدخال التكنولوجيات الحديثة بهدف 
كما يعني التحديث اإلداري أيضا تأهيل املوارد البشرية  تحسين إنتاجية الجهاز اإلداري وتبسيط عمله اليومي، 
ومن جهة أخرى تنمية  تأهيل املوارد البشرية،  وهو ما يتطلب من جهة   باعتبارها محور كل اإلصالحات وأداتها. 
السجني  الشأن  تدبير  في  الجيدة  الحكامة  بمبادئ  التقيد  لضرورة  إضافة  الحديثة،  التكنولوجيات  استعمال 
باعتبارها تشكل االرتباط املفصلي بين ركائز التدبير التشاركي ومستوجبات الحكم الرشيد أو الصالح إنما تحكمه 
وهو ما يرفع  تنصب على تحقيق متابعة ومساءلة أفضل للعمل اإلداري عن النتائج املتحصلة،  قواعد فعالة، 
وتركيز عنصر  من مستوى الشفافية املنشودة في تدبير املرافق العمومية، من خالل ربط املسؤولية باملحاسبة، 

الشفافية في املمارسة اإلدارية للقطاع السجني.

ثالثا: آفاق تدبير املؤسسات العقابية باملغرب

ترتكز األهداف العامة للدولة في تدبير أمور املواطنين على أسس قانونية تمكن من التغلب على الفوارق بين 
مختلف فئات املجتمع، بتوزيع عادل للمبادرات الهادفة إلى تنمية البالد. وبالنظر إلى عدم قابلية املواطنة للتجزيئ 
أو التصنيف الفئوي فإن السجين كمواطن يبقى في خضم اهتمامات الدولة الحديثة التي عليها أن تعمل على 
استدماج السياسة العقابية ضمن السياقات العامة للتنمية في إطار مندمج. والقطاع السجني باعتباره القطاع 
الو�صي على تدبير املؤسسات السجنية وتنفيذ سياسة الدولة في املجال العقابي، عليه أن يسعى إلى البحث عن 
أفضل املناهج في التدبير بين اعتماد املقاربة التشاركية كمدخل ضروري لحشد التوافقات االجتماعية حول 
سياسة التأهيل وإعادة اإلدماج التي تتسع لتدخالت كافة األطراف املعنية بالشأن السجني، بغض النظر عن طبيعة 
الصعوبات القانونية والواقعية التي قد تعترض هذه املقاربة على مستوى التطبيق؛ أو الرهان على أسلوب يتراوح 

بين الخوصصة أو التدبير املفوض.

1 - مالمح التدبير التشاركي للقطاع السجني

يعتبر انفتاح املؤسسة السجنية على العالم الخارجي من خالل فسح مجاالت عدة للتواصل بين السجناء ومحيطهم 
في اتجاه إشراك مختلف أطياف املجتمع في تدعيم سياسة التأهيل وإعادة اإلدماج، خاصة إذا ما  االجتماعي، 
استحضرنا معطى مهما يتمثل في كون املؤسسة السجنية تقوم بتربية أناس فشل املجتمع في تربيتهم في ظروف 
أفضل، مما يجعل من مسؤولية إعادة التربية املنوط بهذه األخيرة مسؤولية مشتركة بالدرجة األولى. والحال أن املتتبع 
يجد نفسه أمام صعوبات جمة على عدة مستويات تعيق العمل التشاركي مع نزالء السجون. وهو ما يتطلب تأهيل 
التدبير التشاركي للقطاع السجني كاختيار استراتيجي من خالل فكرة تغييب خلفية »العمل السلطوي االنفرادي« 
لدى أصحاب القرار. كما يعني ذلك أيضا ترسيخ مقومات التأهيل انطالقا من خصوصية القطاع السجني كقطاع 
تربوي تأهيلي يتعامل مع فئة هشة في غالبيتها، وهو ما يشكل منطلق كل الفعاليات للبحث عن ميكانيزمات حقيقية 
لتأهيل الفعل التشاركي على مستوى القطاع السجني. بما يفتح آفاقا أرحب نحو تطوير السياسة العقابية وجعلها في 
قلب السياسة العامة للدولة. لذلك يتطلب النهوض بالتدبير التشاركي للقطاع السجني ضرورة استحضار السجين 
كعنصر مهم في إنجاح سياسة التأهيل، املعني األول بهذه السياسة، من خالل إدماجه في الفعل التشاركي لتحمل 
مسؤولياته اتجاه نفسه واتجاه مجتمعه، وهي خطوة ترتبط ارتباطا وثيقا باعتماد البعد االجتماعي في السياسة 
وما يعنيه ذلك من ضرورة االنفتاح على املجتمع بكل مكوناته خاصة منها املهتمة بالبحث األكاديمي  السجنية، 



47

ملخص الدراسة حول املنظومة القانونية للسجون باملغرب

والتزام القطاع السجني بالديمقراطية التشاركية، مع تأهيل التدبير التشاركي على  في عالقته بموضوع العقوبة، 
مستوى الجهوية املوسعة. 

2 - تسيير املؤسسات العقابية باملغرب بني اخلوصصة والتدبير املفوض

فإنه من  جدران السجون،  وال إبقائه مهمشا بأوضاع مخفية وراء  بما أنه ال يمكن التخلي عن عالم السجون، 
الضروري أن تنظر الجهات املسئولة في الخيارات القانونية على مستوى التدبير،خاصة مع فشل التدبير املباشر 
وفي رفع الكفاءة الكلية للمؤسسات العقابية وجعلها  فالرغبة في إصالح النظام العقابي،  للمؤسسات العقابية. 
وكذا إيجاد حلول ملشكلة االكتظاظ هي أقوى املبررات التي تحفز  قادرة على تحقيق أهداف التنفيذ العقابي، 

وتستدعي البحث عن حلول وأفكار جديدة بخصوص تحديث طرق وأساليب التدبير.

ولعل تصور خوصصة املؤسسات السجنية باملغرب سيسمح بخفض التكلفة وتحسين املردودية، وهو ما بينه نجاح 
القطاع الخاص وكفاءته من الناحية اإلدارية واملالية في تدبير السجون في الدول املقارنة. بذلك فعدة مبررات واقعية 
تستدعي الدخول إلى عالم التدبير الخاص،  أهمها السعي إلى الحد  نسبيا من الفساد واستغالل املال العام. مبررات 
حدت بالحكومات إلى تبني سياسات التدبير الخاص افتراضا منها في تأثيرها اإليجابي على املالية العامة التي ترزح 
تحت عدة أزمات، بل يمكن النظر إليها كحل سيا�صي تستخدمه لتجاوز أزماتها املالية وتخفيض النفقات الحكومية 
ألن تمويلها للمرافق العامة يشكل عبئا على خزينة الدولة  زيادة على املبررات االقتصادية ، من قبيل ضعف أداء 
املنشآت العامة ورفع كفاءة اإلنتاج لكون القطاع الخاص يعتمد على معايير الربح والخسارة، أما اجتماعيا فتتحدد 
هذه املبررات في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص الذي يترتب عليه إشراك القطاع الخاص في القرارات الحيوية، مما يعزز 
روح االنتماء وقيم املواطنة ، ويساهم في ترسيخ مبدأ املحاسبة. واألهم من ذلك طبعا هو ضرورة تحسين األوضاع 
املادية للمؤسسات السجنية قصد جعلها مكانا مالئما لتطبيق النظريات التربوية الحديثة والتغلب على الصعوبات 
والسعي باملؤسسات السجنية إلى مصاف املقاوالت ماديا ومعنويا  التي تعترض تطبيق سياسة إعادة التأهيل، 

وإداريا، وتصنيف السجناء حسب السن والكفاءة واملقدرة، مع فتح أوراش عمل يندمج فيها السجناء واملقاولة.

لذلك فأول خطوة  يجب القيام بها  في حالة الرغبة في خوض التجربة في املغرب، ضرورة التسلح  بالدراسات  الجدية 
حول املناخ العام الوطني والكلفة االقتصادية لهذا األسلوب من التدبير، تتكلف بها أطر مالية أو لجنة تتوفر لها 
كل الوسائل التي ستستخدمها في مهمتها، أو القيام بإرسال بعثات إلى الواليات املتحدة أو بريطانيا أو أستراليا لجمع 
املعلومات حول السجون الخاصة ليتم التق�صي عن األثر االقتصادي للخوصصة من حيث التكاليف والجودة 
والنجاعة، ومن حيث احترام حقوق السجناء، وهو ال�صيء الذي يتطلب املزيد من الحذر لكي ال  تنتقل املرافق العامة 
من احتكار الدولة إلى احتكار من طرف الخواص. وجدير بالتوضيح أن خوصصة السجون تتفرع إلى نموذجين اثنين:

1 - إما إدارة خاصة كاملة بحيث تمتلك الشركة الخاصة السجن وتستغله لحساب الدولة.

، ويتكلف الخواص فقط بإدارتها ماليا  وإما إدارة من طرف الخواص ملؤسسة سجنية تملكها الدولة   -  2
وخدماتيا دون حيازتها أو تملكها. 

وبما أن الضرورة تقت�صي البحث عن حل جذري وعملي ملشكل السجون الذي يثقل كاهل الدولة بالنفقات دون 
تحقيق اإليجابيات املتوقعة منه، فلما ال السير على هدى املقاولة الخاصة التي أصبحت النموذج املرجعي لبعض 
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املرافق العامة من حيث قواعد وتقنيات التدبير والتوجه نحو تقريب القطاع الخاص من العام لتعزيز التنافسية.

العقابية يشكل  التدبير املفوض لخدمات املؤسسات  فإن تجربة  وخالفا لتصور إمكانية خوصصة السجون، 
بالنظر إلى تكريسه املفهوم الحقيقي للشراكة بين  النموذج األكثر انتشارا واستجابة ملنطق الحكامة التشاركية، 
القطاعين العام والخاص. فبموجب أسلوب التدبير املفوض تعهد إدارة املشروع إلى هيئة خاصة قد تكون أفرادا 
عاديين من رجال األعمال، أو شركة من الشركات العادية التي تكونت طبقا لقواعد القانون الخاص. وعليه فإن 
بل إنه خطوة من  أسلوب اإلدارة الخاصة بجميع أشكاله يعبر عن نية الدولة في االنفتاح على القطاع الخاص، 
خطوات الخوصصة، حيث يبقى دور الدولة فعاال فقط في الرقابة واإلشراف ومساءلة القطاع الخاص، وغالبا 
ما تلجأ الدولة إلى مثل هذه الطريقة عندما ال تريد أن تسلم كافة أمور قيادة بعض املشروعات العامة إلى القطاع 
وتريد أن تحتفظ لنفسها ببعض املزايا والحقوق ملمارسة الضغوط على هذه املشروعات العتبارات  الخاص، 

استراتيجية أو أمنية أو وطنية.

إن استعراض مختلف مزايا وإيجابيات التدبير املفوض ال يجب أن ينسينا أن املسألة التي يجب معالجتها في حالة 
هي تلك املتعلقة بتحديد الشروط التي تسمح للسلطات الحكومية أن  الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
تختار أفضل شريك في هذا القطاع مما يمكن من عقلنة التدبير املفوض، وهو ما يتطلب من جهة أولى نهج طريقة 
طلب العروض ملنح هذا الحق ضمانا للشفافية. ومن جهة أخرى صياغة إطار قانوني مالئم للتدبير املفوض لخدمات 
املرفق السجني، يتطلب األخذ بعين االعتبار كل املقاييس واملعايير لضمان مردودية املرافق العامة، وإنجاز الخدمة 
في أحسن الظروف ووفق أفضل مقاييس الجودة. من جانب آخر، فإن عملية إحالل القطاع الخاص محل القطاع 
العام في مجال خدمة السجون يريح اإلدارة العقابية من مشاكل مهمة ويعطيها الوقت الكافي لالهتمام بتأهيل 
املحكوم عليهم وتنفيذ مهامها بشكل أفضل وهذا ما سيكون له بعض األثر في تحقيق تنفيذ مضامين القانون. 
ويساهم بذاك إدخال فاعلين جدد إلى العالم السجني في انفتاح إيجابي، فالخواص شركاء شبه عضويين تقريبا في 

السجن ووجودهم في السجون يوميا سيساهم في تعزيز الرقابة والشفافية في السجن.

وإذا كان الواقع يفيد بأن هناك إشكاال مفاده صعوبة املقارنة بين تكاليف السجون العمومية والسجون في إطار 
التدبير املختلط ويرى البعض أن النتائج املحصل عليها لم تكن في مستوى تطلعات املفوضين واملستفيدين من 
الخدمات املفوضة وذلك ألن أهداف املفوض واملفوض إليه مختلفة تماما. فإننا نعلم بأن التجربة وفي كل األحوال 
لن تكون بالطبع مثالية، ولكن ما يجب فهمه هو الحاجة امللحة لتحديث تدبير القطاع السجني. لذا وجب االستفادة 
من التجارب املقارنة بإخفاقاتها ونجاحاتها سعيا ألنسنة الفضاءات السجنية، وحكامة تدبير مرافقها. الشك أن 
التدبير العمومي للمؤسسة السجنية يختلف عن التدبير الخاص لها، وسيلقي ربما بظالله على أساليب املعاملة 
العقابية، وعلى بعض املسائل املتعلقة بالحياة داخل السجن. لذلك فإن الرقابة على املؤسسات السجنية التي 
تتبنى التدبير املفوض يجب أن تتم من قبل جهاز متخصص يمتلك الكفاءة املهنية والتقنية التي تؤهله، وهو بالدرجة 

األولى وفق ما مر معنا قا�صي تطبيق العقوبات، في أفق تنصيب اآللية الوطنية ملراقبة أماكن االحتجاز.
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ثم التنصيص ضمن االتفاقيات الدولية على مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى إقرار حماية فعالة في مواجهة 
اعتبارا لكونهم يواجهون في السجون اخطارا متزايدة على سالمتهم وأمنهم  الفئات الهشة في الوسط السجني، 
وراحتهم بسبب عمرهم أو جنسهم أو أصلهم االثني أو صحتهم أو وضعهم القانوني او السيا�صي...وفي سياق تنوع 
ووضعية  على شخصية  املبني  التصنيف  يعد  السجنية،  املؤسسات  داخل  املقررة  العقابية  املعاملة  أساليب 
الوسيلة الكفيلة بتحديد وضعه بين مختلف الفئات من حيث كونه حدثا أو راشدا،  بال أدنى شك،  السجين، 
مريضا أو عجوزا، شاذا أو مختال، محترفا لإلجرام أو معتقال احتياطيا..، فضال عن االعتداد بنوع الجريمة املرتكبة 
والعقوبة املحكوم بها. األمر الذي يتطلب اعتماد نظام لتفريد املعاملة العقابية في املؤسسات السجنية، وفق ما 
تقتضيه املبادئ واملوجهات العامة التي تتطلب بالضرورة دراسة حالة النزيل مع اآلخذ بعين االعتبار التوجيهات 
بشأن طبيعته واملعاملة الفردية املناسبة، وكذا حالته الشخصية في تحديد نوع املؤسسة السجنية التي سيرسل 

لها، والبرامج التي سيخضع لها.

