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 تقديم عام

 اص ياختص إضافة إلىف ،لبرملانل ساسيةاأل  اتختصاصاال من الدستور املغربي  70حدد الفصل         

أشكال  عددتإذ تو  العمل الحكومي، مراقبةب أسند للبرملان القيام ،التشريع وتقييم السياسات العمومية

على  خاللها ممارسة الرقابةمن ن كميليات األساسية التي فإن من بين اآل الرقابي،وطرق ممارسة العمل 

لية املهام االستطالعية والتي تندرج آواملؤسسات العمومية  الفعل العمومي وخاصة عمل الحكومة

 .لجن الدائمة ملجلس النوابال مهامضمن 

يد وتحد رقابيالنظام الداخلي ملجلس النواب على تنظيم ممارسة هذا االختصاص ال عملوقد 

تشكيل مهام استطالعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص فسح املجال ل مجاله من خالل

تشريعي معين، أو موضوع يهم املجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة واإلدارات واملؤسسات 

، وقد تم تنظيم ممارسة هذا االختصاص الرقابي من خالل ما حددته مقتضيات وميةواملقاوالت العم

 .1من النظام الداخلي ملجلس النواب 109و108و107املواد 

نيابية الفرق ال تقدمت، ورغبة منها في الوقوف على وضعية املؤسسات السجنية  هذا اإلطار فيو

قصد تشكيل مهمة استطالعية للوقوف على وضعية املؤسسات السجنية  بطلببمجلس النواب 

وهي )فرق العدالة والتنمية فريق األصالة واملعاصرة فريق التجمع الدستوري الفريق والسجناء، 

                                                           
 على: 107المادة تنص 1 

عضوين أو  ة،يجوز للجن الدائمة أن تكلف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجن 
بنشاط من أنشطة الحكومة ين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق معأكثر من أعضائها، بمهمة استطالعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي 

 واإلدارات والمؤسسات والمقاوالت العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
 يكون موضوع االستطالع مندرجا ضمن القطاعات والمجاالت والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية. يجب أن

المهمة ب، يوجه رئيس اللجنة المعنية كتابا بطلب اإلذن لرئيس المجلس مرفوقا بتكليف ويضع مكتب المجلس الئحة داخلية تنظم أشغال المهام االستطالعية
الحاجة إليه وحدوده والغاية منه وكذلك مجموع األسئلة واإلشكاالت التي يروم اإلجابة عنها ومكان وزمان القيام بها مع توصيف  ةموضوع االستطالع واستبان

 جراء المهمة.الخبرات والوسائل المادية الضرورية إل
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دجنبر  07اريخ بتقرار مكتب مجلس النواب بناء على و االستقاللي للوحدة والتعادلية الفريق االشتراكي( 

 بععين الساستطالعية مؤقتة للوقوف على وضعية كل من املركب السجنى  مهمةتشكيل تم  2017

 ت هذه املهمة في عضويتهاضم وقدبمكناس،  1بالدار البيضاء وسجن مول البركي بآسفي وسجن توالل 

    وفق اآلتي بيانه: من فرق ومجموعة نيابية عضوا يمثلون جميع مكونات املجلس 13

 االستطالعية:أعضاء املهمة 

 

 املهمة  الفريق النيابي االسم 

 

 الرئيس الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية عمر عباس ي

 

 نائب الرئيس الفريق االشتراكي سعيد بعزيز 

 

 املقرر  فريق العدالة والتنمية رضا بوكمازي 

 

 نائبة املقرر  فريق األصالة واملعاصرة زهور وهابي

 

 عضو فريق العدالة والتنمية بثينة قروري 
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 عضو فريق العدالة والتنمية نجيب البقالي

 

 عضو فريق األصالة واملعاصرة توفيق امليموني

 

 عضو فريق األصالة واملعاصرة منى أشريط

 

 عضو فريق التجمع الدستوري التهامي املسقي

 

 عضو فريق التجمع الدستوري حسن بنعمر

 

 عضو الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية عبلة بوزكري 

 

 عضو الفريق الحركي عادل السباعي 

 

 عضو املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية سعاد الزيدي 
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I- االستطالعيةمنهجية العمل واإلعداد القبلي للمهمة : 

والسادة األعضاء على وضع في إطار االستعداد للقيام باملهمة االستطالعية حرص السيدات  

 يلي: وذلك وفق ما منهجية للعمل،

   : االستطالعيةموضوع املهمة -1

والل سجن ت من:حدد السيدات والسادة أعضاء املهمة املؤسسات السجنية موضوع الزيارة في كل 

 بمكناس، باعتباره نموذجا لسجن محلي مخصص لقضاء العقوبات املتوسطة األمد. 1

البركي بمدينة آسفي، املصنف ضمن السجون املركزية املخصصة للعقوبات الطويلة سجن مول -

األمد والسجن املؤبد، واإلعدام، باإلضافة إلى احتضانه لنوعية من املعتقلين املرتبطين بقضايا 

 استأثرت بمتابعة مجتمعية.

 وإن كانتاملركب السجني عين السبع بمدينة الدار البيضاء، حيث أن املؤسسة السجنية -

مصنفة ضمن السجون املحلية إال أنها تمتاز بوضعية خاصة الحتضانها مركزا لإلصالح والتهذيب خاص 

 بفئة األحداث، والنساء السجينات، باإلضافة إلى احتضانها ألكبر عدد من السجناء املعتقلين احتياطيا.   

  : االستطالعيةلمهمة لالهدف العام -2 

حدد السيدات والسادة أعضاء املهمة الهدف العام للقيام بهذه املهمة والذي تمثل باألساس في 

الوقوف على اإلشكاالت األساسية والبنيوية للمنظومة السجنية ببالدنا والعمل على استصدار 

توصيات من أجل املساهمة في تطوير تدبير القطاع وتحسين ظروف االعتقال والعمل على أنسنة 

 ؤسسات السجنية.امل

هدف توقبل الشروع في أشغال املهمة تم االتفاق على وضع منهجية للعمل تقوم على مقاربة جديدة 

ز الدور و الوقوف عند اإلشكاالت األساسية والبنيوية لدى املنظومة السجنية والتي تتجا إلى أساسا

لفاعلين ية بالزيارة لتصل إلى كل ااملباشر للمندوبية العامة إلدارة السجون أو املؤسسات السجنية املعن

في املنظومة السجنية وتدبير االعتقال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وفي هذا الصدد حددت 

 مراحل:ثالث االشتغال وفق  منهجية

 ودراسة جميع الوثائق  مرحلة أولى تتعلق باإلعداد القبلي والذي يهم باألساس رصد

فاقي، االت طارمن إطار قانوني وتنظيمي وكذا اإل  املتعلقة بتدبير املؤسسات السجنية

يات التوص علىجميع الوثائق املتعلقة بمعطيات تدبير السجون، إضافة الى الوقوف و 

 .الصادرة عن املهمات االستطالعية السابقة
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  مرحلة ثانية تهم اللقاءات مع الفاعلين املعنيين بمجال تدخل املهمة، وكذا الزيارات

 .امليدانية

 همة رير املثالثة تهم تجميع خالصات الزيارات واللقاءات مع الفاعلين وإعداد تق مرحلة

 .ساسية في هذا الشأنواستصدار التوصيات األ 

  :االستطالعيةشكاالت الفرعية املتعلقة بمجال املهمة اإل --3

  اإلطار القانوني والتنظيمي ومدى قدرته على مواكبة التحوالت التي تعرفها املؤسسات

 .السجنية

 املعياري واالتفاقي من خالل مقارنة املؤشرات السجنية مع ما هو معمول به في التجارب  اإلطار

لة بتدبير املؤسسات  ِّ املقارنة وكذا االتفاقيات املشتركة التي صادق عليها املغرب وذات الص 

 .السجنية

 السجنية  ل املؤسساتإسهام املهام االستطالعية السابقة املنبثقة عن البرملان في تطوير عم

 ومآل التوصيات الصادرة عنها

 روف اشتغال وظ ة(كياإلطار التدبيري )املوارد البشرية واملالية، البنيات التحتية واللوجستي

 .على مواكبة تطور نسب الساكنة السجنية وكذا قدرتها العاملين

  دنية أنواعها البساسية املقدمة للساكنة السجنية )ولوج الخدمات الصحية بكل الخدمات األ

أثر االستغناء عن القفة / تدبير املتجر/ اإليواء  /والنفسية/ تقديم التغذية وسؤال الجودة

 وسؤال االكتظاظ(

 دانة ن االعتقال االحتياطي، ومرحلة اإل تدبير االعتقال )حياة السجين( ومراحله )التميز بي

 .ائموالحكم وتصنيف السجناء من حيث الفئات العمرية وطبيعة الجر 

  والسلبي داخل املؤسسات  ساسية وسؤال التمييز اإليجابيتمتيع السجناء بالحقوق األ

 .السجنية

 وقرب  مسطرة الترحيل سلوك مسطرة العفو وحق السجناء في التشكي والتظلم، وكذا تدبير

 .األسر من مؤسسات االعتقال

 عامل مع الحبس االنفرادي كإجراء التأديبية داخل املؤسسة السجنية وطرق الت اإلجراءات

 .داري إ

  على القيام باملهام املنوطة بها وتأثيرها على الساكنة  قدرتهامؤسسة قاض ي العقوبات ومدى

 .السجنية
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  حياة السجناء في ال انخراطفاعلية البرامج املتعلقة بإعادة إدماج السجناء ومدى إسهامها في

و  التأديب و ال فيملؤسسة السجنية ا ومدى مساهمة انقضاء العقوبةالعامة بعد  ض تهذيب ع 

 .العقاب

 اهالفاعل املدني في اضطالع ومدى مساهمة مع محيطهااملؤسسة السجنية  وتفاعل انفتاح 

 .بوظيفتها اإلدماجية

 : معها اللقاءات التي حددت املهمة عقدالئحة املؤسسات والجهات -4

 وزارة الدولة املكلفة بحقوق االنسان 

  الداخليةوزارة 

 وزارة العدل 

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 وزارة الصحة 

 وزارة الشباب والرياضة 

  وإعادة اإلدماج املندوب العام إلدارة السجون 

  املؤسسات السجنية املعنية باملهمةمدراء 

 السجناء مؤسسة محمد السادس إلعادة ادماج 

 املجلس الوطني لحقوق االنسان  

  أسفي والدار البيضاءمدن اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق االنسان بكل من 

 .ومكناس

 رؤساء الجماعات الترابية التي توجد املؤسسات السجنية املعنية بنفوذها  

  ومكناس الدار البيضاء وآسفي من مدنهيآت املحامين بكل. 

  املهتمة بقطاع السجون جمعيات املجتمع املدني بعض. 

 

عضاء أ النوابوالسادة ل بين السيدات او تحديد منهجية عمل املهمة االستطالعية تم التدوبعد 

حول اإلشكاالت الفرعية الواجب االشتغال عليها والتي من شأنها أن تشكل خارطة طريق لعمل  املهمة

 االستطالعية.املهمة 
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  عرض كرونولوجي ملختلف مراحل املهمة االستطالعية:

 عدد ساعات العمل مكان اللقاء التاريخ الهيئة الرقم

اجتماع مع املندوب العام إلدارة  1

 السجون وإعادة اإلدماج

يناير  04الجمعة 

2019 

مقر املندوبية العامة 

إلدارة السجون 

 وإعادة اإلدماج

 

 دقيقة 40ساعات و 3

 1زيارة ميدانية لسجن توالل 2

 بمدينة مكناس

يناير  9األربعاء 

من الساعة  2019

صباحا إلى  9

 مساء 6الساعة 

بمدينة  1سجن توالل

 مكناس

 ساعات 9

اجتماع مع فعاليات املجتمع  3

 املدني بمدينة مكناس

يناير  10الخميس 

2019 

قاعة االجتماعات 

 بالفندق

 ساعة وأربعين دقيقة

اجتماع مع نقابة هيئة املحامين  4

 بمدينة مكناس

يناير  10الخميس 

2019 

مقر نقابة هيئة 

املحامين بمدينة 

 مكناس

 دقيقة. 50ساعتان و

 

لقاء مع املجلس الجماعي ملدينة  5

 مكناس

يناير  10الخميس 

2019 

مقر املجلس الجماعي 

 ملدينة مكناس

 ساعتان

اجتماع مع السيد وزير الدولة  6

 املكلف بحقوق اإلنسان

يناير  15الثالثاء 

2019 

وزارة الدولة مقر 

املكلف بحقوق 

 اإلنسان

 ساعات 3

اجتماع مع السيد وزير األوقاف  7

 والشؤون اإلسالمية

يناير  22الثالثاء 

2019 

مقر وزارة األوقاف 

 والشؤون اإلسالمية

 ساعتان

اجتماع مع السيد وزير الشباب  8

 والرياضة

يناير  22الثالثاء 

2019 

وزارة الشباب مقر 

 والرياضة

 ساعة واحدة

 زيارة ميدانية لسجن مول البركي 9

 بمدينة آسفي

يناير  29الثالثاء 

2019 

سجن مول البركي 

 بمدينة آسفي

 ساعات 8

اجتماع مع رئيس املجلس  10

 الجماعي مول البركي

يناير  29الثالثاء 

2019 

مقر جماعة مول 

 البركي

 دقيقة 40
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اجتماع مع جمعية ماما آسية  11

ألصدقاء مراكز اإلصالح وحماية 

 الطفولة بآسفي

يناير  30األربعاء 

2019 

قاعة االجتماعات 

 بالفندق

 ساعة واحدة

اجتماع مع نقابة هيئة املحامين  12

 بمدينة آسفي

يناير  30األربعاء 

2019 

مقر نقابة هيئة 

املحامين بمدينة 

 آسفي

 دقيقة 20ساعة و

الزيارة امليدانية لسجن عكاشة  13

 بالدار البيضاء

فبراير  05الثالثاء 

2019 

سجن عكاشة بالدار 

 البيضاء

 ساعات 10

اجتماع مع عمدة مدينة الدار  14

 البيضاء

فبراير  05الثالثاء 

2019 

مقر مجلس مدينة 

 الدار البيضاء

 دقيقة 40ساعة و

اجتماع مع نقابة هيئة املحامين  15

 بالدار البيضاء

فبراير  06األربعاء 

2019 

مقر نقابة هيئة 

املحامين بالدار 

 البيضاء

 ساعات 3

مع السيد عامل عمالة اجتماع  16

 عين السبع

فبراير  06األربعاء 

2019 

مقر عمالة عين 

 السبع

 دقيقة 15ساعة و

اجتماع مع رئيسة املجلس  17

 الوطني لحقوق اإلنسان

فبراير  07الخميس 

2019 

مقر املجلس الوطني 

 لحقوق اإلنسان

 ساعتان

اجتماع مع منسق مؤسسة  18

محمد السادس إلعادة إدماج 

 السجناء

فبراير  07الخميس 

2019 

مقر مؤسسة محمد 

السادس إلعادة 

 إدماج السجناء

 ساعات 3

املهمة  ت: سجلملحوظة*

عدم التوصل بالعرض 

والوثائق واملعطيات التي 

 التزمت بها املؤسسة. 

 ساعة57 مجموع ساعات العمل
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 اإلعداد القبلي للمهمة االستطالعية:-5

 

بمجلس  ،2019دجنبر  26وذلك بتاريخ  ،س يالقاء در تنظيم للمهمة تم في إطار اإلعداد القبلي 

وقد حضر هذا اللقاء السيدات والسادة أعضاء املهمة ومجموعة من الفاعلين املهتمين بقطاع النواب، 

شكل هذا اللقاء فرصة للتعرف على مختلف وجهات النظر املعبر عنها من قبل  السجون، وقد

  والتي يمكن اجمالها فيما يلي: املشاركين،

اقبة البرملانيةكلمة  *       بمجلس النواب:  السيد مدير التشريع واملر

واب، للمهام االستطالعية بمجلس الن املنظمتطرق فيه لإلطار القانوني  قدم السيد املدير عرضا 

فية كيكذا املؤقتة، و من حيث تحديد الجهة التي لها حق التقدم بطلب املهام االستطالعية سواء 

 تقرير.ال، وكيفية إعداد ودراسة والهيكلة والعضوية،تقديمه، 

 :ممثل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان *كلمة

 لثالث نقاط أساسية وهي: حيث تطرق 

، واملالحظات والتوصيات املتضمنة بتقرير 2012تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان لسنة   -

متابعة تنفيذ تلك التوصيات بعد مرور خمس سنوات مع الجهات املعنية ، ثم 2013املجلس لسنة 

 بها.

عمل ومساهمة املجلس فيما يخص أوضاع السجون من زيارات ومتابعة الشكايات إلى متابعة  -

 حاالت فردية حيثوعدم االقتصار فقط على متابعة  ،اإلشكاليات الهيكلية من أجل إيجاد حلول 
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سة والبحث من أجل فهم هذه اإلشكالية الرئيسية والتي تجعل تلك حاول املجلس تعميق الدرا

 املشاكل تتكرر، في أفق املساهمة في وضع اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب.

املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج والذي  ومواكبةاملساهمات املشتركة والدعم   -

لى اعتبار أن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ليس فقط اعتبره محورا أساسيا في عمل املجلس ع

خضع ملنظومة اتفاقية باريس بل هو أيضا تية دستورية تعنى بحقوق اإلنسان و مؤسسة وطن

 ممؤسسة من مؤسسات الحكامة والتي يفترض أن يكون عملها متابعة ومرافقة املؤسسات التي يهت

 املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بأشغالها.

 على املحاور التالية: ركزت  العدل: حيثممثلة وزارة  كلمة*

 املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية. 23.98استعراض ما جاء في القانون رقم  -

 الزيارات القضائية والزيارات التي تقوم بها اللجان اإلقليمية ملراقبة املؤسسات السجنية.  -

ليم ساهمة في حل بعض اإلشكاليات التي تعترض السير الساملقتضيات التشريعية التي من شأنها امل -

 باملؤسسات السجنية. 

  :املنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية*مداخالت 

انصـــبت مداخالتها على تصـــخيص العديد من اإلشـــكاليات املرتبطة بالســـجون واقتراح مجموعة 

 من الحلول ومنها: 
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لى املغرب أع يســــــــــــجـلحيـث  البـديلـة،العقوبـات  إشــــــــــــكـاليـة تـدبير االعتقـال االحتيـاطي واعتمـاد  -

نســــــــــــبــــة لالعتقــــال االحتيــــاطي على مســــــــــــتوى العــــالم، مع العلم أن أزيــــد من نصــــــــــــف املعتقلين 

لســــجنية أو ا "احتياطيا" تصــــدر في حقهم أحكام بالبراءة أو بعدم املتابعة أو بالعقوبة الحبســــية

 عوض أن يتواجدوا 
ً
املوقوفة التنفيذ، وهو ما يعني أن آالف املواطنين يزج بهم في السجن سنويا

خارجه، وهو ما يطرح فرضــية ســوء تطبيق بعض مقتضــيات قانون املســطرة الجنائية وخاصــة 

 .611و 608و 532و 398منها املواد 

اظ أن مسألة االكتظعلى التأكيد حيث تم  ،إشكالية االكتظاظ بالسجون وتصنيف السجناء -

تحرم السجين من حق التفريد وحق الفصل بين السجناء وغيرها من الحقوق، و  ،غير مقبولة

مما يترتب عنه عدوى السجناء بأمراض جلدية وظروف ال تليق بكرامة اإلنسان، باإلضافة إلى 

 وجود سجناء مكانهم الطبيعي هو مستشفى األمراض النفسية.