أوال: املستضعفون بالوسط السجني

يمكن أن ندرج في سياق التصنيفات الجديدة للمستضعفين في املؤسسات السجنية، األجانب واألقليات والعجزة 
واملصابين بإعاقة جسدية واملعتقلين االحتياطيين واملحكوم عليهم باإلعدام.هذه التصنيفات تفرضها الوضعية 
الخاصة لهؤالء، وتتطلب معاملة جميع املحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تقت�صي احترام الكرامة اإلنسانية.

1 - احلماية القانونية لألحداث بالسجون 

استأثر موضوع املعاملة العقابية لألحداث باالهتمام البالغ لدى املهتمين بشؤون الطفولة عامة والجانحة خاصة. 
والكل يجمع على ضرورة تفريد معاملة الحدث بشكل يراعي تكوينه النف�صي والبدني والعقلي. ولضمان هذه املعاملة 
الخاصة كان البد من إيجاد آليات قانونية ومؤسساتية حمائية. وإذا كان املشرع املغربي قد أفرد لألحداث مجموعة 
من الضمانات لوقايتهم من السقوط في براثين الجريمة عن طريق تدابير لحمايتهم وتهذيبهم وتأطيرهم وتكوينهم، من 
خالل وضع معايير على مستوى السن والوضعية )في وضعية صعبة، ضحية أو جانح(، فقد نص أيضا على مجموعة 
من الضمانات القانونية، من خالل مقتضيات الكتاب الثالث من قانون املسطرة الجنائية، ومن خالل القانون 
وتعتبر مرحلة تنفيذ التدبير أو العقوبة من أخطر  املنظم للسجون الذي أفرد أساليب خاصة ملعاملتهم عقابيا. 
املراحل التي تواجه الحدث، فبصدور حكم اإلدانة وحصول اإليداع يصبح الحدث املحكوم عليه وجها لوجه مع 
األجهزة املكلفة بالتنفيذ العقابي. لذلك واقتناعا من املشرع بأن حماية الحدث ال يمكن أن تقتصر على تخصيصه 
بقضاء مستقل وبمعاملته معاملة خاصة قبل وأثناء املحاكمة، قام بتخصيص قا�صي األحداث بدور جديد متمثل 
في اإلشراف على تنفيذ التدابير والعقوبات الصادرة في شأن األحداث الجانحين. هذه العملية تشرف عليها هيئتان 
481 ق م ج، وقا�صي تنفيذ العقوبات  قضائيتان: قا�صي األحداث بالنسبة للمؤسسات املنصوص عليها في املادة 

بالنسبة للسجون، وذلك من خالل آليات اإلشراف على التنفيذ.

1-1 اإلشراف على تنفيذ تدابير الحماية والتهذيب

إن إشراف قا�صي األحداث على تنفيذ تدابير الحماية والتهذيب يتضمن إشرافه على تنفيذ نظام الحرية املحروسة 
من جهة، وإشرافه كذلك على تنفيذ بقية التدابير املنصوص عليها باملادة 481 قانون املسطرة الجنائية من جهة 

أخرى.



52

املــرصـد املـغـربي للـسجــون

1-2  اإلشراف على تنفيذ العقوبات الجنائية

إن كل ما يتضمنه القانون واالتفاقيات الدولية من مبادئ تستهدف حماية الحدث ومراعاة مصلحته الفضلى، 
يصبح عديم الجدوى إذا شاب مرحلة تطبيق العقوبة تعسف وإهدار لحقوقه. لذلك بات من الالزم أن تحظى هذه 
املرحلة بالعناية الالزمة، وأن يسند اإلشراف عليها إلى جهاز قضائي يضمن فعاليتها. فكان من املنطقي أن يكون 
للقضاء الذي حكم بالعقوبة، الحق في متابعة تنفيذها حتى يكفل تحقيق الغاية منها. لذلك اقتنع املشرع بأهمية 
الرقابة القضائية وما يوفره وجودها للمحكوم عليهم من ضمانات من خالل إحداث مؤسسة قا�صي تنفيذ العقوبة 
في قانون املسطرة الجنائية،  وبما أن دور قا�صي األحداث في مجال تنفيذ العقوبة يبقى محدودا، فإننا سنقترح 

بعض الصالحيات التي يمكن أن تسعف في رعاية أفضل  لألحداث:

• دور قا�صي تطبيق العقوبات؛ 	

• دور جديد لقا�صي األحداث في تنفيذ العقوبات؛	

األحداث سيكون املشرع قد استجاب بصورة استثنائية في ميدان الطفولة  فبإقرار هذا الدور الجديد لقضاء 
الجانحة ملطالب طاملا نادى بها فقهاء القانون.

1-3  آليات اإلشراف على التنفيذ

لقد منح املشرع لقا�صي األحداث عدة آليات تمكنه من اإلشراف على تنفيذ تدابير املراقبة والحماية املحكوم بها في 
حق الحدث. وتتمثل أساسا في إعادة النظر في ملف الحدث، والبت في الصعوبات التنفيذية.

1-4 املعاملة العقابية لألحداث

تضمن القانون 23. 98 املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية في املادة الثامنة أنواع املؤسسات املخصصة 
كوحدات  وهي مراكز اإلصالح والتهذيب،  حيث نص على مؤسسة جديدة خاصة باألحداث،  الستقبال املدانين، 
متخصصة في التكفل باألحداث واألشخاص املدانين، الذين ال تتجاوز أعمارهم عشرين سنة، قصد إعادة إدماجهم 
في الوسط االجتماعي. وقد عمل املشرع على التوفيق بين املقاربة األمنية واملقاربة االجتماعية داخل هذه املراكز. 
ويستبعد الخطورة  وتجدر اإلشارة إلى أن التصنيف في هذا اإلطار يركز على عامل السن دون العوامل األخرى، 
اإلجرامية وطبيعة الجريمة املرتكبة من طرف الحدث، والجهة القضائية التي أصدرت حكما باإلدانة )املادة 146 
من املرسوم(، مما ينعكس سلبا على سلوك الحدث وتربيته، ويستدعي بالتبعية إعادة النظر في عملية التصنيف 

الخاص باألحداث داخل املراكز. 

هناك أيضا معيقات وصعوبات تواجه البرامج اإلصالحية بمراكز اإلصالح والتهذيب باملغرب، وهو ما يعرقل سير 
العملية التأهيلية والتربوية، ويقف حاجزا أمام السياسات العمومية املعلنة، والقواعد القانونية املعتمدة. 

وبالرجوع إلى اإلحصائيات الصادرة عن املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، يتبين جليا مدى ارتفاع 
مما  وارتفاع عدد نزالء مراكز اإلصالح والتهذيب،  2000 و2012،  نسب إجرام األحداث خالل الفترة املمتدة بين 
انعكس سلبا على اإلنفاق العمومي. ومن خالل االطالع على امليزانيات املرصودة لهذه املؤسسات، يتبين أن اإلدارة 
مراكز جديدة بمواصفات حديثة تستحضر فلسفة العقوبة أو التدابير في مواجهة  السجنية لم تعمل على بناء 
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األحداث. ويتضاعف مشكل ضعف البنيات التحتية، بمشكل االكتظاظ الذي يمثل عمق أزمة السجون باملغرب، 
الذي يترتب عنه إشكاالت  ال�صيء  ويشكل معضلة مطروحة على السياسة العقابية، وعلى التجهيزات السجنية، 
أخرى متعددة، سواء في عالقة بضعف الوارد البشرية بمراكز اإلصالح والتهذيب، أو في عالقة باإلنفاق العمومي 

الذي ال يصل إلى الحدود الدنيا املطلوبة.

2 - النساء واألطفال واملسنون وذوو االحتياجات اخلاصة بالوسط السجني

ازدادت أهمية تعزيز وحماية حقوق السجناء والسجينات وبخاصة القئات الهشة في سياق تزايد االهتمام الدولي 
بقضايا حقوق اإلنسان؛ لذلك وجب على املغرب التفاعل مع متطلبات السجناء الذين لهم خصوصية. 

2  - 1 النساء واألطفال بالوسط السجني

لقد عمد القانون 23. 98 املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية إلى التنصيص على  مقتضيات قانونية تراعي 
الوضعية الخاصة للمرأة السجنية. وهكذا جعل كل املؤسسات السجنية تتوفر على حي خاص بالنساء املعتقالت، 
منفصال كليا عن األمكنة املخصصة للرجال، وال يمكن بتاتا أن تستقر أية معتقلة بمقر غير حي النساء، ويعمل 
على حراستهن ويدير أعمالهن ونشاطهن موظفات مربيات، وأطر خاصة تابعة لوزارة التجارة والصناعة التقليدية 
وواعظات من األوقاف والشؤون اإلسالمية وكذلك مرشدات اجتماعيات من االتحاد النسائي املغربي. ونظرا ملا 
يمثله املس املباشر بالحرمة الجسدية للمرأة من انتهاك لكرامتها، قد عمل القانون املنظم للسجون على جعل عملية 
تفتيش املرأة السجنية تتم بواسطة امرأة والعكس صحيح، على أن يتم ذلك في ظروف تصان فيها كرامتها مع ضمان 
فعالية املراقبة. كما أن القانون املذكور اهتم باألمهات السجينات املرفقات بأطفال صغار. وذلك بتخصيص غرف 
خاصة بهن لرعاية وعناية أطفالهن وروض ملحق باملؤسسة يتم تجهيزه في حدود اإلمكانيات املادية والبشرية 

املتوفرة.

وفي إطار إعمال الحق في الرعاية الصحية، فإن املرأة السجنية الحامل تستفيد من كل الفحوص الدورية والعالج 
الالزم من طرف الجهاز الطبي املختص، وفي حالة ما إذا حدثت الوالدة داخل املؤسسة السجنية فإن كال من األم 
من   138 وبالنسبة لإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالحالة املدنية فإن املادة  والطفل يخضعان للمراقبة الصحية. 
قانون “23. 98” قد حددت اإلجراءات الواجب إتباعها، بحيث إذا تمت الوالدة داخل املؤسسة يصرح بذلك إلى 
ويشار بعقد  املصلحة املكلفة بالحالة املدنية من طرف مدير املؤسسة أو العون املكلف باملصلحة االجتماعية، 
الوالدة إلى عنوان املؤسسة دون ذكر اسمها أو اإلشارة إلى اعتقال األم. كما منحت هذه املادة في فقرتها األخيرة رخصة 
استثنائية إذا كانت املعتقلة على أهبة الوضع طبقا ملا ورد في املادة 46 من نفس القانون واملتعلقة بمنح الرخص 
على طلبها وبعد  كما يمكن لألم االحتفاظ بابنها إلى حين بلوغه سن الثالثة من عمره بناء  االستثنائية للخروج. 
موافقة وزير العدل يمكن تمديد هذه املدة إلى سن الخامسة، وبعد انتهاء هذه املرحلة فإن املصلحة االجتماعية 
تتكفل بوضعه في مؤسسة تعنى بتوفير الرعاية والعناية له وذلك بعد الحصول على موافقة الحاضن وقد عبرت 
على ذلك صراحة املادة 139.كما يتمتع النساء املعتقالت أيضا بالزيارة العائلية داخل املؤسسة السجنية للحفاظ 
على الرابطة األسرية والعالقات االجتماعية، كما يتم تحديد الزيارات املتعلقة بالخلوة الشرعية بين النزيلة وزوجها 
أو العكس، وتطبق على النساء السجينات كل التدابير الوقائية وإجراءات إيداع االعتقال الجاري بها العمل طبقا 

للمسطرة القانونية والنظم الداخلية الخاصة باملؤسسة السجنية.
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ومن أجل تحقيق األبعاد اإلدماجية للمؤسسة السجنية تم العمل على خلق فضاءات لتعليم النزيالت بشراكة مع 
مجموعة من الفاعلين والشركاء ملا لذلك من دور مهم في استئصال أحد عوامل اإلجرام فيهن، ويضاف إلى ذلك أن 
التعليم يوسع املدارك وينمي القدرات، مما يحمل النزالء والنزيالت على تغيير نظرتهم إلى السلوك اإلجرامي فيدفعهم 
إلى العدول عنه في املستقبل، كما أن التعليم يساعد على استثمار وقت الفراغ داخل املؤسسة اإلصالحية باألمور 
النافعة من شأنها أن تصرف النزيالت عن التفكير في اإلجرام مرة أخرى ويدفع عنهن امللل، ويساعد التعليم كذلك في 
إمكانية الحصول على عمل بعد اإلفراج، ففرصة املتعلم أكثر من غير املتعلم في هذا املجال كما يساعد التعليم على 

تنمية املبادئ و القيم الخلقية السامية، ومراعاة الحقوق والواجبات في املجتمع.