 . بهذه املؤسساتاملوارد البشرية  وقلةضبط داخل املؤسسات السجنية التأديب وال -

همية وأن عدم مسألة غاية في األ  والتي تم اعتبارهامسألة القرب وعالقة السجين بمحيطه  -

 السجين.مراعاة هذا الحق فيه معاناة لعائلة 

 البنايات والتغذية والفسحة وحق االتصال بالعائلة واملحامي والقيام باملناسك الدينية وضعية -

 البطء في إصدار األحكام مما يعد مسا بضمانات املحاكمة العادلة. -

 .الترحيلمسطرة تدبير  -

إعادة النظر في املنظومة القانونية الجنائية ومالءمة اإلطار املرجعي الوطني مع املعايير الدولية  -

 ذات الصلة بحقوق السجناء وذلك بإقرار منظومة جنائية عادلة وديمقراطية. 

 ضرورة تحيين قانون تنظيم وتسيير املؤسسات السجنية. -
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 من التعذيب.اقتراح التفعيل الفوري لآللية الوطنية للوقاية  -

جاوزوا خمس عشرة سجناء تفعيل تقادم بعض العقوبات وخاصة عقوبة اإلعدام حيث يوجد   - 

 . من صدور الحكم باإلعدام ولم يتم تنفيذهسنة 

  :معية هيئات املحامينجرئيس *كلمة 

 املحامي في عالقته بموكله املوجود عملمجموعة من القضايا تهم مجال في معرض تدخله تناول 

 في حالة اعتقال ومن بينها:

ي ال تنحصر فقط في الدفاع عن املتهم بل أيضا املساهمة في تأكيد على أهمية دور املحامي والتال -

جعل املعتقل مواطنا صالحا في املستقبل، خاصة وأن من بين األهداف األساسية لجمعية 

من  46واملادة  2000يناير  3من مرسوم  42التوعية في إطار املادة املحامين باملغرب املساهمة في 

، وتمت املطالبة بضرورة وأهمية تظافر جهود كل 1999غشت  25الظهير الشريف املؤرخ في 

املعنيين والفاعلين كل من موقعه بهذه التوعية، إلنقاذ شريحة كبيرة من املعتقلين الذين ارتكبوا 

 جرائم بسيطة.بعض الجرائم والتي تعتبر 

وتراعي ، ن للقيام بمهامهمباملؤسسات السجنية تليق بالسادة املحامي للتخابر أماكنتخصيص  -

  .الظروف النفسية للمعتقلين

 تمديد فترة التخابر إلى ما بعد أوقات العمل بالنسبة للمحامي. -
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منسق ماستر املؤسسة السجنية والوقاية وإعادة اإلدماج جامعة  كلمة السيد*

  الرباط:محمد الخامس 

 قدم عرضا تطرق فيه لتسع محاور وهي: والذي

 القانونية.دور املنظومة تغيير التمثالت االجتماعية حول  -

 .وانفتاحها على مقاربات علمية متنوعة وكيفية اعتمادها في إصدار التشريعات الحديثةالطرق    -

إخضاع األحكام القضائية والساكنة السجنية للبحث من أجل رصد الفئات األكثر قابلية للخروج  -     

 عن القانون.

  .للحرية البديلةإعادة النظر في األساليب العقابية واعتماد العقوبات   -    

 العقوبات السالبة للحرية فقط وإنما لتدبيرها.السجن ليس مؤسسة لتنفيذ اعتبار   -   

دماج نزالء املؤسسات السجنية داخل املجتمع بعد قضائهم لفترتهم إقابلية إعادة  العمل على -   

 العقابية.

 النظام الجنائي والعقابي بفاعلين جدد مثل املساعدين االجتماعيين.  دعم -   

 .داللة على فشل بعض األساليب العقابية واعتبارهالعود املستفحل رصد ظاهرة  -  

 ذات السلوك اإلجرامي.فئات الالتتبع البعدي لبعض -   
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 االستطالعية:السيد مقرر املهمة  *كلمة

قدم السيد املقرر قراءة في مضامين تقارير املهام االستطالعية السابقة املنجزة حول وضعية 

أساسية يمكن توظيفها من طرف هذه املهمة السجون، والتي قدم من خاللها خمس مالحظات 

 وهي كما يلي:

ن جل حيث إ السابقة،اإلطار القانوني املؤطر للمهام االستطالعية في ظل األنظمة الداخلية -

 العامة.التقارير السابقة لم تتم مناقشتها على مستوى الجلسة 

ة وقوف على وضعية املؤسسطريقة إجراء املهام االستطالعية واالقتصار على منطق الزيارة وال-

 السجنية.

عدم تناول التقارير السابقة لإلجراءات القبلية لهذه املهام من قبيل حصر اإلشكاالت الفرعية، -

 وضع جدادة ملتابعة مآل هذه التقارير.و منهجية العمل 

ضرورة الوقوف خالل هذه املهمة على مآل التوصيات الصادرة في التقارير السابقة سواء تلك -

 ملتعلقة باملجال التشريعي أو بمجال تدخل السلطة التنفيذية.ا

مدى تفاعل املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج مع التوصيات الواردة بخصوص -

 السجن املركزي عين السبع بالدار البيضاء الذي أنجزت بشأنه ثالث مهام استطالعية.

كان قائما على منطق زيارة مرفق للوقوف على منطق التعامل مع هذه املهام االستطالعية  -

وضعية هذا املرفق والسجناء ولم يتعد هذا األمر إلى حد تقييم طبيعة هذه السياسة العمومية 

 .وتدبير االعتقال املتعلقة بتدبير املؤسسات السجنية
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ذه هخلو التقارير من األعمال التحضيرية لهذه املهام االستطالعية مثل: كيف يتم التحضير ل -

 ير.التقر  هاملهام، اإلشكاالت التي طرحت قبل القيام بهذه املهام، ووضع جدادة ملتابعة هذ

مآل هذه املهام اقتصرت على املناقشة داخل اللجنة حيث تضمنت التقارير الثالث مجموعة  -

من التوصيات أي أن التقارير لم تنطلق من مدى تقدم تراكمي من خالل هذه املهمات 

لثالث وعليه وجب الوقوف على مآل التوصيات السابقة عقب القيام بالزيارة االستطالعية ا

االستطالعية املرتقبة سواء تلك املتعلقة باملجال التشريعي أو على مستوى مجال السلطة 

 التنفيذية.

بالنسبة ملوضوع التفاعل مع هذه التوصيات فإنه لم يكن هناك أي اجتماع بشأنها ملتابعة هذه  -

د إتمام التقارير للوصول الى أي حد التزمت الحكومة بتنفيذ التوصيات املوجهة التوصيات بع

إليها وكذلك املندوبية العامة إلدارة السجون على مستوى املؤسسات السجنية خاصة سجن 

تمت على مستواه ثالث مهام استطالعية وعليه وجب الوقوف على مدى تقدم  الذيعكاشة 

على املستوى التشريعي أو على املستوى التنفيذي والبحث في  الحكومة في هذه التوصيات سواء

 إمكانية تطويرها.

II- نظم لقطاع السجون طار القانوني املاال : 

 :املؤسسات السجنية وتسيير  تنظيماملتعلق ب 23.98 رقم ــ القانون 1

ضيات من املقتتقوم املؤسسات السجنية بتنفيذ مهامها وصالحياتها من خالل ما حددته مجموعة        

املتعلق بتنظيم املؤسسات السجنية  23.98القانونية والتنظيمية والتي يوجد على رأسها القانون رقم 
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دد ح األخير الذي يعد املرجعية القانونية األساس في تدبير املؤسسات السجنية حيث، هذا 2وتسييرها

تصنيف املؤسسات السجنية بحسب أهميتها وتخصصها وما يترتب عنه من فصل بين املعتقلين، سواء 

 السجون في أربعة أنواع: وصنفالحكم،  وطبيعةمن حيث طبيعة االعتقال أو جنس املعتقل، 

 السجون املركزية تخصص إليواء املحكوم عليهم بمدد طويلة.ــــ    

 ـــ السجون الفالحية.   

 ـ السجون املحلية.ــ   

 ننزاع مع القانون والشباب دون عشريتكفل باألحداث في لـــ مراكز اإلصالح والتهذيب، وتخصص ل   

 سنة.

مجموعة من املبادئ واملعايير الواجب العمل بها داخل املؤسسة  23.98إضافة إلى ذلك حدد القانون 

كيفيات تنظيم وتدبير املؤسسات و السجنية، مع تحديده ملجموعة من الحقوق الخاصة بالسجناء، 

 السجنية وتدبير االعتقال.

 :ـــ قانون املسطرة الجنائية2

اسية املرجعيات القانونية األسوالتي تشكل قتضيات امل مجموعة من قانون املسطرة الجنائية يتضمن

ك من خالل يذ العقوبة، وذلعلى مؤسسات تنف ،والرقابة القضائية والشبه قضائية ،في تدبير االعتقال

باقي املواد ذات الصلة الواردة بقانون املسطرة  وكذا ،من هذا القانون  ه الكتاب السادسما حدد

 ويمكن إجمال أبرز املقتضيات وأهمها فيما يلي: ،الجنائية

                                                           
 .1999شتنبر  16، بتاريخ 4726ونشر بالجريدة الرسمية عدد  1999غشت  25صدر بتاريخ 2 
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  (608عدم جواز االعتقال إال في املؤسسات السجنية النظامية )املادة 

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

  تحديد أمد االعتقال االحتياطي في شهرين في الجنايات مع إمكانية التمديد لنفس املدة خمس

 (.177املادة مرات )

  مور إدارة السجن دون أي سند من سندات االعتقال أحتجاز شخص من طرف مااعتبار قبول

ا لجريمة االعتقال التحكمي من طرف فمن املسطرة الجنائية اقترا 608املنصوص عليها في املادة 

 (611هذا األخير املادة )

  محلي  ، بسجنيواءعلى تدبير اإل حتياطيا، حسب الضرورات األمنية والقدرة اإيداع املعتقلين

باملكان الذي توجد فيه املحكمة مع السماح لهم بجميع االتصاالت والتسهيالت التي تمكنهم من 

 (615ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم )املادة 

  من ينوب عنه مرة كل ثالثوجوب زيارة املؤسسات السجنية من طرف رئيس الغرفة الجنحية أو 

 (249)املادة  أشهر على األقل

  ضرورة قيام قاض ي تطبيق العقوبات ووكيل امللك أو أحد نوابه بتفقد السجناء مرة في الشهر

 .(616على األقل من أجل التأكد من صحة االعتقال ومن حسن مسك سجل االعتقال )املادة 

 حضر التفتيش وتوجيهه فورا إلى وزير العدلضرورة تحرير القاض ي مل. 

  النيابة العامة املكلف بتنفيذ األحكام القاضية بعقوبات سالبة للحرية ضرورة مسك ممثل

 (617السجل خاص بتنفيذ تلك العقوبات املادة )
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  ضرورة توفر كل مؤسسة سجنية على سجل لالعتقال يوضع رهن إشارة السلطات القضائية

 (612ادة املقصد املراقبة والتأشير والسلطات اإلدارية املكلفة بالتفتيش العام للمؤسسة )

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

وعلى نظام تغذية املعتقلين وظروف حياتهم العادية واملساعدة على إعادة تربيتهم وإدماجهم، 

ة ملحكمعلى مستوى كل والية أو عمالة أو إقليم، يترأسها الوالي أو العامل ويساعده رئيس ا

االبتدائية ووكيل امللك وقاض ي تنفيذ العقوبة وممثل السلطة العمومية املكلف بالصحة ورئيسا 

مجلس ي الجهة والجماعة اللتين توجد بهما املؤسسة السجنية وممثلو قطاعات التربية الوطنية 

زير و  والشؤون االجتماعية والشبيبة والرياضة والتكوين املنهي، وتضم أعضاء متطوعين يعينهم

 (.(620مصير السجناء )املادة )العدل من بين الفاعلين الجمعويين أو املهتمين . 

  أهلية اللجنة اإلقليمية لزيارة السجون املوجودة في تراب الوالية أو العمالة أو اإلقليم، ورفع

ات نتقرير إلى وزير العدل يتضمن مالحظاتها أو انتقاداتها والتجاوزات املطلوب إنهاؤها والتحسي

 (.621الواجب إدخالها، وتقديم توصيات إلى لجنة العفو بشأن بعض املعتقلين )املادة 

 3 23.98 رقم لقانون اتحدد بموجبه كيفية تطبيق  2.00.485رقم  ــ املرسوم التطبيقي3

واجبات موظفي املندوبية باإلضـــــــــــافة إلى تحديد  ،23.98يحدد املرســـــــــــوم كيفية تطبيق القانون رقم      

ء ي ينبغي أن يتحلوا به أثناوقواعد االنضـــــباط التالعامة إلدارة الســـــجون وإعادة اإلدماج ومســـــؤولياتهم 

ة في حق نزالء املؤســـــســـــات الســـــجنية واإلدار  ارتكابهايحدد املخالفات التي يحتمل ، كما قيامهم بمهامهم

                                                           
 23بتاريخ  5406، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2005دجنبر  13الصادر بتاريخ  2.04.899، وتم تعديله بالمرسوم عدد 2000نونبر  3صدر بتاريخ 3 

 .2006مارس 
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أنه يبين الشــروط العامة والشــروط الخاصــة لولوج تأديبية، كما  والتي من شــأنها أن تعرضــهم لعقوبات

 .هاوالجهات املسموح لها بولوج املؤسسات السجنية، واألشخاص

إجراءاتـه وطرق تنفيـذ األحكـام املرســــــــــــوم طرق الضــــــــــــبط القضـــــــــــــائي و هـذا من جهـة أخرى حـدد   

قيام بها داخل الســـــالبة للحرية، كما يبين تصـــــنيفات الازالء ونوع األنشـــــطة التي يمكن لهم الية ائضـــــالق

 .السجون والتدابير التصجيعية التي يمكن لإلدارة اتخاذها لفائدة بعض السجناء

 وعموضــــــــــــات املتخـذة في الحـاالت الطـارئـة و إلجراءتلزمـات األمن والنظـام واكمـا أنـه يتطرق ملســــــــــــ  

املعتقلين ب القضــــــــــائي واإلداري، ويحدد بعض القواعد الداخلة في باب العناية هترحيل املعتقلين بنوعي

 :من قبيل

هم تتناســــــــب توفير مالبس ل توفير تغذية متوازنة وكافية لهم؛ تدبير أموالهم وحفظ أمتعتهم ووثائقهم؛-

ضـــرورة اســـتجابة محالت االقامة  توفير ســـرير وفراال مالئم لكل ســـجين وتحديده؛ مع فصـــول الســـنة؛

ف محالت تنظي اإلنـــارة الطبيعيـــة؛الهواء و  للمتطلبـــات الصــــــــــــحيـــة وتوفرهـــا على نوافـــذ كبيرة ينفـــذ منهـــا

 اإلقامة واملرافق يوميا؛

وجوب  ؛الســــــــــماح باالســــــــــتحمام، وعند االقتضــــــــــاء اإلجبار عليه، وقت دخول املعتقل إلى املؤســــــــــســــــــــة-

توفير الخدمات الطبية وإمكانيات االستشفاء وتقديم العالجات  االستحمام مرة في األسبوع على األقل؛

تأهيل املعتقلين قصـــــد تســـــهيل  مالئمة للوالدة بالنســـــبة للســـــجينات الحوامل؛توفير شـــــروط  املتنوعة؛

والنشـــــــــــــاط الثقافي والرياضــــــــــــ ي واملســـــــــــــاعدة  إدماجهم من خالل برنامج خاص بالتعليم والتكوين املنهي

 .الروحية
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وعالوة على ذلـــــك، فـــــإن املرســــــــــــوم يعـــــالا النظـــــام املطبق على بعض الفئـــــات من الازالء مثـــــل 

ويتطرق لشــــــــــــروط ت   ملفــــات  ،واألحــــداث في خالف مع القــــانون  ،وم عليهم بــــاإلعــــداماملحك املعتقلين

 .اإلفراج املقيد بشروط قتراحا

والقاضــــــــــــىي بتعيين املندوب العام  2008أبريل  29الصــــــــــــادر بتاري  1.08.49رقم الشــــــــــــريف  الظهير -4

 :4ختصاصاتها إلدارة السجون وإعادة اإلدماج وتحديد

ما جاء به الظهير وضـــــــع جميع هياكل إدارة الســـــــجون وإعادة اإلدماج تحت ســـــــلطة أهم من بين 

الصــــــــادر  2.98.385املندوب العام وإلحاقها به بعد أن كانت تابعة لوزارة العدل حســــــــب املرســــــــوم عدد 

، ووضـــــــــع جميع موظفي إدارة الســـــــــجون وإعادة اإلدماج تحت ســـــــــلطته، وتعيين 1998يوليوز 23بتاريخ 

ه يتكلف أولهما بســـــــــالمة الســـــــــجناء واألشـــــــــخاص واملباني واملنشـــــــــآت، والثاني بالعمل مديرين ملســـــــــاعدت

 الثقافي واالجتماعي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم.

 كمــا نصـــــــــــــت الفقرة األخيرة من املــادة الثــانيــة من نفس الظهير على ترؤس املنــدوب العــام للجنــة

م وهي اللجنة التي تم إحداثها طبقا للمرســــــــــو  تتألف من ممثلي اإلدارات املعنية بتنفيذ اختصــــــــــاصــــــــــاته،

عتقال اختصـــاصـــاتها التي تتجلى في تدبير الســـجون وتحســـين ظروف االقاضـــ ي بتأليفها و  2.09.212رقم 

الســــــجناء وتوفير الرعاية الصــــــحية لهم وتأهيلهم بعد اإلفراج عنهم من أجل إعادة إدماجهم في املجتمع 

بيــــة العــــامــــة إلدارة الســــــــــــجون وإعــــادة اإلدمــــاج في املجــــال وضــــــــــــمــــان تكوين املوظفين التــــابعين للمنــــدو 

 .االجتماعي والصحي واألمني

 

                                                           
 .2008ماي  15، بتاريخ 5630لرسمية عدد نشر بالجريدة ا .4 
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 حماية حقوق األشخاصقواعد نيلسون مانديال: -5

بمعاملة جميع الســجناء باحترام لكرامتهم املتأصــلة وقيمتهم كبشــر،  االلتزامتســتند القواعد إلى 

أنها توفر إرشــــــــــــادات مفصــــــــــــلة حول مجموعة كما وحظر التعذيب وغيره من ضــــــــــــروب ســــــــــــوء املعاملة، 

واســــــــــــعة من القضــــــــــــايا التي تتراوح من التدابير التأديبية إلى الخدمات الطبية. على ســــــــــــبيل املثال، فإنها 

تحظر الحد من طعام أو ماء الســـــــــــجين، وكذلك اســـــــــــتخدام أدوات ضـــــــــــبط النفس التي تكون مهينة أو 

 الحديد.مؤملة بطبيعتها، مثل السالسل أو 

وأن يســـــــــتخدم فقط في ظروف  أخير،القواعد اســـــــــتخدام الحبس االنفرادي كتدبير  هذه تقيدو 

 ."انب األكثر حرمانا في حياة السجنوجد مانديال أن الحبس االنفرادي هو " الجفقد استثنائية. 

تشدد قواعد نيلسون مانديال على أن توفير الرعاية الصحية للسجناء هي مسؤولية وعالوة على ذلك، و 

القواعد خدمات الرعاية الصــــــــــــحية للســــــــــــجون بتقييم الدولة ورعاية الصــــــــــــحة البدنية والعقلية تلزم 

 5للسجناء، بمن فيهم ذوو االحتياجات الخاصة.