ذلك أن الطفل املولود  أما بالنسبة ألطفال السجون فمن املفترض أال تتأثر حقوقهم بمكان الوالدة أو اإلقامة، 
كذلك بالنسبة  يجب أن يتمتع بظروف مالئمة ويستفيد من حقوقه في التربية السليمة،  باملؤسسة السجنية، 
لألطفال املرافقين ألمهاتهم في املؤسسات السجنية. فوجود الطفل داخل الفضاء السجني املغلق يجعله بعيدا عن 
أجواء الحياة العادية العائلية الطبيعية، مما سيكون ال محال تأثير على نموه ومستقبله؛ باملقابل فإبعاده عن هذا 
الفضاء إبعاد له عن أمه، مما يجعلنا أمام خيارين متناقضين يصعب تقدير أيهما يحقق مصلحته. وإذا تم ترجيح 
جانب مرافقة الطفل ألمه فينبغي توفير جوانب الحماية القانونية، وبرامج املوجهة إلى هذه الفئة داخل املؤسسة 

السجنية.

وإذا كان املشرع املغربي قد عمل على ضمان حقوق الطفل فيما يتعلق بالتصريح في سجالت الحالة املدنية في اآلجال 
القانونية، فإنه جانب الصواب عندما أقر اإلشارة إلى عنوان املؤسسة، بحيث كان حريا باملشرع أن يستبدل ذلك 
بعنوان أقرب مستشفى للوالدة. ثم ما املانع من اإلشهاد على واقعة الوالدة في آخر عنوان معروف لألم، في سياق 
اإلعداد لإلدماج وإلغاء هاته الفترة من حياة السجينة األم. كما يسجل على املشرع تعقيده ملسطرة منح الرخصة 
على الوضع داخل املؤسسة  وبالتالي اإلبقاء  وكذا مدة هذه الرخصة،  االستثنائية للمرأة الحامل قصد الوالدة، 
السجنية، ضدا عن الظروف الصحية املعلومة التي تعرفها املرأة الحامل، وفرضية حدوت مضاعفات أثناء الوضع، 
فاألولوية للمقاربة األمنية عن املنهجية املبنية على األسس اإلنسانية.  وإذا كان املشرع املغربي قد عمد إلى تخصيص 
نظام خاص في مجال التغذية بالرضع واألطفال صغار السن تحت إشراف طبيب املؤسسة وفق مضامين املادة 76 
من املرسوم التطبيقي، فقد أغفل الحديث عن أساليب حضانة ورعاية األطفال املرافقين ألمهاتهم بالسجون، ولم 

يحدد اإلجراءات املنظمة لرياض األطفال بالسجون، ولم ينظم حياة الطفل باملؤسسة السجنية، وأماكن اللعب.

2-2 املسنون وذوو االحتياجات الخاصة بالوسط السجني 

لقد أقرت االتفاقيات الدولية حقوقا للمسنين ذوي االحتياجات الخاصة، مراعاة لحاجياتهم االجتماعية وظروفهم 
الصحية على اعتبار أن هذه الفئة لها حاجات استثنائية. لذلك أفردت النظم العقابية معاملة تراعي خصوصية 
هذه الفئات وحاجاتها داخل املؤسسات السجنية. وإذا كان علماء اإلجرام يؤكدون على أن جرائم املسنين تكون 
نسبيا قليلة مقارنة مع باقي الشرائح العمرية األخرى، فهذا ال يمنع العديد منهم من التواجد في املؤسسات السجنية 
على إثر ارتكاب سلوكات إجرامية، تتراوح بين جرائم االعتداء الجن�صي التي تحتل مكانة ملحوظة لدى هاته الفئة، 
والجرائم ضد النظام العام وبخاصة السحر والشعوذة والنصب واالحتيال...وإذا كان بديهيا أن يجد املسنون 
صعوبة في التكييف ارتباطا بالخصوصية املتربة عن التقدم في السن وما يصاحبه من صعوبات على املستوى 
فإنه من الضروري إفراد معاملة خاصة تتما�صى وطبيعة  وضعف في الحركة،  الصحي وعلى املستوى البدني، 
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االحتياجات. غير أن القانون املغربي املنظم للسجون لم يخص هذه الفئة بأي تميز يراعي ظروفهم واحتياجاتهم، 
ويبقى التعامل معهم رهينا باجتهاد القائمين على املؤسسات السجنية وقوانينها الداخلية. أضف لذلك أن البرامج 
التأهيلية في املؤسسات السجنية ال تستحضر البتة هاته الفئة من السجناء بحكم تقدمهم في السن، فلن يقبلوا 
على البرامج التعليمية أو محو األمية، وال التكوين املنهي...ليبقى الفراغ مخيما على يومياتهم السجنية، اللهم إقبالهم 

على دروس الوعظ واإلرشاد.

أما بالنسبة للمعاق داخل املؤسسة السجنية، فإن املديرية العامة للسجون بوزارة العدل سابقا عمدت من خالل 
إصدار املذكرة التنظيمية 15/93 الخاصة بأوضاع املعاقين بالسجون، إلى رفع كل أشكال الحيف واملعاناة التي من 
املمكن أن تلحقهم بسبب العجز أو النقص الذي قد يشتكون منه. ولهذا الغرض عمدت بعض املركبات السجنية، 
كاملركب السجني بسال إلى تخصيص غرفة خاصة باملعاقين املعتقلين بمصحة املؤسسة، مجهزة بتجهيزات صحية 
من اسرة منفردة للنوم، إضافة إلى مرافق صحية تناسب أوضاع املعاقين. وبغية مساعدة املعاق على تجاوز محنتي 
اإلعاقة والسجن، وجب على اإلدارة السجنية التعاقد مع القطاع الحكومي املكلف باملعاقين لالتفاق على برنامج 
تأهيلي متنوع يشمل كل اإلعاقات، ويراعي خصوصيات املعاق ونفسيته، مع وضع استراتيجية لتأهيل املوظفين 

العاملين إلى جانب املعاق السجين.

3 - األجانب في املؤسسات السجنية 

فإنه ينبغي الحرص  بحكم أن املغرب على غرار باقي بلدان العالم يستقبل املهاجرين في وضعية غير نظامية، 
على إعمال قواعد حمائية لفائدتهم، وضمان في حالة توقيفهم أو وضعهم رهن االعتقال االحتياطي أو تقدميهم 
للمحاكمة الولوج الفعلي للعدالة، وإمكانية االستفادة من خدمات املحامين ومترجمين أكفاء والولوج للسلطات 
إلخ، مع ما يتطلبه ذلك من تطوير برامج تكوين وتحسيس موجهه  والولوج للعدالة..  القنصلية ومساطر اللجوء 
وموظفو السجون،  أو شرطة الحدود،  تعلق األمر بقوات األمن،  ملوظفي اإلدارات املكلفة بمسألة الهجرة، سواء 
والقضاة، واألطر الصحية... وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان في تقريره حول أزمة السجون لسنة 2012، 
أن أكد أن هذه الفئة وإن كانت تتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها باقي السجناء، وتعاني من نفس معاناة السجناء 
املواطنين ومن نفس االنتهاكات املباشرة وغير املباشرة التي تمس هذه الحقوق بصفة عامة، فإنها تعاني أيضا من 
انتهاكات أخرى خاصة تقوم على التمييز على أساس اللون من طرف السجناء أنفسهم ومن طرف اإلدارة أحيانا، 
باإلضافة إلى ضعف التواصل واالتصال بالعالم الخارجي، بل وانعدامه في بعض الحاالت بسبب عائق اللغة وعدم 
التوفر على إمكانية الزيارة خصوصا بالنسبة لألفارقة جنوب الصحراء، الذين ال يستطيعون التواصل مع سفارات 
بلدانهم إما بسبب عدم التفات هذه االخيرة اليهم بالرغم من إشعارها من طرف السلطات املغربية أو بسبب عدم 
اإلشعار بسبب اإلهمال وعدم االكتراث. أضف إلى ذلك عدم استفادة األجانب من البرامج التكوينية بسبب املعيقات 

التي انتهت لها الدراسة السويسرية.
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ثانيا: السجناء احملكومون باإلعدام والسجن املؤبد

بدأ االهتمام بالغرض العقابي بمفهوم آخر غير الجزاء الجنائي باملفهوم التقليدي، أال وهو غرض الردع الذي ينبغي 
أن تكون له منفعة وجدوى، ال تخرج عن اإلصالح بطريق الردع املناسب. حيث تنطلق نظريات اإلصالح من كون أن 
العقوبة يجب أال تحول دون إمكانية إدماج املحكوم عليه في املجتمع من جديد، حتى يمكن القول بأن العقوبة قد 
حققت أهدافها األساسية، وهو التقويم املدني، مما يلقى على املؤسسات السجنية عبئ القيام بالرعاية التأهيلية 
واالجتماعية للمحكوم عليه، وتشكل البرامج اإلصالحية مؤشرا عن مدى نجاعتها في تهديب وتقويم سلوك الجاني. 

مثل هذا التصور للعقوبة ال نجد لها مكانا فيما يتعلق بعقوبتي اإلعدام والسجن املؤبد.

1 - السجناء احملكوم عليهم باإلعدام 

607 من  إلى   601 لن نخوض هنا في مناقشة القواعد املسطرية الخاصة بتنفيذ عقوبة اإلعدام في الفصول من 
قانون املسطرة الجنائية، انطالقا من إيماننا الراسخ بعدم جدواها من األساس واعتبارا ألن املغرب لم ينفذ عقوبة 
وإذا كانت مسودة مشروع القانون الجنائي قد قلصت من عدد الجرائم املحكومة بعقوبة   .1993 اإلعدام منذ 
اإلعدام ولم تلغها بشكل كلي، وإن كنا مقتنعين انطالقا من الفصل 20 من الدستور بأن اإللغاء أصبح مسألة وقت 
فقط. وبما أن هذا الوضع لم ولن يمنع القضاء من إصدار أحكام جديدة بعقوبة اإلعدام، مما يعني تزايد عدد 
املحكومين باإلعدام الذين يفدون على املؤسسات السجنية، وهو ما يطرح مشكلة التعامل معهم من لدن املؤسسات 
السجنية، التي تجد نفسها في وضعية أقل ما يمكن القول عنها أنها غير عادية، أو صعبة إن لم نقل شاذة، بعالقة 
مع محكومين عهدوا إليها في انتظار تنفيذ حكم اإلعدام الذي لن ينفذ. والقانون املتعلق بتنظيم وتسيير امِلؤسسات 
السجنية، لم يتطرق لفئة املحكوم عليهم باإلعدام، وترك األمر للمرسوم التطبيقي الذي حدد بموجب مقتضياته 
كيفية تطبيق القانون السالف الذكر، حيث خصص الفرع األول من الباب العاشر املتعلق بالنظام املطبق على 
وباستثناء  مادة(.   161 )من مجموع  وذلك في أربع مواد  للمحكوم عليهم باإلعدام،  أصناف خاصة من املعتقلين، 
املادة 143 من القانون املنظم للسجون التي تصطبغ بالعمومية وتبرز الهاجس األمني املتضخم، على حساب ضمان 
وصيانة حقوق السجناء املحكومين باإلعدام، لكنها مع ذلك تنبه لخصوصية املحكومين باإلعدام وطبيعتهم الهشة 
بحكم الحكم الصادر في مواجهتهم حيث نصت على أنه: يجب إيالء املحكوم عليهم باإلعدام عناية خاصة تمكن من 
دراسة شخصيتهم وتتبع حالتهم النفسية والحفاظ على توازنهم بشكل يستبعد معه احتمال كل محاولة هروب أو 
انتحار أو إضرار بالغير، فإن املواد الثالث املتبقية ال تتعدى التدابير اإلدارية االعتيادية املنشغلة بالهاجس األمني، 
مع صرف النظر عن الضمانات التي تخول السجين التمتع بالرعاية الصحية واملعنوية ما دام في عهدة املؤسسة 
السجنية، تماشيا مع املواثيق الدولية التي صادق عليها املغرب. وإذا كانت املادة 145 تمنع في أي حال من األحوال 
تبليغ املحكوم عليه باإلعدام بقرار رفض طلب العفو، فإن ذلك ال يشكل في نظرنا إال حرمانا للمعني باألمر من حقه 

في االطالع على وضعيته النهائية، وأن فكرة الحفاظ على مشاعره من السقوط في اليأس تبقى غير مبررة. 

2 - السجناء احملكومون باملؤبد

نجد العقوبات  من خالل الوقوف على توجهات املشرع الجنائي املغربي في مجال خيارات السياسة العقابية، 
السجنية تشغل الحيز األكبر من مجموع فصول القانون الجنائي، ذلك أن النسبة املئوية للجرائم املعاقب عليها 
بالسجن ملدة ال تقل عن 5 سنوات الى السجن املؤبد تصل نسبتها إلى  50 % من مجموع العقوبات املنصوص عليها 
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في القانون الجنائي املغربي. أما إذا احتسبنا العقوبات السجنية التي ال تقل عن 5 سنوات إلى 30 سنة فقط تبقى 
لها نسبة 44.9 % من مجموع فصول القانون الجنائي. هذه األرقام املعبرة تدفعنا إلى طرح التساؤل: أال يمكن أن 
يصحو ضمير السجين خالل املدة التي يقضيها في السجن ويرغب بالتالي في تصحيح خطأ أو أخطاء املا�صي؟ من 
جانب آخر، تسائلنا خيارات املشرع الجنائي املغربي للعقوبات السجنية غير املحددة املدة بشأن املعاملة العقابية 
األنجع، وتطرح علينا بحدة إشكالية تدبير الزمن وفقدان معانيه للمحكومين باملؤبد، شأنهم في ذلك شأن املحكومين 
 2015 باإلعدام. ويمكن اعتبار االستراتيجية املعلن عنها من لدن املندوبية العامة للسجون مع نهاية شهر غشت 
بشأن تبني منهجية تصنيف املعتقلين بالسجون املغربية من لدن لجنة التصنيف وإعادة تصنيف السجناء، 
وذلك على مستوى تصنيف  خطوة إيجابية متى نظرنا لها من زاوية أهمية الفصل بين الفئات داخل السجون، 
السجون من جهة وتصنيف السجناء داخل السجون من جهة ثانية، حسب الجرم والعمر ونوع أمر التوقيف – 
غير أن هذا التصنيف املعلن عنه مرتبط باألساس بخطورة  والحالة الصحية والنفسية.  محكوم أو احتياطي-، 
القائم على الجنس والسن، واعتماد  التصنيف التقليدي املعتمد باملغرب،  الجرائم املرتكبة، بحيث سيتم إلغاء 
منظومة جديدة، تقوم باألساس على استحضار الهاجس األمني في التعاطي مع السجناء من خالل اعتماد التصنيف 
مرتكبو الجرائم الخطيرة،   – ب   - املعتقلون صنف  مرتكبوا الجرائم الخطيرة جدا،  -أ-  التالي:)املعتقلون صنف 

املعتقلون صنف – ج – مرتكبو الجرائم الخفيفة(.

مثل هذا التصنيف  يؤدي إلى حرمان السجناء من مجموعة من الحقوق، من قبيل التقييد الزمني والعددي  في 
الزيارة  وتقليص مدة الفسحة، ومنع االختالط بباقي املعتقلين، أضف لذلك خضوعهم ملراقبة مشددة. وأقل ما 
يمكن أن نصف به توجه املندوبية العامة إلدارة السجون أنه مغرق في الهاجس األمني، متأثر بالتجربة األمريكية، 
ولم يراهن على سياسة  إنه تصنيف لم يستحضر إشكالية املعتقلين احتياطيا،  مبتعد عن املرجعية الحقوقية. 
اإلدماج من خالل تكثيف البرامج اإلصالحية التقويمية. إنها استراتيجية تتجه نحو االبتعاد عن االنفتاح على العالم 

الخارجي من خالل تشديد املراقبة وتقليص التواصل وبخاصة مكونات األسرة. 
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إذا كان تاريخ الفكر الجنائي قد عرف الكثير من اإلنجازات التي ساهم بها فالسفة ومفكرون في مجال تطوير 
أساليب رد الفعل االجتماعي اتجاه املحكوم عليهم، ومناهج إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا؛ فقد بات 
لزاما على الدول في ظل التحوالت التي تعرفها السياسة العقابية الحديثة رسم معالم جديدة وواضحة للتكفل 
األمثل بالسجينات والسجناء، تتفاعل مع التوجهات الحديثة للفكر الجنائي، مرتكزة على القواعد املعيارية الدولية 
كمرجعية، وعلى غاية التأهيل واإلصالح واإلدماج االجتماعي كهدف، بناء على أسس علمية حديثة وفق ما يصبوا 

أن يرتقي إليه املدافعون عن حقوق السجناء. 

ولعل التطور الذي عرفه الفكر الجنائي أدى إلى االقتناع بأن الدولة وحدها، بالرغم مما تتوفر عليه من إمكانات 
ومؤسسات وقوانين صارمة في التجريم والعقاب، لن تستطيع القضاء على الجريمة، وأن مكافحة الجريمة شأن 
مجتمعي ينبغي أن تتضافر فيه جهود وفعاليات املجتمع من دولة ومؤسساتها، ثم األسرة واملدرسة واملجتمع املدني. 
طاملا وثيرة امليل نحو اإلجرام وارتكاب  هذه الظاهرة ينبغي أن تعطى لها األولوية في السياسات العامة للدولة، 
الجريمة يعرفان تصاعدا سريعا في الدول املتقدمة واملتخلفة على حد سواء. لذلك فإن سياسة التجريم والعقاب 
لم تعد تستجيب للحاجيات امللحة للدولة في الوقت  التي طبعت تاريخ املغرب املعاصر بتحكم الهاجس األمني، 
الحاضر، ذلك أن النظرة االحتكارية لصنع القرار في امليدان الجنائي يجب أن يعاد فيها النظر. فيترتب على كل ذلك، 

أن السياسة العقابية الناجعة هي التي تمتاز بمجموعة من السمات الرئيسية أهمها أنه: 

o   ينبغي أن تحرص على كفالة فعالية خيارات التجريم والعقاب باعتبارها ركائز ودعامات السياسة الجنائية؛

o  حرصها على تطبيق الردع بنوعيه العام والخاص، وهو ما يشكل أهم أسباب نجاح أي سياسة عقابية؛

من خالل حسن إعمال  اتسامها بخاصيتي التناسب-والتماثل بين الجرم املرتكب والعقوبة املعتمدة،    o
السلطة التقديرية املخولة للقا�صي في تفريد العقوبة ما بين حديها األق�صى واألدنى؛

o   تميزها باملرونة الناجمة عن قدرتها على التكيف مع الظروف الواقعية املتغيرة، مما يتطلب تدخال مضطردا 
للمشرع ملواكبة املستجدات وإحداث تعديالت على النصوص الزجرية.

وبما أنه يصعب املفاضلة بين أنظمة عقابية تعتمد أساسا على الصرامة في العقوبة وأنظمة أخرى أخذت ببدائل 
للعقوبات السالبة للحرية، فإن ذلك يجعل إيجاد التوازن الحقيقي في مجال السياسة العقابية من األمور الصعبة 
للغاية، فمن ناحية يجب أن تراعي العقوبة بعد العدالة لدى املجتمع والضحية، ومن جهة أخرى إعادة تأهيل 
الجاني بالشكل الذي يسمح له بإعادة اإلدماج، واالبتعاد عن عالم الجريمة واالنحراف، من خالل مراعاة القواعد 

الحديثة في تدبير املؤسسات السجنية القائمة على احترام حقوق السجين اإلنسانية. 

 وحيث لم تعد الوسائل الزجرية وحدها تشكل األساليب املالئمة ملكافحة الظاهرة اإلجرامية، وبالرغم من كون 
القانون الجنائي يعتبر النواة األساسية لكل سياسة عقابية، إال أنه ليس الجواب الوحيد لالنحراف. ولهذا السبب، 
فإن السياسة العقابية في األنظمة املقارنة انفتحت على عدة بدائل للحد من الظاهرة اإلجرامية، من خالل عدم 
لذلك وانطالقا من  الوقاية.  العقوبات اإلدارية والتأديبية وتدابير  واعتماد  الزجرية،  العقوبات  بخيار  االكتفاء 
مضامين الدراسة ونتائجها املستخلصة، يبدو واضحا بأن اإلطار التشريعي الوطني مبعث الكثير من القلق، وبخاصة 
خيارات السياسة الجنائية التي تحتاج ملراجعة عاجلة على مستوى املنظومة القانونية الجنائية، وعلى مستوى 
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 ،98  .23 وأن األحكام الواردة في القانون املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية  طرق التدبير املؤسساتي، 
واملرسوم التطبيقي لـــ 3 نونبر 2000 في حاجة ملراجعة شمولية. فما هي أهم النتائج املتحصل عليها؟ وما هي القواعد 

والضوابط التي تحتاج لتعديالت جدرية؟

أوال: النتائج املترتبة عن الدراسة

يبدو واضحا بأن السياسة الجنائية باملغرب تصطدم بواقع املمارسة الذي ال ينسجم والتوجهات الكبرى املعبر 
عنها من لدن سلطات الوصاية. فوزارة العدل باعتبارها الجهاز الذي يسهر على تنفيذ السياسة الجنائية تحدد 
األجهزة  العملي من طرف  التطبيق  أن  إال  التشريعية،  للنصوص  الواقعي  التنزيل  في مجال  العامة  السياقات 
يكون بشكل مخالف للخيارات املعبر عنها رسميا، كما هو الشأن بالنسبة لالعتقال االحتياطي، حيث  املختصة، 
أن األصل هو االعتقال واملتابعة في وضعية سراح هو االستثناء، رغم انعدام حالة التلبس وتوفر املشتبه بهم على 
جميع الضمانات الشخصية و املالية التي قد تمكنهم من  املتابعة وفق مساطر أكثر مرونة وبدون الحاجة لالعتقال 
في املؤسسات السجنية. وبالرغم من أن اإلحصائيات أتبتث أن ثلثي املعتقلين في السجون املغربية هم من صنف 
املعتقلين االحتياطيين، إال ان جانب التفعيل يبقى حبرا على ورق، مع ما يترتب عن ذلك من تكلفة مالية كبيرة، 
ومسؤولية وظيفية هامة، من أجل تدبير العدد الكبير من املعتقلين الذين لم يصدر حكم نهائي في مواجهتهم. بذلك 
وبالرغم من التوجه الواضح للوزارة املسؤولة عن تنظير السياسة الجنائية، إال أن العمل القضائي أبان في أغلب 
األحيان عن عدم فاعليته، ولربما غياب عنصر الجزاء أحد أسباب فشل السياسة الجنائية في ممارستها وتطبيقاتها، 
وبالتالي عدم إلزامها بالتوجيهات التي  علما أننا نعي ونؤيد املواقف املؤكدة على استقاللية السلطة القضائية، 
تتلقاها عبر املناشير والدوريات. لقد اعتبرنا من خالل محطات الدراسة أن السياسة الجنائية بشكل عام والعقابية 
بشكل خاص املتبعة في املغرب، والتي تعود في أغلب مظاهرها لبداية الستينيات من القرن املا�صي، وعلى الرغم من 
التعديالت التي أدخلت عليها في السنوات األخيرة، ما تزال تعتريها مظاهر النقص والقصور في العديد من مقتضياتها 

من أهمها:

1 - في عالقة بقواعد املوضوع:

o   ارتكاز السياسة العقابية على العقوبات السالبة للحرية كآلية محورية للجزاء الجنائي.

o   احتالل العقوبات السالبة للحرية قصيرة املدة مكانة هامة في النظام العقابي املغربي. وقد أبانت التجربة 
عن محدودية نتائجها بل وإخفاقها في احتواء هذه الجرائم التي ما فتئت تشهد تصاعدا متناميا.

o   إعمال غير فعال لوقف تنفيذ العقوبة كآلية لتفريد العقاب.

o   تعطيل قاعدة اإلفراج املقيد بشروط. 

o   تكريس املشرع الجنائي املغربي لعقوبة اإلعدام، واحتاللها مساحة كبرى باملنظومة الجنائية.
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2 - في عالقة بقواعد الشكل

يمكن توجيه العديد من املالحظات لقواعد املسطرة الجنائية  نجملها في ما يلي:

o   املبالغة في وثيرة متابعة املتهمين في حالة اعتقال؛ 

o   تعزيز دور الدفاع في مرحلة ما قبل املحاكمة كفاعل في املسطرة وكشريك ضروري لتحقيق العدالة.

o   ضعف تفعيل مسطرة الصلح الجنائي كآلية جديدة استحدثها املشرع لفض النزاعات الجنائية -البسيطة 
بطبيعتها-قبل تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.

o   ضرورة مراجعة نظام النيابة العامة بما يبرز استقاللها عن السلطات اإلدارية والسياسية، ومنحها صالحية 
اإلحالة على املحكمة في حالة سراح مباشر على غرفة الجنايات.

إعادة النظر في طريقة تعيين قضاة التحقيق وذلك بإسناد مسطرة التعيين للجمعية العمومية على أن     o
يرتبط ذلك بتوفر أحد الشرطيين وهما توفر القا�صي على تجربة في ميدان التحقيق أو التوفر على تكوين 

متخصص في مجال التحقيق. 

o   قرار حق املتهم في اإلدالء بطلب استدعاء شهوده ألول مرة أمام املحكمة لدحض وسائل اإلثبات التي قدمتها 
سلطة االتهام ضده.

o   تفعيل املادة 751 من ق. م. ج باعتبار أن كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني 
املتعلقة بجلسات غرفة   442 وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من املادة  يعد كأنه لم ينجز، 

الجنايات.

o  تشدد املشرع املسطري من خالل نظام السجل العدلي، ونظام رد االعتبار. 

o  ضعف مهام اللجان اإلقليمية وعدم تفعيل أدوارها.

o   ضعف الدور الرقابي للهيآت القضائية بما في ذلك قا�صي تنفيذ العقوبات.

3 - في عالقة بالقانون املنظم للسجون

انطالقا مما تم رصده وتشخيصه بشأن واقع املؤسسات السجنية باملغرب، وبناء على التقارير الوطنية والدولية، 
يمكن القول إن الواقع السجني باملغرب يئن تحت وطأة العديد من االختالالت املتعددة الروافد ويعيش أزمة 
حقيقية، وأن الوضع داخل املؤسسات السجنية ببالدنا وضع قاتم تعكسه املعطيات اإلحصائية واملنابر الصحفية 
والحقوقية وال ينكره حتى مسؤولو الجهات الرسمية، مما يمكن القول معه أن األمر لم يعد يحتمل تلك املعاملة 
الكالسيكية. لذلك فإن أي قياس لنجاح السياسة الجنائية على مستوى التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية األمر على 
أساليب وطرق املعاملة العقابية املتبعة داخل وخارج املؤسسة العقابية، باعتبارها جسر الوصول إلى عمق اإلصالح 
البناء واملنشود بإعادة تأهيل الفاعل. فالسجن بوضعيته الحالية لم يعد يؤدي دوره اإلصالحي ولم يعد قادرا على 
أداء وظيفته التأهيلية وذلك بالنظر إلى كم االختالالت التي تتأرجح بين ما هو مرتبط باملرفق القضائي وما هو راجع 
الختيارات السياسة الجنائية إن على مستوى التشريع أو التنفيذ، ناهيك عن محدودية الوسائل املتاحة للسجون 

مما يخلق حالة من االكتظاظ يحول دون أداء العقوبة لوظيفتها فتتعثر املشاريع اإلصالحية للمنظومة السجنية.
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وإذا كانت الجهات الرسمية تعتبر أن املنظومة القانونية الحالية في شموليتها قد تفاعلت مع العديد من االنتظارات 
في محطات تاريخية معينة، وبالتالي قد أجابت عن بعض من انتقادات املهتمين والحقوقيين على املستوى الوطني 
غير أننا سجلنا من جهة بأن مختلف التعديالت لم ترق إلى اإلعمال الكلي ملبدأ املالئمة مع القواعد  والدولي، 
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، وبالتالي فهي اليوم ال ترقى لقواعد مانديال. ومن جهة أخرى سجلنا على مستوى 
املمارسة عدم احترام الضمانات القانونية املنصوص عليها ارتباطا بحقوق السجناء، سواء فيما يتعلق بضرورة 
وحماية حياتهم الخاصة او  أو حمايتهم الجسدية أو النفسية،  بما يلزم من االحترام لكرامتهم،  معاملة السجناء 
األسرية، وحماية حقهم في التعليم والتكوين، واالعتراف لهم بالحقوق الجماعية من حرية التعبير والتجمع وممارسة 
اإلضراب والحرية النقابية. كما تعرف املمارسة صعوبة على مستوى احترام املبادئ املؤطرة للقانون الجنائي من 
الشرعية والتناسبية واحترام قواعد املحاكمة العادلة. عموما تبدو الحاجة ملحة لتقوية وحماية الحقوق الفردية 
للسجناء، حقوق تتفاوت ضوابط احترامها، فتضيع ضمانات تفعيلها في ظل قصور الرقابة القضائية، وضعف 

املراقبة الخارجية الدائمة واملستقلة وفق ما يلي:

بالنسبة للترحيل اإلداري للسجناء، وبغض النظر عن التأطير القانوني ملضامينه من خالل املادة 16 من     o
القانون فإن الضمانات املعلن عنها قانونا من قبيل التنصيص على القرب من الوسط العائلي ال تعرف 

مسارها الصحيح على مستوى التطبيق.