 ـ باقي النصوص التنظيمية والقرارات ذات الصلة بتدبير املؤسسات السجنية:6

من قبل املندوبية العامة إلدارة  املهم التعاون  بخصـــــــوص هذا املوضـــــــوع ســـــــجل أعضـــــــاء املهمة  

 التي التزمت بتقديمهاالوثائق  ببعض م ســـــــجلوا كذلك عدم التوصـــــــلإال أنهوإعادة اإلدماج ،الســـــــجون 

، خاصـــــــــة ما يتعلق منها باألنظمة الداخلية للمؤســـــــــســـــــــات الســـــــــجنية موضـــــــــوع الزيارة املندوبية العامة 

ؤســـــــســـــــات املاملعتمدة من قبل  والدوريات ئلوالقرارات املرتبطة بتدبير املؤســــــــســــــــات الســــــــجنية، والدال 

والتي لم تتمكن  ،، التقارير الســنوية املتعلقة بجرد اللجن اإلقليميةالســجنية في تدبير الحياة الســجنية

                                                           
 الموقع اإللكتروني لمنظمة األمم المتحدة.5 
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طار التنظيمي واإلداري الناظم ها من أجل اســــــــــتكمال الصــــــــــورة حول اإل املهمة من االطالع على مضــــــــــمون

 العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج.ملختلف أشكال تدخل املندوبية 

III- للمؤسسات السجنية املبرمجة امليدانيةالزيارات : 

 

 اإلجراءات التحضيرية للزيارات امليدانية املبرمجة في إطار املهمة االستطالعية:-1 

 

وبغية  ية،االستطالعفي إطار التحضير للزيارة امليدانية للسجون املحددة في برنامج املهمة         

الوقوف على الوضعية العامة للمؤسسات السجنية وكذا أشكال تدخل املندوبية العامة في تتبع عمل 

مع  اجتمع أعضاء املهمة ،بتدبيرهاالتي تتعلق  راهاتواإلكسسات واالطالع على اإلشكاالت املؤ هذه 

 .دانيةرات امليبالزيا السيد املندوب العام من أجل التحضير للزيارات املبرمجة، بعد ذلك تم القيام

 

 اللقاء مع املندوب العام إلدارة السجون -أ

لقاءا مع السيد املندوب العام إلدارة السجون  2019يناير  04 االستطالعية بتاريخعقد أعضاء املهمة  

وقــد افتته هــذا االجتمــاع بكلمــة ترحيبيــة للســــــــــــيــد  العــامــة،بــاملقر املركزي للمنــدوبيــة  ،وإعــادة اإلدمــاج

عبر من خاللها عن اعتزازه بلقاء أعضاء املهمة ومشددا على انفتاح املندوبية العامة على العام املندوب 

ن املندوبية مســــــــتعدة لفته كل الســــــــجون أمام أ أكد البرملانية، كماكل أشــــــــكال التعاون مع املؤســــــــســــــــة 

 لى السجون املبرمجة في جدول أعمالها.ع وعدم االقتصارأعضاء املهمة 

بعــد ذلــك اســــــــــــتعرض الســــــــــــيــد املنــدوب العــام مجموعــة من املعطيــات املتعلقــة بتــدبير املنظومــة           

 وذلك من خالل تقديم إحصائيات وأرقام مفصلة حول عدد املؤسسات السجنية ونزالئها، السجنية،
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لالندماج في املجتمع وضـــــمان أمنهم وســـــالمتهم وتحســـــين أوضـــــاع الســـــجناء وتعزيز فرص إعادة تأهيلهم 

كما تطرق الســـــــــــيد املندوب العام لخصـــــــــــوصـــــــــــية القطاع واملتمثلة أســـــــــــاســـــــــــا في تداخل  وتأهيل اإلدارة.

 اختصاصاته مع قطاعات أخرى.

كراهــات التي تواجههــا املنــدوبيــة العــامــة، خــاصـــــــــــــة مــا يتعلق بضــــــــــــعف من جهــة أخرى تنــاول اإل     

املخصـــــصـــــة لها مما يؤثر على الخدمات املقدمة وتنفيذ البرامج املســـــطرة في مواجهة االعتمادات املالية 

االرتفـــاع املتزايـــد لعـــدد الازالء. كمـــا أشــــــــــــــار إلى النقص الكبير الـــذي تعرفـــه الســــــــــــجون في جـــانـــب املوارد 

ســـجين  300ســـجين بالنهار وموظف لكل  40تتعدى نســـبة التأطير موظف واحد لكل  البشـــرية بحيث ال

وهو ما يجســـــــد ظروف العمل الصـــــــعبة للموظفين أمام الغياب التام للتحفيزات والتعويضـــــــات  ،بالليل

ملناصب امسطرة التعيين في  ضرورة مراجعةعلى غرار نظرائهم في القطاعات األمنية األخرى. إضافة إلى 

 في هذا القطاع نظرا لخصوصيته. العليا

جل تقديم صـــورة وا ـــحة عن وضـــعية اإليواء بالســـجون قدم أ االكتظاظ، ومنموضـــوع  وحول      

في حين الطاقة  7445املعطيات التالية :) السـجن املحلي لعين السـبع عدد الازالء العام السـيد املندوب 

نزيل والطاقة االسـتيعابية  2558ي / سـجن مول البرك  .2445سـجين فقط أي بزيادة  5000االسـتيعابية 

فقط.(، مؤكدا أن مشــــــــــــكل  نزيل 1504نزيل والطاقة االســــــــــــتيعابية  1949/ ســــــــــــجن توالل  نزيل 1449

وعدم  ،اعتماد آلية االعتقال االحتياطي دون ترشــــــــــيد مواصــــــــــلةاالكتظاظ يعتبر أزمة مســــــــــتمرة في ظل 

 توفير بدائل للعقوبات السجنية. 



28 
 

 فر تدبير شـــــــؤون بعض الفئات من الســـــــجناء خاصـــــــة معتقلي قضـــــــايا التط ملوضـــــــوعكما تطرق      

و عقلية، ورغم هذه الصــــــــعوبات يقول الســــــــيد املندوب أالء املصــــــــابون بأمراض نفســــــــية واإلرهاب والاز 

 م مربع بالنسبة للمساحة املخصصة لكل سجين.89. 1املندوبية تمكنت من بلوغ مساحة  أن العام،

هـــا يتم التطرق للتـــدابير التي أقـــدمـــت عل ،وفي معرض الحـــديـــث عن الجهود املبـــذولـــة في القطـــاع    

واحترام كل  ،االســـــــــتيعابيةمؤســـــــــســـــــــة جديدة تروم الرفع من الطاقة 17 املندوبية العامة من قبيل بناء

والتغذية التي  ،وتوفير الرعاية الصحية للازالء مؤسسة متهالكة، 12شروط الصحة والسالمة، وإغالق 

التأطير وإعادة إضــــافة إلى دعم  درهم بالنســــبة لكل ســــجين، 19درهم إلى  11ارتفعت مخصــــصــــاتها من 

 اإلدماج من خالل توفير مراكز التكوين املنهي والفالحي ومحو األمية.

 ستفادةالعام إلى ا أشار السيد املندوب ،وفي إطار نشر ثقافة التسامه ومحاربة الفكر املتطرف   

 ،لماءعفئة عريضـــة من الازالء من برنامج املحاضـــرات العلمية املنظمة بشـــراكة مع الرابطة املحمدية لل

، إضــــافة إلى تنظيم الجامعات الخريفية والربيعية باإلضــــافة إلى العديد من األنشــــطة الجامعية األخرى 

عها نشــــــــر ثقافة التســــــــامه ومحاربة الفكر يمن قبل املؤســــــــســــــــات الســــــــجنية والتي يكون من بين مواضــــــــ

 .املتطرف

أن من بذولة في هذا الشـــوبخصـــوص تأهيل املوارد البشـــرية وتثمينها، تمت اإلشـــارة إلى الجهود امل

خالل تحســــــــــــين نســــــــــــبــة ولوج موظفي القطــاع إلى التكوين املســــــــــــتمر وتعزيز االنفتــاح والشــــــــــــراـكـات مع 

وتبـادل الخبرات مع بعض الـدول األجنبيـة مثـل بلجيكـا وهولنـدا والواليـات املتحـدة  ،الجـامعـات املغربيـة

 األمريكية.
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النواب أعضـــــاء املهمة االســـــتطالعية مع عرض الســـــيد  والســـــادة الســـــيداتتفاعل ، من جهة أخرى 

ا بأهمية ذكر من خالله البداية الكلمة السيد رئيس املهمة االستطالعية،املندوب العام، حيث تناول في 

كما أكد على أن القيام بهذه املهمة جاء  قطاع الســــــــــــجون والدور الحيوي الذي يقوم به داخل املجتمع،

طوير والبحث عن ســـــبل ت ،نيابية بغاية الوقوف على واقع الســـــجون باملغرببناء على طلب كل الفرق ال

املنظومة واالرتقاء بها ومدى تأثير التشــــــــريع على املنظومة الســــــــجنية في ظل مشــــــــاريع القوانين الجديدة 

و أاملعروضــــــة على لجنة العدل والتشــــــريع وحقوق اإلنســــــان بمجلس النواب  املتعلقة بالقانون الجنائي 

تبطة خاصــــــــــــة املقتضــــــــــــيات املر ، املســــــــــــطرة الجنائية  تظر إحالتها على البرملان من قبيل قانون تلك املن

عية كما ذكر ببرنامج املهمة االســـتطال ، بالعقوبات البديلة إضـــافة إلى مراجعة القانون املنظم للســـجون 

ك ذل بعد ســـفي والســـجن املحلي بعين الســـبع،آوســـجن مول البركي ب 1ســـجن توالل  زيارة شـــمليوالتي ســـ

تقدم السـيدات والسـادة النواب بمجموعة من التدخالت اسـتحضـروا فيها أهمية القطاع مؤكدين على 

املساعدة على و  أن الغاية من املهمة االستطالعية  تطوير املنظومة واالرتقاء بها الى املمارسات الفضلى،

 ملعالجة وضـــــعية الســـــجون.والخروج بتوصـــــيات  نجاز التحوالت والحفاظ على املكتســـــبات الحقوقية،إ

على الدور املحوري الذي يمكن أن تلعبه الســـــياســـــة الســـــجنية مؤكدين  املتدخلون  أكد وفي هذا اإلطار 

 د األشـــــــكالأحضـــــــرورة إعادة النظر في الســـــــياســـــــة الجنائية املرتبطة باالعتقال االحتياطي باعتباره  على

بدائل للعقوبات الســــــالبة للحرية  التي مؤكدين على ضــــــرورة البحث عن  لظاهرة االكتظاظ، ةالرئيســــــي

خرى أومن زاوية  أصـــــبحت غير مجدية وضـــــرورة تفعيل املقتضـــــيات القانونية املتعلقة باإلفراج املقيد،

حظيت حالة العود بحيز هام ضـــــــــــمن املناقشـــــــــــة حيث تم التســـــــــــاؤل عن مدى نجاعة ســـــــــــياســـــــــــة إعادة 

ومن جانب آخر  تفاع املضـــــــطرد لحاالت العود،في ظل االر  اإلدماج املعتمدة من طرف املندوبية العامة،



30 
 

النواب ان الزيــارة امليــدانيــة للســــــــــــجون ســــــــــــتمكن من الوقوف على ظروف  والســــــــــــــادة الســــــــــــيــداتأفــاد 

 كما تم طرح تساؤالت ومالحظات تركزت حول: ألنسنة.التصنيف وا

إلدارة الســــــــــــجون وإعـــادة  املطـــالبـــة بـــاالطالع على الـــدالئـــل املنجزة من طرف املنـــدوبيـــة العـــامـــة -

 .دماجاإل 

التســـــــــــــاؤل عن دور الجمــاعــات الترابيــة في تــدبير املؤســــــــــــســـــــــــــات الســــــــــــجنيــة ومــدى إشــــــــــــراكهــا في  -

 استراتيجيات املندوبية العامة.