انطالقا من النتائج املتحصل عليها من خالل الدراسة، فإن وضعية السجون باملغرب تبعث على القلق     o
سواء في عالقة بالوفيات الناجمة عن االنتحار الفردي أو الوفيات التي قد ترتبط بالقصور على مستوى 
ناهيك عن  أو تلك الناجمة عن اإلضراب عن الطعام...  العالج الطبي أو على مستوى الرعاية الصحية، 
وما ينعكس عليه من آثار سلبية على  املشاكل األخرى املؤثرة املرتبطة بالوضع السجني من اكتظاظ، 
مستوى استفادة السجين من الحقوق كالفسحة والنظافة والتغذية، واالستفادة من البرامج التكوينية 
التأهيلية...، أو على مستوى االنحرافات في السلوك داخل السجون من خالل تداول املمنوعات، والرشوة 
واملثلية الجنسية واستغالل القاصرين جنسيا. بعبارة أخرى تنتشر كل مظاهر الفساد داخل املؤسسات 
أضف لذلك معيقات تعوق تعزيز  وذلك بغض النظر عن كل الضوابط والقواعد األمنية.  العقابية، 
الروابط األسرية كالتمكين من االستفادة من زيارة أفراد األسرة في ظروف الئقة، وإمكانية الخلوة الشرعية. 
أما بالنسبة لألحداث والنساء السجينات، فالوضع ليس أفضل حاال. وفيما يخص عملية التأهيل فتعرف 
معيقات كثيرة سواء على مستوى تطبيق مسطرة العفو، أو مسطرة اإلفراج املقيد بشروط، أو رد االعتبار، 

ناهيكم عن أوضاع املحكومين باإلعدام. 

أما مسألة احترام املساحة املخصصة واملقررة في تسعة أمتار مربعة لكل سجين فال يتم احترامها لقلة     o
السجون وكثرة الوافدين عليها، ما ينتج عنه عدم احترام مسألة التصنيف وهو ما يفشل برامج التأهيل 
واإلدماج. لكن ما ال يستساغ باملرة هو وقوع انتهاكات ماسة بالسالمة البدنية للسجين، أو غيرها من األمور 
التي ال يمكن ربطها بقلة املوارد املالية بل إن املسألة من جهة أولى هي مسألة ثقافة وتربية على املبادئ 
وإذا كانت عالقة تحديث  ومن جهة ثانية هي مسألة تربية على احترام اآلخر.  الدنيا لحقوق اإلنسان، 
املرفق السجني بمفارقات املمارسة اليومية لهذا األخير تكشف عن غياب خيط رابط بين املجهودات 
املبذولة وحقيقة الوضع املعي�صي، فإنه يصبح من الضروري التساؤل عن دور السلطة السياسية في بلورة 
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 ، سياسة تحديثية مالئمة ،السيما في ظل ما يطبع القطاع السجني في إطار التدبير العمومي من ثغرات 
مثل محدودية املوارد املالية ونقص في صفوف املوارد البشرية ،فضال عن محدودية الطاقة االستيعابية 
للبنيات التحتية ،وهي املشاكل التي تفقد السجن  خصوصيته وكونه يمس جانبا حساسا من حياة الفرد، 
تروم النهوض بوضعية  يقتضيه الحال من وضع برامج واقعية محددة األهداف والوسائل،  عكس ما  
املؤسسات السجنية وتأهيلها، على النحو الذي يكفل مساهمتها في الحفاظ على األمن العام ، وتيهئ سبل 
إعادة إدماج السجناء وفق منهجية ترتكز على التشخيص والتحليل الدقيق لواقع السجون وتأخذ بعين 

االعتبار االستغالل األمثل لإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة.

ارتباطا بما ذكر أعاله، نخلص إلى أن إعادة التأهيل االجتماعي للسجين وفق األسس الجديدة إلعادة التربية واإلدماج 
تتطلب ليس فقط تطوير أداء املؤسسات السجنية، بل أيضا إعادة تكييف املنظومة التشريعية والتنظيمية في 
شموليتها. ولعل الحديث عن النتائج الناجمة عن الدراسة تدعونا للوقوف أكثر على الصعوبات املرتبطة بالقطاع 
والبعض اآلخر  منها ما له ارتباط بتنزيل الضمانات القانونية،  متنوعة ومختلفة،  صعوبات متعددة،  السجني، 

مرتبط بالسجين كفاعل محوري في إنجاح هذه السياسة، أو بتمثالت املجتمع للسجين.

3-1 الصعوبات املرتبطة بتنزيل الضمانات القانونية:

رغم تنصيص املشرع املغربي على حق املحكوم عليهم في االستفادة من البرامج إال أن املالحظ هو عدم استجابتها 
النتظارات الساكنة السجنية بما يتالءم واملبادئ الدولية في هذا املجال. ففيما يرتبط بحق السجين في التعليم، 
فإنه يتوقف على حدود ما يتالءم ونظام املؤسسة وأمنها وهو ما يعني طغيان الهاجس األمني على انشغاالت املؤسسة 
السجنية. أما بالنسبة للتكوين املنهي الذي يلعب دورا مهما في محاربة الفراغ الزمني الذي يعم الفضاء السجني، 
باعتبار أن تعلم حرفة ما سيكون له األثر الفعال في تأهيل املحكوم عليهم، غير أن ما يؤَسف له هو عدم استفادة 
كل املؤسسات العقابية في بالدنا من هذا النشاط.كما أن األنشطة الثقافية تتسم بالعمل املتقطع، الذي يحتكم 
أساسا لبرمجة اإلدارة العقابية وإمكانياتها، وكذا إلى الترخيص للفعل التنشيطي الذي تساهم به جمعيات املجتمع 
املدني. إضافة إلى عدم تفعيل بعض االتفاقيات في هذا املضمار ومنها االتفاقية اإلطار التي أبرمت بين قطاع السجون 
ووزارة الثقافة قصد إدراج السجون كمحطات للعروض املسرحية املدعمة. وتعميم الورشات الفنية على املستوى 
الوطني. ويتضاعف القصور البين للبرامج التربوية في مجال حماية األحداث الجانحين، من خالل ضعف وسائل 

وسبل إعادة إدماجهم.

ومما ال شك فيه أن العنصر البشري املؤهل يشكل دعامة أساسية في نجاح السياسة السجنية املتبعة، والحال أن 
املؤسسات السجنية تعاني نقصا شديدا على هذا املستوى، فسعي الدولة إلى الرفع من عدد التوظيفات املخصصة 
لهذا القطاع تظل هزيلة باملقارنة مع االرتفاع الحاد ملعدالت االكتظاظ التي بلغت نسبا قياسية ببعض السجون، 
مما يجعل مهام موظف السجن صعبة إن لم نقل مستحيلة، خاصة أن املهام تتوزع على مجموع املصالح اإلدارية 
التي تسهر على تسيير املؤسسة السجينة )التسيير، االقتصاد، كتابة الضبط، الحراسة الليلية..( وهو ما يعني أن 
نسبة املوظفين العاملين داخل السجن في اتصال مباشر مع السجناء تبقى جد متواضعة في ظل استحواذ هذه 
املصالح على عدد كبير من املوظفين، مما يدفع باإلدارة العقابية نحو سد النقص الحاصل على املستوى األمني أوال، 

األمر الذي يقلص من اهتماماتها ببرامج التأهيل وإعادة اإلدماج.
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فإن غياب نظام منظم ملساعدة اإلدارة في تقدير وصنع القرارات االستراتيجية وكذا غياب  باإلضافة إلى ذلك، 
تصورات بشأن ما تحتاجه القرارات من كلفة وموارد على مستوى الدراسة والتمويل والتتبع والتقييم، يؤدي إلى 

إخفاق القطاع السجني في التنزيل الصحيح لإللتزامات.

وال يمكن بأي حال من األحوال اليوم تقييم البرنامج الخما�سي ألنسنة السجون املغربية املسطر خالل الفترة 
املمتدة من 2012 إلى 2016، في إطار ما سمي باستراتيجية املندوبية الرامية إلى امل�صي في تحسين وضعية املؤسسات 
السجنية٬ وأنسنة ظروف اعتقال السجناء، وذلك بغض النظر عن األولويات املحددة في إطار هذا البرنامج والتي 
ترتكز على مبادئ الحكامة الجيدة بغية دعم وتحصين املكتسبات والنهوض بأوضاع القطاع وتحسين ظروف 
السجناء. استراتيجية تهدف بالدرجة األولى إلى بناء مؤسسات سجنية حديثة تستجيب للمعايير الدولية املتعلقة 
على الخصوص باحترام حقوق اإلنسان وصون كرامة النزيل. غير أنه وانطالقا من التقارير املوضوعاتية تم التأكيد 
على إشكالية استمرارية التعذيب، وغياب متابعات سريعة وعميقة في عالقة باملوضوع، وهو ما ينم عن تناقض بين 
تصور التزامات املغرب الدولية املترجمة في القانون الجنائي  من خالل القانون 43. 04، واملعززة بتوجهات الوثيقة 

الدستورية.  

2.3 الصعوبات املرتبطة بالسجين 

يعد السجين عنصرا محوريا في إنجاح سياسة التأهيل وإعادة اإلدماج إال أنه يصبح على عكس ذلك عندما 
تتدخل محددات شخصية نفسية، أهمها يرتبط بغياب االختيار من خالل الخضوع إلى إمالءات اإلدارة العقابية 
في فرض برامجها التربوية. وبالتالي فعنصر االختيار على أهميته املعنوية في التربية وإعادة التربية هو عنصر مفقود 
داخل املؤسسة السجنية. وبالتالي فإن غياب عنصر الرغبة ينعكس سلبا على انخراط السجين في البرامج التربوية. 
ناهيك عن ما قد يترتب عن املساس بكرامة السجين خالل محطات الوضع تحت الحراسة النظرية، واالعتقال 
في املؤسسات السجنية، من مثبطات قد تضر بالسجناء بشكل كبير، وهو ما ينعكس بالتالي سلبا على االنخراط 

التلقائي في البرامج.   

3. 3  الصعوبات املرتبطة بالتمثالت املجتمعية

تتجلى هذه التمثالت في ثقافة املجتمع وبنياته وحمولته في تمثل املذنب وبالتالي املؤسسة السجنية، وهذه النظرة 
تجعل هذه األخيرة تعيش في اغتراب وعزلة وتنافر وإقصاء من طرف املجتمع. وبالرغم من محاوالت االنفتاح التي 
تنتهجها املؤسسة السجنية، فإن املخزون الثقافي و االجتماعي يستبطن هذا االستهجان. وبالتالي فإن تخلي املجتمع 
املغربي عن لعب األدوار التضامنية وتبني السلوك الالمعياري الذي يفتقد إلى املرجعية الدينية واإلنسانية في تحقيق 
 على مستقبل السجين بدفعه للعود إلى الجريمة، والذي يظهر كرد 

ً
التكافل والتعاون بين أفراد املجتمع، يكون وباال

فعل انتقامي يطبع سلوك هذا األخير جراء ما لحق به من مهانة وتحقير. وبالتالي فقد آن األوان ملواساة السجين بدال 
من احتقاره وتذكيره بخطئه، وهو واجب ينبغي على الدولة واملجتمع املدني أن يكرسانه بكل ما يملكانه من وسائل إذ 
يتوقف نجاح عملية إعادة اإلدماج على درجة الوئام والتضامن اللذين يتوفر عليهما املجتمع وعلى عادات املشاركة 

الفعالة للمواطنين في العمل االجتماعي.         
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 ثانيا: االقتراحات

للمرة األولى في التاريخ الدستوري املغربي الفقرة التالية في تصديره:   2011 وردت مع التعديل الدستوري لسنة 
»يشكل هذا التصدير جزء ال يتجزأ من هذا الدستور«، لتحسم بذلك نقاشا فقهيا ساد لفترة طويلة حول مدى 
انتماء التصدير للكتلة الدستورية. وتأتي أهمية هذا املستجد انطالقا من كون التصدير يتضمن التشبث بحقوق 
اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا، وحماية منظومتي حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والنهوض بهما، 
وسمو االتفاقيات الدولية فور نشرها على التشريعات الوطنية، مع حظر كافة أشكال التمييز. وبما أن الدستور 
الجديد يؤكد سمو االتفاقيات الدولية فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على مالءمة هذه التشريعات 
معها، فإن االتفاقيات الدولية بموجب التعديل الدستوري الجديد أصبحت تحتل مكانة متميزة ومرموقة، بل ذات 
أولوية في املنظومة التشريعية املغربية. وبما أن الدستور الجديد يمنح للبرملان مهمة التشريع في مجال السجون، 

فإن إمكانية مراجعة النصوص تظل واردة ومطروحة في سياق التفاعل مع توجهات الوثيقة الدستورية. 