التساؤل عن مدى مساهمة تقارير املهام االستطالعية السابقة املنجزة حول السجون، وتقرير  -

في تحســــين تدبير القطاع والترافع عن املؤســــســــة  2012املجلس الوطني لحقوق اإلنســــان لســــنة 

 لدى السلطات الحكومية.

 املطالبة بمد أعضاء املهمة بكل املعطيات الضرورية للقيام باملهمة. -

 التأكيد على دور املشرع في مراقبة تأثير التشريع على املنظومة السجنية.  -

 الوقوف على وضعية املوظفين بالقطاع وظروف اشتغالهم. -

 عن عدد السجناء املحكومين باإلعدام وكيفية التعامل معهم؛ التساؤل  -

 اإلشارة لبعض الخروقات وسوء املعاملة التي تعرفها بعض السجون؛ -

 املطالبة بلقاء السجناء بمعزل عن الحراس. -

ببعض املعطيات  الســــــــــــيد املندوب العام إلدارة الســــــــــــجون وإعادة اإلدماجخر اللقاء تقدم وفي آ

شاد يث أالنواب أعضاء املهمة االستطالعية، ح والسادة السيداتوالتوضيحات تفاعال مع مالحظات 

ومؤكدا أن  بالتدخالت البناءة ألعضــــــــــــاء املهمة، كما شــــــــــــدد على الهدف النبيل للمهمة االســــــــــــتطالعية،
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يرات من التوضيحات والتفساإلدارة ستكون رهن إشارة أعضاء املهمة االستطالعية قصد تقديم املزيد 

 حيث تطرق أساسا لــ: كلما تطلب األمر ذلك،

 العقوبات البديلة مع اإلشارة إلى أن هذه التجربة لم تعرف نجاحا في العديد من الدول. -     

إضــــــــافة إلى  جل النهوض بالقطاع،أر توصــــــــيات تكون قابلة للتنفيذ من ن التقرييتضــــــــم التماس -

 مالمسة الجانب التشريعي؛

التأكيد على أن املندوبية العامة تحث مديري املؤســـــــــســـــــــات الســـــــــجنية على التعامل مع رؤســـــــــاء  -

 الجماعات الترابية؛

اإلشــــــــارة إلى أن اإلدارة ســــــــتضــــــــع جميع الدالئل والدوريات رهن إشــــــــارة املهمة االســــــــتطالعية مع  -

 االلتزام بالطابع السري لهذه الدالئل؛

فته ورال اإلصالح وان النسخة  2014فاد انه منذ بخصوص مراجعة القانون املنظم للسجون أ -

 األولى للمشروع تم إيداعها لدى األمانة العامة للحكومة؛

 للمؤســـــســـــات الســـــجنية مع اإلشـــــارة إلى أن املندوبية العامة تقوم ســـــنويا بجرد للجان اإلقليمية -

نه ســـــــــيتم مد أعضـــــــــاء أ توجيه مراســـــــــالت بخصـــــــــوص املالحظات الخاصـــــــــة بكل قطاع، كما أكد

 ؛في هذا السياق املهمة بالتقارير املنجزة

 ،بخصـــــــــوص موضـــــــــوع التأديب تم التأكيد على أن اللجوء إليه يكون عند خرق نظام الســـــــــجون  -

 ونفس األمر بالنسبة للترحيل التأديبي؛

التطرق للوضعية املادية املزرية ملوظفي قطاع السجون وعدم تناسب األجور مع حجم وطبيعة  -

 م من مطلب املماثلة، على األقل، مع باقي القطاعات األمنية األخرى؛وخطورة مهامهم وحرمانه
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 49اإلشارة إلى إشكالية الوضعية اإلدارية لقطاع السجون وإشكالية تفسير مقتضيات الفصل  -

 مة؛باملندوبية العا املركزيين من الدستور، وانعكاس ذلك على تعيين الكاتب العام واملدراء

يد د الســــــــاوالذي يعتبر من أكبر الســــــــجون في العالم اف ســــــــبععين ال املحليالســــــــجن بخصــــــــوص  -

 تقسيمه إلى أربعة سجون؛قصد  هناك توجه املندوب العام انه

 اإلشارة إلى أن املندوبية العامة أجابت على توصيات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛ -

ة التأكيد على ضـــرور نه كان نموذجا ناجحا مع أواإلشـــارة إلى  "صـــالحةالتطرق ملوضـــوع برنامج "م -

 املواكبة خارج أسوار السجن؛

حول موضــــــــــــوع ســــــــــــوء التدبير واملعاملة تم التأكيد على أن املندوبية العامة عند توصــــــــــــلها بأية  -

 شكاية تتخذ كافة التدابير الالزمة؛

 االستطالعية:عامة حول املؤسسات السجنية موضوع املهمة  معطيات-ب

وضــعية املؤســســات الســجنية موضــوع الزيارة عمل أعضــاء املهمة بغية تشــكيل صــورة عامة عن     

االســتطالعية على إعداد اســتمارة معطيات ومعلومات حول كل مؤســســة ســجنية، وهنا وجب تســجيل 

ة ة املعطيات خاصــــت الســــجنية املعنية مع ملء اســــتمار مالحظة حول التفاعل البطيء إلدارة املؤســــســــا

ســــة عن زيارة املؤســــ ا يقارب ثالثة أشــــهرم التي لم تقدم املعطيات إلى بعد مرور إدارة ســــجن مول البركي

 .(2019أبريل  17وتاريخ التوصل باالستمارة يوم  2019يناير  29سجن مول البركي يوم  )زيارة السجنية.
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 بمكناس: 1توالل زيارة السجن املحلي-2

افق التي تمت زيارتها والفئات التي-أ  تم االستماع إليها: الفضاءات واملر

 

بزيارة  2019يناير  09يوم األربعاء النواب أعضاء املهمة االستطالعية  والسادة السيداتقام 

وقد كان في استقبالهم باإلضافة إلى املدراء املركزيين للمندوبية مكناس، مدينة ب 1سجن املحلي توالل لل

  اإلدارية.، إضافة إلى بعض األطر 1توالل السيد املندوب الجهوي ومدير املؤسسة السجنية  العامة،

 السيد عمر عباس ي رئيسحيث تناول الكلمة  اإلداريين،اجتماع مع املسؤولين  البداية عقدفي 

لة أساسا واملتمث هابالسياق الذي تندرج ضمنه املهمة االستطالعية، وأبرز أهدافذكر من خاللها املهمة 

 سجنية والنهوض بها، وتحسين ظروف قضاء عقوباتهم.في الوقوف على أوضاع نزالء املؤسسات ال

 بعد ذلك قدم السيد املدير الجهوي إلدارة السجون عرضا تطرق فيه للنقط التالية:

 مكناس—الخريطة السجنية لجهة فاس-1

 مكناس—الخريطة القضائية لجهة فاس-2

 .1تقديم ورقة تعريفية حول املؤسسة السجنية توالل -3

 إحصائية.تقديم معطيات -4

 استعراض اإلكراهات والصعوبات-5

جماعية ملختلف املرافق السجنية ومعاينة القيام بزيارة على  املهمةبعد ذلك اتفق أعضاء 

 زيارة املرافق التالية: وقد تمت  منفردة،، على أن يسجل كل عضو مالحظاته بكيفية وضعيتها

وآليات تخزين القهوة  ومعدات املطبخ حيث تم الوقوف على وضعية مخزن األغدية املطب :-

 والشاي كما تم الوقوف على وضعية غرفة التبريد وكلفة املطبخ.

 الوقوف على وضعية سيارة اإلسعاف الوحيدة باملؤسسة السجنية.-
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 .الخاصة بكل جناح األكل قاعة تسخين-

 نيفمعايير التص وفقالسجناء  ايستفيد منهعاين أعضاء املهمة أن هذه الغرفة : غرفة الهاتف -

 وإعادة اإلدماج. من قبل املندوبية العامة إلدارة السجون  ةاملعتمد

 بالنسبة لكل نزيل. مرتين في األسبوع أن االستحمامحيث تمت اإلفادة : غرفة االستحمام-

ر ــ أ ـــ يتوف /ــ ب ــ  ص إليواء السجناء من صنف ــ ج ــ/زيارة ثالث أحياء للرجال مخص أحياء اإليواء:ـــ 

طابق السفلي وجناحين بالطابق العلوي، مزودين بغرف جماعية ال، جناحين بةكل حي على أربعة أجنح

 مع غرف فردية مخصصة للتأديب.  