وتحتمها ضرورة املراجعة الشمولية والعميقة  لذلك فإن الحاجة للتعديل تفرضها خيارات املشرع الدستوري، 
للسياسة التشريعية الجنائية، سواء على مستوى قواعد املوضوع أو الشكل، باإلضافة إلى القانون املنظم للسجون 
واملرسوم التطبيقي، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة الحرص على تطوير سبل التنزيل الصحيح للمقتضيات القانونية 

من خالل مراجعة آليات الرقابة، وتفعيل إمكانيات املحاسبة.

1 - حتمية تطوير القانون اجلنائي 

o   ضرورة إعادة صياغة السياسة الجنائية، وضبط خياراتها باالبتعاد عن اإلعمال الحتمي آللية التجريم، 
والتوظيف املبالغ فيه لخيار العقاب؛

o   تنويع العرض العقابي و استحداث عقوبات بديلة؛

o   إلغاء عقوبة اإلعدام؛

o    تطوير وتفعيل النصوص املتعلقة بمناهضة التعذيب؛

o    ضرورة أن يتوفر القا�صي الجنائي على مؤهالت علمية مالئمة؛

o   ضرورة التضييق من السلطة التقديرية للقا�صي في تفريد العقوبة.

o   ضرورة تطوير قانون املسطرة الجنائية

انطالقا من الفصل 23 الذي ينص على أنه “يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. 
ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة اإلدماج...”، أصبح من الضروري العمل على تنزيل هذه املقتضيات 
في أسرع وقت ممكن، كما أصبح من الضروري العمل على تبسيط وتفعيل مسطرة اإلفراج املقيد بشروط، إلعطاء 
فرصة للسجناء ملراجعة الذات، وتأمين االنضباط داخل السجن وبعد اإلفراج، ألن الوضع الحالي يجعل السجين 
ينظر بروح تشاؤمية ونزعة تمردية إلى السياسة العقابية، وبالتالي قد يسعى ملا هو أشد وأخطر من الجريمة األولى، 
طاملا أن ال أمل له في طريق آخر للخروج من السجن غير قضاء العقوبة. ومن أجل فعالية العقوبة، وجب حماية 
الضمانات الدستورية وتنويع العرض في ثنايا فصول القانون املسطري -كما هو الشأن بالنسبة للعرض العقابي-
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من خالل تبني مجموعة من اآلليات:

o   تعزيز ضمانات املحاكمة العادلة؛

لتشمل  رد االعتبار لوظيفة قا�صي تطبيق العقوبات وتوسيع صالحياته على مستوى املراقبة واملتابعة،     o
ويستطيع حينها تعديل العقوبة بالبدائل كلما توفرت له  إمكانية اتخاذه قرارات ذات صبغة قضائية، 

معطيات حاسمة بإصالح الجاني واستطاعته االندماج من جديد.

o   تفعيل نظام اإلفراج املقيد بشروط، ونظام الحرية املحروسة وكذا إجازة الخروج؛

تبني مبدأ التخفيض التلقائي للعقوبة، كي تذكي في السجين االنخراط في البرامج، وتدفع به للتوجه نحو     o
حسن السلوك ويسعى لالستفادة من تخفيض عقوبته.

إلى  تفعيل مسطرة إيداع الكفالة املالية أو تقديم كفالة شخصية وكذا مسطرة الصلح عوض اللجوء      o
االعتقال االحتياطي.

o    تفعيل مسطرة املراقبة القضائية عوض االعتقال االحتياطي، مع ضرورة أن يعتمد التشريع املغربي لبدائل 
لهذه املسطرة األخيرة منها على الخصوص نظام الكفالة املرتفعة والتي تصبح ملكا للخزينة في حالة عدم 

التزام املتهم لحضور جلسات التحقيق.

والتي تقرر معهما اللجوء  في حالة ضرورة التحقيق القصوى وعدم جدوى الكفالة واملراقبة القضائية،     o
حيث يتعين تحديد أجل  يتعين اإلسراع بالبت في قضايا املعتقلين االحتياطيين،  لالعتقال االحتياطي، 
قصير للبت في هذه القضايا مع مواصلة الجلسات وحتى في أيام السبت واألحد والعطل لتصريف هذه 

القضايا. 

إسناد قرارات وأوامر االعتقال واإلفراج لهيئة قضائية مستقلة ومحايدة وسن طرق الطعن في قرارات     o
االعتقال واإلفراج. 

o     نشر الوعي القانوني لدى املواطنين لتقليل الضغط على القضاة بسبب عدم االعتقال.

o    تفعيل تنفيذ األحكام باإلدانة الصادرة في حالة سراح لدعم ثقة املواطن في نجاعة العدالة التي تؤديها 
وظيفتها ولو بعد حين.

o    ضرورة مراجعة الفصول القاضية بالرقابة القضائية على املؤسسات السجنية، باعتماد مؤشر اإللزامية في 
الزيارة، ومبدأ املحاسبة حين عدم القيام بالواجب املنهي من لدن املؤسسات القضائية، سواء تعلق األمر 

بجهاز النيابة العامة، أو قا�صي التحقيق أو رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه...

o    تمكين الهيآت القضائية من صالحية اتخاذ القرارات بشأن املتهمين املتواجدين في حالة اعتقال واملحكومين، 
متى ظهر أن هناك ما يدعو لذلك، على أساس اعتماد مبدأ التعليل والخضوع للرقابة.   

o    تفعيل الفصول من 105 إلى 405 من قانون املسطرة الجنائية الخاصة باألحداث الهادفة إلى تغيير تدابير 
املراقبة والحماية وإعادة النظر في التدابير املنصوص عليها في املادة 184 وذلك كيفما كانت الهيئة القضائية 

التي أصدرت املقرر.
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o    انطالقا من الفصل 22 من دستور 2011، ال يجوز املس بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي شخص، في 
أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. كما ال يجوز ألحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، 
معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة اإلنسانية. كما أن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، 
ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون. ولعل التنزيل الصحيح لهذا الفصل يتطلب من بين ما 
يتطلب، مراجعة شمولية لقانون الطب الشرعي، أحد أهم اآلليات التي ينبغي أن تخضع ملراجعة بغية 

تمكين الضحايا من الحماية من كل أشكال التعذيب، وهو ما يتطلب املواءمة مع املرجعيات الدولية. 

2 - ضرورة تطوير قانون املسطرة اجلنائية

إذا كانت بالدنا قد شهدت في السنوات األخيرة صحوة في سياستها الجناية، تجسد ذلك باألساس من خالل صدور 
قانون املسطرة الجنائية بتاريخ 3 أكتوبر 2002 -الذي دخل حيز التطبيق في فاتح أكتوبر 2003- والذي دخلت عليه 
11. 35 املتعلق بمالئمة بعض بنود  مجموعة من التعديالت، كان آخرها التعديل الصادر بمقت�صى القانون رقم 
قانون املسطرة الجنائية مع الوثيقة الدستورية خاصة املادة 23 من الدستور مع الفصل 66 من ق.م.ج، والقانون 
14. 86 املتعلق بمكافحة اإلرهاب؛ فهي تراهن اليوم على مراجعة شمولية ارتباطا بالباب الثاني من دستور 2011 

املعنون بالحقوق والحريات األساسية.

 وانطالقا من الفصل 23 الذي ينص على أنه »يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. 
ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة اإلدماج...«، أصبح من الضروري العمل على تنزيل هذه املقتضيات 
في أسرع وقت ممكن، كما أصبح من الضروري العمل على تبسيط وتفعيل مسطرة اإلفراج املقيد بشروط، إلعطاء 
فرصة للسجناء ملراجعة الذات، وتأمين االنضباط داخل السجن لالستفادة من اإلفراج، ألن الوضع الحالي يجعل 
السجين ينظر بروح تشاؤمية ونزعة تمردية إلى السياسة العقابية، وبالتالي قد يسعى ملا هو أشد وأخطر من الجريمة 

األولى، طاملا ال أمل في طريق آخر للخروج من السجن خير قضاء العقوبة. 

ومن أجل فعالية العقوبة، وجب حماية الضمانات الدستورية وتنويع العرض في ثنايا فصول القانون املسطري كما 
هو الشأن بالنسبة للعرض العقابي-من خالل تبني مجموعة من اآلليات:

o    تعزيز ضمانات املحاكمة العادلة؛

لتشمل  رد االعتبار لوظيفة قا�صي تطبيق العقوبات وتوسيع صالحياته على مستوى املراقبة واملتابعة،      o
ويستطيع حينها تعديل العقوبة بالبدائل كلما توفرت له  إمكانية اتخاذه قرارات ذات صبغة قضائية، 

معطيات حاسمة بإصالح الجاني واستطاعته االندماج من جديد.

o    تفعيل نظام اإلفراج املقيد بشروط، ونظام الحرية املحروسة وكذا إجازة الخروج...؛

o    تبني مبدأ التخفيض التلقائي للعقوبة، كي تذكي في السجين االنخراط في البرامج، وتدفع به للتوجه نحو 

حسن السلوك ويسعى لالستفادة من تخفيض عقوبته.

1.2 خالل مرحلة التحقيق

إلى  تفعيل مسطرة إيداع الكفالة املالية أو تقديم كفالة شخصية وكذا مسطرة الصلح عوض اللجوء     o
االعتقال االحتياطي.
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مع ضرورة أن يعتمد التشريع املغربي  تفعيل مسطرة املراقبة القضائية2 عوض االعتقال االحتياطي،      o
لبدائل أيضا عن االعتقال االحتياطي منها على الخصوص نظام الكفالة املرتفعة والتي تصبح ملكا للخزينة 

في حالة عدم التزام املتهم لحضور جلسات التحقيق.

والتي تقرر معهما اللجوء  في حالة ضرورة التحقيق القصوى وعدم جدوى الكفالة واملراقبة القضائية،     o
لالعتقال االحتياطي، يتعين اإلسراع بالبت في قضايا املعتقلين االحتياطيين، حيث يتعين تحديد أجل قصير 
للبت في هذه القضايا مع مواصلة الجلسات وحتى في أيام السبت واألحد والعطل لتصريف هذه القضايا. 

2.2 خالل مرحلة املحاكمة 

يتعين التضييق من السلطة التقديرية للقا�صي في تفريد العقوبة، حيث يمكن استعمال هذه السلطة     o
بتعسف أو بتساهل وهو ما يفتح املجال للتجاوزات أو االختالالت، وبالتالي يتعين تقليص الفارق بين الحد 

األدنى والحد األق�صى.

o    ضرورة أن يتوفر القا�صي الجنائي على مؤهالت معينة تهم مختلف العلوم التي لها ارتباط بالجريمة واملجرم، 
كالتخصص في العلوم الجنائية وعلم اإلجرام وعلم العقاب وعلم االجتماع، نظرا لدوره الخطير املتعلق 

بالتحكم في مصير األفراد وحرياتهم.3

إسناد قرارات وأوامر االعتقال واإلفراج لهيئة قضائية مستقلة ومحايدة وسن طرق الطعن في قرارات     o
االعتقال واإلفراج. 

وإدراج أخرى ضمن التشريعات  تفعيل بدائل العقوبات وبدائل االعتقال االحتياطي املتاحة للقا�صي،     o
الجنائية.

o   تحديد آجال للبت في قضايا املعتقلين وتداولها في املحاكم.

o   نشر الوعي القانوني لدى املواطنين لتقليل الضغط على القضاة بسبب عدم االعتقال.

تفعيل تنفيذ األحكام باإلدانة الصادرة في حالة سراح لدعم ثقة املواطن في نجاعة العدالة التي تؤديها     o
وظيفتها ولو بعد حين.

3.2 خالل مرحلة تنفيذ العقوبة 

o     ضرورة مراجعة الفصول القاضية بالرقابة القضائية على املؤسسات السجنية، باعتماد مؤشر اإللزامية 
تعلق  في الزيارة، ومبدأ املحاسبة حين عدم القيام بالواجب املنهي من لدن املؤسسات القضائية، سواء 

األمر بجهاز النيابة العامة، أو قا�صي التحقيق أو رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه...4

2- للتفصيل أكثر بشأن نظام املراقبة القضائية. يمكن الرجوع إلى : عبد هللا درميش، الوضع تحت نظام املراقبة القضائية في قانون املسطرة الجنائية 
الجديدة مقال منشور بمجلة اإلشعاع، العدد 29، غشت 2004، ص9 وما بعدها.

3- للمزيد من التوسع راجع تقارير االجتماعات الجهوية للهيئة العليا إلصالح منظومة العدالة في كل من مدينة فاس وطنجة ومراكش.

4-  املادة 249 »يقوم رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بزيارة املؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة االستئناف مرة كل ثالثة أشهر على األقل، 
ويتحقق من حالة املتهمين املوجودين في حالة اعتقال احتياطي. يمكنه أن يطلب من قا�صي التحقيق جميع البيانات الالزمة. إذا ظهر له أن االعتقال ال 
مبرر له، يوجه لقا�صي التحقيق التوصيات الالزمة.«مادة تبرز مدى ضعف الدور الرقابي والحمائي باعتبار أن الصالحيات محددة تنتهي بإصدار توصيات.
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o      تمكين الهيآت القضائية من صالحية اتخاذ القرارات بشأن املتهمين املتواجدين في حالة اعتقال واملحكومين، 
متى ظهر أن هناك ما يدعو لذلك، على أساس اعتماد مبدأ التعليل والخضوع للرقابة. 

o   تفعيل الفصول من 105 إلى 405 من قانون املسطرة الجنائية الخاصة باألحداث الهادفة إلى تغيير تدابير 
املراقبة والحماية وإعادة النظر في التدابير املنصوص عليها في املادة 184 وذلك كيفما كانت الهيئة القضائية 

التي أصدرت املقرر.