: حيث قام السيدات والسادة النواب بمعاينة قاعة طب األسنان وقاعة الطب العام، املصحة -

فضاء الفسحة الخاص باملرض ى املقيمين باملصحة خالل مرحلة و  إضافة إلى قاعة االستشفاء،

 طلعوا على بعض ملفات األرشيف.اكما االستشفاء، 

لتكوين املنهي يتوفر على قاعة لدرس خاصة ا لمركز هذا املركب يضم بيداغوجي: الركب امل -

سائطية و  ةتبحالقة، كما يضم مكالحرفة الكهرباء، إضافة إلى قاعة الترصيص وقاعة خاصة ببحرفة 

عين السجناء املتاب مواكبةالنواب على أرشيف  السيدات والسادةوقاعة متعددة االستعمال، كما اطلع 

 .لدراستهم

 ــــ ملعب متعدد االختصاصات وسط املؤسسة السجنية.

 اقبة وتفتيش الزوار.ر ــــ قاعة الزيارة ومعدات م

 : ـــ متجر املؤسسة السجنية

االستماع  1سجن توالل رافقمالنواب خالل زيارتهم لجميع  والسادةالسيدات قام بعد ذلك 

وذلك قصد االطالع على أحوالهم والوقوف على  ،لبعض السجناء سواء بشكل فردي أو كمجموعات
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لسادة السيدات واالتي تم تسجيلها من قبل  واملالحظات ويمكن إجمال أبرز املطالب ظروف اعتقالهم

 طالعية فيما يلي:النواب أعضاء املهمة االست

 ا،التي يتقدمون بهالترحيل على موضوع طلبات  جل الازالء الذين تم االستماع إليهمتركيز 

محل إقامة ذويهم والرغبة في التخفيف من عن  1توالل بعد املؤسسة السجنية  والراجعة أساسا إلى

ى ظروف الترحيل ترجع إل بعض االستثناءات التي أفادت أن أسباب تقديم طلب إضافة إلى أسرهم معاناة

 .االعتقال االحتياطيمع نظيرتها التي قضوا بها مدة املؤسسة مقارنة االعتقال القاسية بهذه 

إلى السيدات والسادة أعضاء املهمة تتعلق تقدم عدد من السجناء املستمع إليهم بطلبات -

 حول مسطرة العفو. إضافة إلى فئة أخرى طرحت مجموعة من االستفساراتاالستفادة من العفو، ب

دم بها تقأحد املطالب األساسية التي الذي كان ، خاصة االستشفاء الخارجي موضوع التطبيب-

 السجناء. بعض

 االستفادة من برامج التكوين املنهي.و  ةدراسالالتعبير عن الرغبة في استكمال -

 ـــ الرفعـ أ نف ـضمن الص نالحي املخصص للسجناء املصنفينزالء خاصة مطالبة بعض السجناء، -

ال تتعدى نصف ساعة، كما طرحت نفس الفئة والتي فسحة املستفاد منها يوميا من املدة الزمنية لل

 مشكل النظافة داخل األجنحة وعدم استفادتهم من االستحمام بشكل منتظم.

خاصة من قبل أحد نواب  لسوء املعاملةتعرضهم  املصنفين صنف ــ أ ـــ أكيد بعض السجناءت-

ات ، خاصة حينما يتعلق األمر باإلجراءلسب والشتم بشكل دائم ومستمرواملتمثلة في ارئيس املعقل 

، في حين عبرت فئة أخرى من السجناء عن حسن التأديبية والتي يلجأ لها أحيانا ألسباب بسيطة جدا

 املعاملة من طرف موظفي هذه املؤسسة السجنية.
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 أخر الحاصل في عملية التوصل باملشتريات التي يتم اقتنائها من متجر املؤسسةالتشكي من الت-

 ت.بين األداء والتوصل باملشتريا ان يومحيانا إلى ما يفوق عشريأ، حيث تصل مدة االنتظار السجنية

ملعب كرة القدم أثناء قيامهم بتمارين فضاء االستماع لعدد مهم من السجناء األجانب ب -

 عبروا عن ارتياحهم وعن حسن املعاملة من قبل إدارة املؤسسة السجنية.رياضية، حيث 

 عيةاملهمة االستطال  أعضاء والسادةالسيدات املالحظات العامة التي تم تسجيلها من قبل -ب

 :1حول سجن توالل 

افق  :املالحظات املسجلة على مستوى املر

عضاء أالسيدات والسادة في البداية وجب تسجيل التفاعل اإليجابي إلدارة املؤسسة السجنية مع 

سسة وبعد زيارة مرافق املؤ  املهمة،وانفتاحهم على استفسارات ومالحظات أعضاء  االستطالعية املهمة

 أعضاء املهمة االستطالعية املالحظات التالية:السيدات والسادة السجنية سجل 

يل مظاهر االستعداد املسبق إلدارة املؤسسة السجنية لزيارة أعضاء املهمة االستطالعية تسج ـــ

من صباغة جدران املرافق وأرضية امللعب، واملجهود الكبير لنظافة الفضاء، وهو ما أكده معظم 

 يالسجناء خالل الزيارة حول االستعداد املكثف إلدارة املؤسسة السجنية خالل املرحلة القليلة الت

حول الوقوف على الوضعية الحقيقة للمؤسسة السجنية  بقت زيارة املؤسسة، مما يطرح سؤاالس

 خاصة من خالل مظاهر االستعداد املسبق.

ألحياء التي تمت زيارتها حيث ال تتعدى مساحة ساحة اساحات املخصصة للفسحة باملــــ ضيق 

شكال بشكل أكبر بالنسبة لألحياء هذا اإل ، ويبرز سجين 500متر مربع مخصصة ملا يقارب  150الفسحة 

 التي تضم الازالء من صنف أ.
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نفين في السجناء املصخاصة التي تضم  السجنية الكبير املسجل على مستوى األحياء ظاظـــ االكت

 .اجينعشرة س ال ثنىاسمنتية مقابل ضم كل غرفة  ة، حيث تتوفر كل غرفة على ثمانية أسر صنف ــ أ ـ

التي تمت زيارتها خاصة الحي املخصص جنحة واأل ــــ مشكل النظافة والتهوية بالنسبة لألحياء 

 أـــ.للسجناء من صنف ــ 

ــــ وجود غرفة نوم السجناء املوضوعين رهن إشارة شركة املناولة لتوفير التغذية داخل املطبخ دون 

 أي منفذ خارجي لإلغاثة في حال وقوع أي حادث.

 اء االنتظار الخاص بالزوار خارج املؤسسة السجنية.ـــ غياب فض

 ـــ غياب فضاء خاص للصالة، قصد استعماله من قبل أطر وموظفي املؤسسة السجنية.

ائق لصعوبة توفير بط ونظراـــ صعوبة استخدام الهواتف الثابتة املوجودة باألحياء السجنية، 

 .التعبئة

 ـــ إشكالية تدبير النفايات الصلبة.

 :املالحظات املسجلة على مستوى الحقوق األساسية-

كانية ج( على إم /ب  /تأثير التصنيف املعتمد من قبل املندوبية العامة إلدارة السجون )صنف أ -

استفادة جميع السجناء من كل الحقوق األساسية املنصوص عليها ضمن القوانين الناظمة لتدبير 

 االعتقال واملؤسسات السجنية.

)االكتظاظ، النظافة، االستفادة من الحقوق األساسية( بالنسبة للسجناء  أداء العقوبةظروف -

 ـ.ـــ ب ــ جيدة باملقارنة مع ظروف أداء العقوبة بالنسبة للسجناء من صنف ــ أ  ــ /املصنفين من صنف ــ ج 
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جنائية في الليات الرقابة والتتبع املنصوص عليها بمقتضيات قانون املسطرة آضعف فعالية -

كده معدالت الزيارة املدرجة ضمن ورقة املعطيات العامة تتبعها للمؤسسة السجنية وهو ما تؤ مواكبتها و 

 حول املؤسسة السجنية أعاله. 

همة كما سجل أعضاء امل تسجيل توفر املؤسسة على مكتبة وسائطية وقاعة متعددة االستعمال،-

 والتي يقدمها أئمة متخصصون في املجال.استفادة الازالء من دروس الوعظ واإلرشاد 

عدم كفاية املجهود املبذول على مستوى توسيع خدمات التكوين املنهي ومتابعة الدراسة، مما -

عدد  ، حيث إنمحدودة جدا بهذا الخصوصيجعل من إمكانية االستجابة لطلبات السجناء 

سجين مع العلم أن السجن  1980من أصل  350دين من خدمات التكوين املنهي لم يتجاوز ياملستف

التأهيل من مختلف برامج التكوين و  يمكنهم االستفادة اللي ال يضم املعتقلين االحتياطين الذين املح

 .املقدمة باملؤسسات السجنية

النصف لساعة الثالثة و التوزيع املبكر لوجبة العشاء على السجناء حيث يتم توزيعها ابتداء من ا-

 العتبارات أمنية سببها قلة املوارد البشرية.بعد الزوال وذلك 

، وهو ما أكده بعض ليات ومعدات جديدة على مستوى توزيع وجبات األكلآتسجيل استعمال -

 .السجناء أثناء الزيارة

 ،تسجيل عدم قدرة املصحة على االستجابة لكل احتياجات التطبيب داخل املؤسسة السجنية-

 البشرية الطبية املخصصة للمؤسسة السجنية املوارد  لقلةوذلك راجع باألساس 

املقتضيات القانونية التي تبين مساطر االستفادة من بعض الحقوق بلسجناء ا عدم إملام-

 فراج املقيد بشرط.طرة الجنائية من قبيل العفو، واإل املنصوص عليها ضمن مقتضيات املس
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التطبيب وعدم قدرة إدارة املؤسسة على االستجابة للمطالب املتزايدة للسجناء على االستشفاء،  -

ق األمر حينما يتعل ، خاصةخارجيالسجناء في حصول على موعد طبي  يواجههاوالصعوبات البالغة التي 

 .ةبفحص متخصص، باإلضافة إلى املشكل األمني املرتبط بمرافقة الازالء للمصحات الخارجي

من جهة طنجة  ينحدرونن جل السجناء جناء على املؤسسات السجنية، حيث إتوزيع الس -

لترحيل ا تقديم طلبات تطوان الحسيمة، أو الرباط سال القنيطرة، وهو ما يبرر الطلب الكثيف على

 قصد تحقيق القرب من األسر.