2-4 تطوير آليات العدالة الجنائية 

انطالقا من الفصل 22 من دستور 2011، ال يجوز املس بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي شخص، في أي ظرف، 
ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. كما ال يجوز ألحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو ال 
إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة اإلنسانية. كما أن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة 
مراجعة شمولية لقانون  ولعل التنزيل الصحيح لهذا الفصل يتطلب من بين ما يتطلب،  يعاقب عليها القانون. 
الطب الشرعي، أحد أهم اآلليات التي ينبغي أن تخضع ملراجعة بغية تمكين الضحايا من الحماية من كل أشكال 
التعذيب،5 وهو ما يتطلب املواءمة مع املرجعيات الدولية. فوفق اإلحصائيات الرسمية للحكومة املغربية خالل 
سنة 2011، تم عرض 33 حالة فقط على الفحص من لدن السلطات القضائية على الطبيب الشرعي.6 وهو ما يعني 
أو الفحص بمناسبة الوضع تحت الحراسة النظرية. بذلك ينبغي إقرار آليات  انعدام إمكانية الفحص التلقائي، 

تمكن وبشكل تلقائي من االستفادة من الفحص من لدن طبيب شرعي متخصص، محايد ومستقل.

3 - القانون املنظم للسجون 

في سياق النتائج أصبحنا مقتنعين بضرورة تبني توجه شمولي مشترك لتجاوز الوضعية السلبية التي تعيش في ظلها 
العديد من املؤسسات السجنية. فإذا كانت التجارب امليدانية قد أثبتت نجاح العديد من التشريعات املقارنة في 
تخطي أزمة املؤسسات العقابية عبر مقاربة تشاركية وجهت لحل أزمة الوضع العقابي لديها، وذلك من خالل اعتماد 
آليات حديثة للعقاب، ومناهج متطورة في تدبير املؤسسات العقابية، فليس هناك ما يمنع من تطوير اآلداء، والرقي 

باملؤسسات.

5•-••À•cet•égard,•il•tient•à•souligner•que•le•système•médico-légal•marocain•devrait•être•revu•d’urgence•
et•réformé,•dans•la•mesure•où•il•ne•garantit•pas•actuellement•la•détection,•la•documentation•et•une•
évaluation•médico-légale•correcte•de•tout•cas•présumé•de•torture•et•de•mauvais•traitements;•selon•
le•Rapporteur•spécial,•c’est•peut-être•là•une•des•raisons•de•la•non-application•de•la•règle•d’exclusion•
des•éléments•de•preuve•obtenus•sous•la•torture.•
•Rapport•du•Rapporteur•spécial•sur•la•torture•et•autres•peines•ou•traitements•cruels,•inhumains•ou•
dégradants,•Juan•E.•Méndez.
6•-••Il•ressort•des•statistiques•du•Gouvernement•qu’en•2011,•33•examens•médicaux•seulement•ont•été•
ordonnés•(20•par•le•Bureau•du•Procureur•général•et•13•par•des•juges•d’instruction),•et•qu’en•2010,•
le•Bureau•du•Procureur•général•et•les•juges•d’instruction•en•ont•ordonné•21•et•16•respectivement.•
On•ignore•cependant•si•ces•examens,•dont•le•nombre•est•faible,•ont•tous•trait•à•des•allégations•de•
torture.
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ال يزال يخطو في هذا االتجاه خطوات  رغم انضباطه لخلفية حقوقية،  إلى التشريع املغربي نجده،  وبالرجوع 
وتبعا لهذا نرى ضرورة تضافر الجهود وتحمل املسؤوليات من أجل العمل على بلورة رؤية شمولية  محتشمة. 
مع ابتكار واعتماد آليات جديدة، وتوجه حديث كفيلين بالحد من املقاربة  من أجل تحديث املنظومة العقابية. 
الكالسيكية في العقاب وتخطي واقع االكتظاظ باملؤسسات السجنية، ناهيك عن ضعف البنيات التحتية للعديد 
منها، وتقادمها ومحدودية املوارد املالية والبشرية، وما يستتبعه من آثار وخيمة على حقوق السجين... بذلك فإيماننا 
بل ينبغي أن تكون مدعمة بقاعدة  راسخ بأن هذه الحقوق وغيرها ليست مرتبطة حتما بالنصوص التشريعية، 
صلبة تشكل آليات للتفعيل لضمان تحولها إلى واقع، وتبني نظام رقابة فعال في سبيل تحقيق أنسنة السجون. وفي 
هذا الصدد، فنحن مطالبون باالنخراط في مشروع إصالح املنظومة السجنية وفق نظرة شمولية. لذلك سنطرح في 

البداية االقتراحات ذات الطابع العام، قبل التعرض للنقط الجوهرية التي تحتاج لتعديل.

3. 1 االقتراحات ذات الطبيعة العامة

o    القطع مع أولوية املقاربة األمنية في تدبير القطاع السجني، ودعم التدابير املفعلة ألنسنة ظروف االعتقال 
ومعاملة السجناء باالعتماد على املعايير الدولية لحقوق اإلنسان ألجل مسؤولي السجون بعيدا عن العنف 

الجسدي أو اللفظي؛

o    ضرورة إعادة تحديد أدوار وأهداف السجون كمؤسسات عمومية؛

بشكل يتناسب والتزامات اململكة املغربية على  ضرورة الرفع من امليزانية العامة املخصصة للسجون،      o
مستوى الوثيقة الدستورية والقواعد التشريعية؛ 

تطوير العمل التربوي الذي يضمن إصالح السجناء وتأهيلهم وتذليل الصعوبات التي تحول دون إعادة      o
إدماجهم.

o    تعزيز دور املصاحبة االجتماعية والتتبع لفائدة السجناء من أجل تيسير إعادة اإلدماج في املجتمع؛

السجون، حراس  مدراء  من محاميين،  o     تخصيص دورات تكوينية لفائدة القضاة ومساعدي العدالة، 
لفائدة  القدرات  تعزيز  في سبيل  وذلك  بهم،  املنوطة  املهام  بخطورة  التوعية  قصد  وغيرهم،  السجن 

السجناء، بل وإعادة إدماج النزيل خارج املؤسسات السجنية؛

توفير اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة على كافة املستويات بما يسمح بسالسة العمل ونجاعته للرقي      o
باملنظومة العقابية؛

o     تطوير آليات إعادة التربية وإعادة اإلدماج، وإحداث برامج مرتبطة بالحاجيات وكفيلة بتسهيل االندماج، 
مع متابعة ومواكبة للمفرج عنهم ومساعدتهم في إعادة اإلدماج؛

انفتاح ممأسس للمؤسسات السجنية على املجتمع املدني وهيئات البحث العلمي، من خالل رفع كل       o
املعيقات القانونية، وإفساح املجال لتعاون أكبر وأمثن بين املؤسسات الرسمية وفعاليات املجتمع املدني 
طاملا أن هدف الجميع ينصب في بوثقة واحدة وهو محاولة تحسين أوضاع السجون  الوطني والدولي، 

والسجناء على حد سواء.
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o     تعزيز عملية إعادة هيكلة املؤسسات العقابية، والتسريع في عملية تشييد البنايات الجديدة بمواصفات 
تسمح بإمكانية أجرأة حقوق السجناء بتخفيض نسبة االكتظاظ؛

o     رفع كلفة وقيمة الوجبات الغذائية للسجناء، مع اعتماد نظام أكثر انسجاما مع املستجدات في مجال 
التدبير؛

احترام كرامة السجناء والسجينات في كل أنواع املعاملة أو التدخل املؤسساتي بدءا باأللفاظ ونوعية       o
الخطاب املستعمل، ثم التفتيش الجسدي، ومرورا عبر الظروف املادية لالعتقال، وانتهاء باحترام الحق في 

الحياة الخاصة والعائلية ...

3. 2 االقتراحات الجوهرية

تشكل االقتراحات الجوهرية صلب اإلصالحات املنتظرة من لدن املشرع بغية الرقي باملؤسسات السجنية، وتحقيق 
وذلك من خالل حماية الحق في السالمة البدنية واألخالقية،  حماية أكبر لحقوق اإلنسان املحروم من حريته، 
وجعل السجون أماكن آمنة،  وحقوق الصحة املتعلقة بالسجناء،  وحماية الحق في مستوى معي�صي مناسب، 
وتمكين السجناء من االتصال بالعالم الخارجي وتقديم الشكاوى، والحماية أثناء إجراءات التفتيش، ناهيك عن 
واملعتقلون  واملحكومون باإلعدام،  والنساء،  )األحداث،  الحماية املتطلبة لفائدة الفئات الخاصة من السجناء 
احتياطيا...(، وفق السن والجنس ونوع الجرم والسوابق، مع ضرورة بذل الجهد باستمرار  للتغلب على املصاعب 

التي تعترض تطبيقها.

 3. 2. 1 الرقي بأماكن االحتجاز 

o    ضرورة أن يودع السجناء بغرف ذات تهوية وإضاءة كافية، مع توفرها على املرافق الصحية الضرورية، كما 
 وما يلزمه من غطاء.

ً
ُر إدارة السجن لكل سجين عند إيداعه سريرا فرديا

ّ
وف

ُ
ينبغي أن ت

o    بناء السجون بطريقة تجعل من الفضاء السجني مكانا يساهم في عملية اإلدماج وليس جعله مكانا للعقاب 
فقط.

وما تخلفه من  تحمل الدولة مسؤولية اآلثار املترتبة عن االكتظاظ وغياب ظروف إنسانية لالعتقال،      o
مساس بالكرامة اإلنسانية للسجين.

 3. 2. 2 الحماية باملؤسسات السجنية

o    مراجعة صالحيات مدراء إدارة السجون، من أجل القطيعة مع كل أشكال التجاوزات في استعمال السلطات 
والصالحيات، من خالل تمكين القضاء من أولوية البت في كل القضايا؛

o    تجهيز املؤسسات بأفرشة وأغطية غير قابلة لالشتعال لتفادي الحرائق داخل املؤسسات السجنية؛

o    فتح تحقيقات جادة ومسؤولة بشأن ادعاء التعذيب، مع ترتيب املسؤوليات ثم املحاسبة.

o    الحرص على التطبيق الحرفي للمادتين 3 و4 من املرسوم التطبيقي للقانون 23. 98 املنظم للسجون.
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3. 2. 3 الحماية الصحية

o    رفع االعتمادات املخصصة القتناء األدوية واقتناء التجهيزات الطبية... في سياق تفعيل الحق في الصحة 
املنصوص عليه في دستور 2011؛

o    تكليف وزارة الصحة بشكل مباشر بمسؤولية الوضع الصحي للسجناء، واعتبارها املسؤولة بشكل مباشر 
على الرعاية والتتبع.

3. 2. 4 مأسسة الرقابة واالنفتاح على العالم الخارجي

o    تفعيل اللجنة املنصوص عليها في الفقرة األخيرة من املادة الثانية من ظهير 29 أبريل 2008، واملحدثة طبقا 
للمرسوم رقم 2.09.212 القاضية بتأليف وتحديد اختصاصات هذه اللجنة، التي يترأسها املندوب العام 
وتوفير الرعاية الصحية لهم  في إطار تحسين ظروف اعتقال السجناء  إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، 
وتأهيلهم بعد اإلفراج عنهم من أجل إعادة إدماجهم في املجتمع، وضمان تكوين موظفي املندوبية في املجال 

االجتماعي والصحي واألمني. 

o    تفعيل اآلليات الرقابية البرملانية، وأجرأة املادة 40 من القانون الداخلي ملجلس النواب من خالل تكتيف 
دور أعضائه في سياق اللجان االستطالعية بزيارة السجون، واعتماد منهجية التواتر في الزيارات واملواكبة 

ألوضاع املؤسسات السجنية والسجناء. 

o    مراجعة املواد 10، 11 و12 من املرسوم التطبيقي للقانون رقم 23. 98، بما يجعل من تدخالت الجمعيات 
السجناء  إدماج  إعادة  في  الحقوقي مساهمات حقيقية  أو  أو االجتماعي  التربوي،  بالعمل  الصلة  ذات 
والسجينات بعيدا عن املنع، وعن الترخيص املرحلي الذي يقتصر على املناسبات الدينية أو الوطنية، أو 

وفق قناعات األجهزة املسؤولة. 

23. 98 بما يحقق انفتاح املؤسسة السجنية على محيطها الخارجي، ويكفل  84 من قانون  تعديل املادة      o
مساهمة املنظمات الحقوقية واالجتماعية والدينية على تقوية وتطوير املساعدة التربوية املقدمة لفائدة 
واملساهمة في إعادة  وتقديم الدعم الروحي واملعنوي واملادي لهم ولعائالتهم عند االقتضاء،  املعتقلين، 
إدماج من سيفرج عنهم، مع تقليص الصالحيات الواسعة املخولة ملدير املؤسسة السجنية في الترخيص 

من عدمه لزيارة املؤسسات السجنية.

تمكين املنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووسائل اإلعالم من االطالع على أوضاع املؤسسات      o
2011، وتقوية أدوارها وتكريس الثقة  السجنية، في سياق الطفرة الحقوقية املرتبطة بتوجهات دستور 
في سياق مصادقة اململكة املغربية على البروتكول االختياري امللحق باتفاقية  بينها وبين أجهزة الدولة، 
مناهضة التعذيب وما يترتب عنه من إنشاء آلية وطنية ملناهضة التعذيب، بغية تكريس الدور اإليجابي 

الهادف للحد من خطورة الظاهرة اإلجرامية.

23. 98 بشكل يمكن من تحديد مفهوم األسباب  87 من القانون املنظم للسجون  إعادة صياغة املادة      o
الخطيرة وحاالتها التي تمكن مدير السجن من إيقاف أو سحب الترخيص املتعلق بزيارة السجن.
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بإبرام اتفاقيات دولية مع هيئات مختلفة  وفي إطار سياسة إعادة اإلدماج ينبغي تعبئة التعاون الدولي،      o
من أجل االستفادة من خدمات برنامج األمم املتحدة اإلنمائي الذي يساهم في إنجاز مؤسسات نموذجية 
إلعادة إدماج املحكوم عليهم، التي ستعد مكسبا لقطاع السجون، باإلضافة إلى الدعم الذي من املمكن أن 
تقدمه اللجنة األوروبية في مجال تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي السجون واقتناء تجهيزات تربوية 

لفائدة السجناء.

 3. 2. 5 تطوير التدبير اإلداري للمؤسسات العقابية 

o    إدارة املؤسسات العقابية مطالبة بتعميم اعتماد تكنولوجيات االتصال واإلعالم في أعمالها وذلك بغرض 
اإلدارية  تسيير مصالحها  في  والشفافية  والفعالية  النجاعة  وتحقيق  السجنية؛  الساكنة  تسيير  تثمين 

واملالية؛

الحرص على مضاعفة أعداد  من املتطلب أيضا في سياق تطوير التدبير اإلداري للمؤسسات العقابية،      o
املوظفين العاملين باملندوبية العامة للسجون، مع السعي لتأهيليهم علميا وتقنيا، وتمكينهم من أحدث 
األدوات في مجال عملهم حماية لهم وللسجناء، باعتبارهم إحدى أهم الحلقات التي يقع على عاتقها ضمان 
األمن وتنزيل السياسات واالستراتيجيات في مجال التأهيل وإعادة اإلدماج، وبخاصة استيعاب الضوابط 

الخاصة باملوظفين املكلفين بإنفاذ القوانين.

o    التعامل اإليجابي مع االحتجاجات التي تشهدها عدد من السجون بسبب التجاوزات وحرمان السجناء من 
الحقوق املنصوص عليها في القانون 23. 98 املنظم للسجون، واملرسوم التطبيقي. 

 3. 2. 6 حماية الفئات الخاصة 

ضرورة تخصيص ظروف أكثر مالئمة لألحداث والنساء، وتخصيص اعتمادات مالئمة للنساء الحوامل      o
وباألخص تفعيل رقابة  وفضاءات األطفال،  وتحسين الرعاية الصحية،  واملرضعات من حيث التغذية، 
األجهزة القضائية، وتمكينها من إعادة تكييف األحكام املتعلقة بمعاملة األحداث، من خالل دور فعال 

للمؤسسات القضائية وفق مضمون املواد 501 إلى 504 من قانون املسطرة الجنائية.

o    من بين الترتيبات التي ينبغي أن تتخذ بحق الحدث، وضعه في دور ذات حرية جزئية ومراكز تدريب نهارية، 
مما يساعده على البقاء في محيطه الطبيعي من جهة وعلى تلقي ما يحتاج إليه من تدريب منهي وتعليم، 

ويساعده في عملية االندماج االجتماعي. 

وانطالقا من الظروف الصعبة التي يخضعون  واملحكومون بالسجن املؤبد،  أما املحكومون باإلعدام،      o
فهم في حاجة لرعاية أشمل في عالقة بالحقوق املنصوص عليها في  لها بغض النظر عن باقي السجناء، 
القواعد األممية، بتمكينهم وبغض النظر عن طبيعة العقوبة من الرعاية الصحية والنفسية، ومن الحق 

في االستفادة من التكوينات أو املساهمة في األنشطة...

ضرورة حماية الفئات ذات الخصوصية من معاقين وأجانب واملصابون باألمراض النفسية أو العقلية      o
واملدمنون...، احتراما للمعايير الدولية واللتزامات اململكة املغربية بمناهضة كل أشكال التمييز أو الحيف.
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 3. 2. 7 إقرار آلية مستقلة لتلقي الشكايات والوقاية من التعذيب

ضرورة تمكين السجناء من تقديم الشكايات بشأن التجاوزات والخروقات املرتبطة باملساس بالحقوق بشكل آمن 
بعيدا عن كل أصناف التهديد أو املساومة أو التسويف، لهيئة قضائية مستقلة، نزيهة ومحايدة؛ مع ضرورة فتح 

تحقيق في املوضوع، وترتيب املسؤوليات.

مما يتطلب على املستوى القانوني مراجعة املادة 90 من القانون 23. 98 في فقرتها الرابعة والخامسة. فمن خالل 
الفقرة الرابعة ينبغي تقييد صالحيات مدير املؤسسة السجنية في منع املراسالت بصفة مؤقتة بحكم عرقلتها إلعادة 
اعتبارا للتعابير الفضفاضة التي تمنح صالحيات شاسعة  إدماج املعتقل أو تتعارض مع نظام أو أمن املؤسسة، 
بتعريضهم للتدبير التأديبي مع املتابعة الجزائية  أما الفقرة الخامسة فتشكل تهديدا واضحا للسجناء  في املنع. 
الذي يمكن املؤسسة  ال�صيء  من اعتبرت رسائله متضمنة لسب أو قذف أو وشاية كاذبة أو إهانات أو تهديدات، 
السجنية من صالحيات واسعة في التقدير واملتابعة اإلدارية، مع التضييق على السجناء في إمكانية التعبير الحر عما 

قد يتعرضون له من ضغط أو تجاوز داخل السجن.

الذي ينص على املنع في مواجهة أي مطلب  99 من القانون املنظم للسجون،  ضرورة مراجعة الفصل      o
جماعي، وهو ما ال يتما�صى وفكرة تمكين السجناء من الحقوق، أضف لذلك تعريضهم نتيجة ذلك للتدابير 
التأديبية؛ وتعويض مضامينه بفكرة إلزامية فتح قنوات الحوار بين السجناء في سياق الضوابط املنصوص 
عليها في القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء الصادرة عن األمم املتحدة، املحينة بمقت�صى قواعد 

مانديال، بما يسمح بتمكينهم من تلبية مطالبهم املشروعة. بعيدا عن أسلوب التهديد والتأديب.  

o    كما يجب على األجهزة الرسمية املغربية تقوية حماية حقوق اإلنسان، من خالل رصد اإلمكانات، ونشر 
الوعي الحقوقي لدى كل الفاعلين في مجال العدالة، واالستفادة من إمكانات التعاون مع األجهزة الدولية 
وتعزيز الشراكة مع املجتمع  من خالل االستفادة من آليات األمم املتحدة في مجال مناهضة التعذيب، 

املدني الوطني والجهوي والدولي.

3. 2. 8 مراجعة أساس تدبير حركة املعتقلين

من أجل تمكين السجناء والسجينات من الحق في االتصال بالعالم الخارجي، وبخاصة عدم االنقطاع عن التواصل 
مع األسرة من فروع وأصول وأزواج، وجب مراجعة الباب السادس من املرسوم التطبيقي املعنون بحركة املعتقلين 
في الشق املتعلق بالترحيل اإلداري، بمنع إمكانية الترحيل القائمة على أسباب عامة أو مبهمة، تجعل منها أساسا 

لالنتقام أو اإلبعاد )انظر الفصل 61 من املرسوم التطبيقي(.

3. 2. 9 الحرص على تقوية الروابط األسرية 

تشكل مسألة تقوية العالقات بين السجين وأفراد أسرته، إحدى أهم الدعامات لالستقرار النف�صي، وعامال قويا 
في إنجاح مسالة االنخراط الطوعي في البرامج واملخططات داخل املؤسسة السجنية، ناهيك عن تبسيط عملية 
االستعداد القبلي من أجل االندماج في املجتمع...األمر الذي يتطلب معه مراجعة شمولية للضوابط املحددة 
وتحسين  من خالل مراجعة صالحيات املدراء،  املنظم للسجون،   98  .23 للزيارات املنصوص عليها في القانون 
الفضاءات، والتمكين من اللقاءات املباشرة في سياق ظروف تحترم الخصوصية )األمر الذي يتطلب مراجعة املادة 
77(، والتقليص من حاالت الزيارات التي تتم بإعمال الفاصل بين السجين والزوار، مع السماح لألزواج بالخلوة 

الشرعية احتراما لحقهم في العالقات الجنسية.
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خــــــالصـــــة
صحيح أن الحركة الحقوقية هي أشد الحركات االجتماعية واملدنية طلبا لالستقامة األخالقية، صحيح أيضا أن 
الفوارق النظرية بين التاريخ الفكري والتاريخ القانوني ملنظومة القيم مسألة واقعية، لكن األصح يكمن في احترام 
القاعدة القانونية األخالقية املجردة – التي توافقت عليها البشرية جمعاء – أمر ال يتما�صى دون التفعيل الكامل 

للمنظومة األخالقية.

بذلك تحتاج السياسة العقابية إلى إرادة راسخة وتغيير في املواقف والسلوكات والعقليات قبل تغيير املؤسسات 
والقوانين املؤطرة، كما تقت�صي كذلك إقامة دعائم وأسس التحديث على منظور شمولي متكامل يتجاوز الطرح 
التقليدي الذي يراهن على فعالية القوانين ذات الصلة بالتجريم والعقاب، واعتماد أسلوب جديد لتحديد معالم 
بما  املمارسة اليومية للمسؤولين عن تنفيذها،  التنزيل السليم ألهداف وفلسفة السياسة العقابية على ضوء 
يضمن انفتاح املؤسسة العقابية على مختلف مكونات املجتمع وفي مقدمتها مؤسسات الدولة والهيئات التمثيلية، 
في إطار تنظيم الجهود للمساهمة الفعالة في تعزيز املردودية، واستثمار القدرات والطاقات املبذولة على مستوى هذا 

القطاع من أجل النهوض بسياسة التأهيل واعادة االدماج التي تشكل عصب السياسة العقابية الحديثة.

من هذا املنطلق فإن التزام القطاع الو�صي على السجون بمستلزمات التحديث اآلنفة الذكر، يتطلب بالضرورة 
كوسيلة لتوحيد نشاطات املصالح اإلدارية من خالل  احترام مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية املعنية، 
وكذا مبدأ التشارك عبر تدخالت كافة مكونات املجتمع ذات الصلة بالشأن التنموي عموما  التنسيق االداري، 
والسجني على الخصوص، من أجل إرساء مقومات سياسة عقابية ناجعة أكثر مرونة ومواكبة للمستجدات، وهو 
ما يعني بالضرورة مكاشفة الوضع العقابي لرصد السلبيات التي تعيق أهداف اإلصالح وفق منظور تشاركي مندمج 
قادر على تلبية الشروط وتدليل العقبات من أجل الوصول إلى عدالة عقابية أساسها االهتمام باملؤسسة السجنية 

وتأهيلها ملسايرة عجلة اإلصالح.

وتأسيسا على ما سبق يمكن القول إن القطاع السجني يعيش وضعية املخاض الذي سيؤسس المحالة للتفكير في 
تحديث آليات العمل بما يتيح للفعاليات املجتمعية الجادة شرف االسهام في النهوض بوضعية الساكنة السجنية 
وكسب رهان التأهيل وإعادة اإلدماج، في استحضار تام لخصوصية القطاع السجني كآلية لحفظ األمن والسالمة 
ولعل بوادر الخالص قد بدأت في الظهور مع التغيير الذي طال املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة  العامة. 
اإلدماج، في انتظار رسم معالم املرحلة املقبلة التي ستتجه ال محالة نحو مأسسة حقوق اإلنسان بالسجون من 
وإكساب املؤسسة السجنية املكانة  خالل التركيز على السجين كعنصر محوري في رسم املخططات والبرامج، 
املرموقة التي يجب أن تحظى بها داخل املجتمع كمؤسسة تربوية تأهيلية تهدف الى املساهمة املباشرة في تأهيل 
الشأن التنموي؛ ومن املأمول أيضا في ظل هذه الوضع الجديد، االنتقال من مستوى الخطاب القانوني إلى مستوى 
تفعيل هذه النصوص على أرض الواقع، بتركيز وظائف التدبير التشاركي في صلب العمل اإلداري للقطاع السجني 
واالنتقال به إلى مرحلة التخطيط االستراتيجي املؤثر في السياسة السجنية بغية تحقيق املقاصد العامة للحكامة 

التشاركية من خالل: العقالنية والفعالية والنجاعة.

من جانب آخر تشكل أدوات الرقابة الدولية على تطبيق التشريع الذي تتضمنه االتفاقيات والعهود الدولية، أداة 
ضرورية وفعالة في حسن تطبيق الدول للصكوك الدولية املنخرطة فيها بوجه من الوجوه املعروفة في القانون 
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الدولي، ومن ثم تعتبر الرقابة الدولية بآلياتها وأدواتها، وسيلة غير مباشرة لحث الدول على التقييد بما صادقت 
عليه من اتفاقيات وعهود، في انتظار إحداث اآللية الوطنية ملناهضة التعذيب  طبقا لاللتزامات املغربية املترتبة عن 
املصادقة على البروتكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو املهينة. 

عموما يظل موقف املرصد املغربي للسجون يطمح في مجال العقاب، لإلعمال الكلي لحقوق اإلنسان في الفضاءات 
السجنية، وهو ما يتوقف على مراجعة تشريعية شاملة من خالل إعداد مدونة لتنفيذ العقوبات محترمة للتوجيهات 

األساسية التالية.

اعتماد املعايير الدولية كموجه، مع الحرص على أفضل توازن بين الضرورات األمنية، وحماية الحقوق      o
والضمانات لفائدة السجناء، من خالل تأطير قانوني تتحمل مسؤولية إنتاجه وبلورته املؤسسة التشريعية؛

o    التأكيد على مهمة تقويم العالقات االجتماعية بين السجناء واملجتمع في أفق تمكين السجين من الحرية 
وإعداده إلعادة إدماج السجين في املجتمع؛

o    تأسيس هيئة رقابية دائمة ومستقلة قادرة على ضمان بشكل ناجع الحقوق األساسية لإلنسان. 