زالء من إطعام وإيواء وحراسة نظرا لقلة املوارد البشرية الحظ أعضاء املهمة أن مهام تدبير الا- 

 يهيمن على وظيفة التأهيل قصد إعادة اإلدماج.

 .بملعب السجن مرافق املؤسسة تواجد السجناء األجانب طيلة مدة زيارة-

تقديم بعض السجناء املالحظات حول جودة الوجبات املقدمة من قبل شركة املناولة، وطرق -

 القفة.توزيعها، وسبل تطويرها في مقابل إلغاء 

غياب أي معطيات حول عملية تدبير متجر املؤسسة السجنية على أساس أن عملية التدبير -

ناء، مقابل السجيلها إلى في تلقي املواد وتحو السجنية ، ويقتصر دور املؤسسة التكافل تعود لجمعية

 تحويل مداخيل العملية للجمعية على املستوى املركزي.

وهو ما تمت مالحظته من خالل بعض عينات  ،قتناء السجائرااإلقبال الكبير للسجناء على -

شتريات سواء داخل املتجر خالل إعدادها من قبل املوظف املكلف، وهو ما أكده هذا األخير، أو على امل

 مستوى غرف السجناء.
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 زيارة السجن املركزي مول البركي آسفي:-3

افق التي تمت زيارتها والفئات التي -أ  تم االستماع إليها:الفضاءات واملر

 

 يةيدانالنواب أعضاء املهمة االستطالعية بزيارة  مالسيدات والسادة قام  2019يناير  29 بتاريخ    

عقد لقاء بعلى الساعة العاشرة صباحا  نطلقت الزيارةاحيث بإقليم آسفي ، مول البركي املركزي  سجنلل

ن مواملدير الجهوي، وقد افتته االجتماع بكلمة للسيد رئيس املهمة استعرض  املركزي  مع مدير السجن

برنامج املهمة، حيث أكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار سلسة الزيارات امليدانية املبرمجة لبعض  خاللها

 سجون اململكة، والتي تروم تطوير املنظومة السجنية واالرتقاء بها واملساعدة على إنجاز التحوالت

 بقطاع السجون، بعد ذلك استمع الحضور لعرض مدير السجن الذي تناول فيه املحاور التالية: 

  ؛بطاقة تقنية عن املؤسسة -

  ؛الهيكلة اإلدارية للمؤسسة-

  ؛بطاقة تقنية عن املوارد البشرية باملؤسسة-

  ؛مصلحة الضبط القضائي-

 ؛ مصلحة العمل االجتماعي-

          ؛ االقتصاد مصلحة-

  ؛التصنيف

  ؛الرعاية الصحية -

 ؛ الشكايات-
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  ؛املخالفات-

 الزيارة.-

السيدات والسادة النواب أعضاء  تفاعلبعد االستماع لعرض السيد مدير املؤسسة السجنية    

 تساؤالت يمكن إجمالها فيما يلي:    الالحظات و وذلك عبر طرح مجموعة من امل مع هذا العرض، املهمة،

رح صعوبة يط له،، خاصة وأن الولوج بهذه املنطقة السجن املركزي مول البركي توطينـــــ دواعي اختيار      

 . هلبالغة سواء من حيث املسافة التي يبعد بها عن أقرب مدينة، أو من حيث بنية الطرقات املؤدية 

 .23.98ـــــ تدبير االعتقال واستفادة السجناء من الحقوق األساسية املنصوص عليه ضمن القانون     

ة تبعد لبحكم تواجد املؤسسة السجنية بمنطقة معزو الخاص باملوظفين  السكن الوظيفي تدبير -  

وظفين ب عن مكان إقامة املالسيدات والسادة النوا وقد تساءل، سفيآكلم عن مدينة  50بحوالي 

 نه لوحظ بمحيط السجن تواجد مساكن وظيفية ال يشغلها أحد.أخاصة و 

 تم التطرق لبرنامج التأطير الديني املعمول به ومدى انتشار ظاهرة االستقطاب بين الازالء. -   

ليات الرقابة والتتبع القضائية والشبه قضائية بأدوارها وفق ما هو منصوص عليه آــــ استدامة قيام 

 .الجنائيةبقانون املسطرة 

 ــــ التعامل مع السجناء من ذوي االحتياجات الخاصة والسجناء املصابين بأمراض من نوع خاص.

تساؤالت بعد ذلك استمع السيدات والسادة النواب ألجوبة السيد املدير حول بعض ال    

 واملالحظات وقد تناول النقط التالية:
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أفاد السيد املدير أنه نظرا للموقع الجغرافي للمؤسسة السجنية وبعدها عن  فيما يهم املوظفين -       

مدينة آسفي وغياب النقل العمومي، فقد تم تخصيص ثالث حافالت لنقل املوظفين من وإلى مدينة 

ائه هو شواجد بمحيط املؤسسة فقد أشار إلى أن الغاية من إنآسفي، وبخصوص السكن الوظيفي املت

ادة نه لم تتم االستفإاملرافق العمومية خاصة املدارس فنه وبسبب غياب أإحداث قرية وظيفية، إال 

 منها، كما أفاد أن املندوبية العامة شرعت في إعادة إصالحها وذلك في أفق استغاللها.

 اتناذه الفئة من الازالء تخصص لها زنز املدير أن ه السيد أفاد خاصةذوي االحتياجات الوبشأن   -     

بالطابق األرض ي، وبمبادرة من إدارة السجن ومراعاة لوضعية هذه الفئة فقد تم إيوائهم بمصحة 

 املؤسسة السجنية من أجل توفير كل احتياجاتهم.

م نفسية أشار أن هناك مشروع لوضعهلازالء املصابين بأمراض لالصحية  وحول موضوع املتابعة -         

 نه ال يتم عزلهم عن باقي السجناء.إا يتعلق باملصابين بمرض السيدا فباملصحة، أما فيم

ير كل لدى مد املواكبة النفسية ملوظفي السجن: أشار إلى ضرورة توفر "شرط حسن االستماع " -         

ة تتكفل باملواكبة االجتماعية للموظفين إضافة إلى إحداث جمعيات اجتماعية محلي مؤسسة سجنية،

 .رغم ضعف إمكانياتها

اللقاء األولي مع مدير السجن، شرع السيدات والسادة النواب أعضاء املهمة في ن بعد االنتهاء م    

 املؤسسة السجنية رافقم حيث تمت معاينة العديد من املركزي مول البركي زيارة مرافق السجن

مع بعض السجناء سواء  بالتواصل املباشرالنواب  والسادة السيداتكما قام  ،اتنااألجنحة والزنز و 

ظة كما شكلت لح طالع على أحوالهم واملشاكل التي يعانون منها،بصفة فردية أو جماعية من أجل اال 

ي تمت أن املرافق التإلى وتجدر اإلشارة  زيارة قاعة الزيارة فرصة للتواصل مع بعض أسر وذوي السجناء،
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تمت ث حي من طرف أعضاء املهمة  يدهمحدتم ت  والسجناء الذين تم التواصل معهم تها باملؤسسةزيار 

 زيارة املرافق التالية :

 طلع أعضاء املهمة على ظروف إجراء الزيارة الخاصة بالسجناء من قبل أسرهماقاعة الزيارة: -

على مصحة تستجيب للشروط الالزمة من حيث البناية  يتوفر السجن املركزي مول البركي: املصحة-

 ومن حيث وفرة عدد قاعات الفحص واالستشفاء مع وجود ساحات الفسحة مناسبة للسجناء املرض ى.

 زنازين التواجد الازالء ب املهمةعاين أعضاء جناح محكومي اإلعدام: -

 جناح خاصالسلفية و ب ما يعرفعتقلي حيث تمت زيارة جناحين مخصصين ملمعتقلي اإلرهاب: -

 .داعشيعرف ب ما معتقليب

، مع زيارة لبعض ـــ ب ــــ /زيارة جناح يضم السجناء املصنفين من درجة ـــأـــــ  :D20جناح الحق العام -

 .لإلجراءات التأديبية ةالزنزانات املخصص

لكبرى، اعلى ساحة كبرى تخصص لألنشطة السجن  حيث يتوفرساحات الفسحة: الساحة الكبرى و  -

 كل حي على ساحة فسحة يتم استعمالها من قبل أربعة أجنحة. مع توفر

عاين أعضاء املهمة تواجد شركة خاصة تشرف على تدبير املطبخ وإطعام مطب  املؤسسة السجنية: -

الازالء، إضافة إلى التوفر على فرن للخبز الهدف منه توفير مادة الخبز يوميا في عين املكان ملا يناهز 

درهم تتحمله  17.50 في ثمنها واملحددالوجبة املقدمة لكل نزيل  كلفةطالع على كما تم اال  نزيل. 2500

بمعدل  درهم لليوم 15محدد في  بعض الازالء كمتعاونين مقابل أجر على املناولة شركةوتعتمد  الدولة.

 . يوم في الشهر 22
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املركز البيداغوجي والذي يضم مجموعة من تم معاينة  املركز البيداغوجي الخاص بإعادة اإلدماج:-

 .قاعات الدرس وقاعات متعددة االستعمال وكذا قاعة مخصصة للتكوين في الحالقة

ع النواب باالطال السيدات والسادة عند مدخل األحياء السجنية قام  اإلطالع على سجالت املؤسسة:-

 العرض على الطبيب. على السجالت املتعلقة بالسجناء سواء بالترحيل أو التأديب أو

 متعدد االختصاصات. اصغير  الكرة القدم وملعب احيث يضم ملعب فضاء األنشطة الرياضية:-

اقبة:- حيث تتوفر املؤسسة على نظام مراقبة متطور، يتم من خالله متابعة كل مرافق  قاعة املر

 املؤسسة السجنية، وحركية السجناء عن بعد.

 :السجناء املتواصل معهمقدمة من قبل املاملالحظات واملطالب -ب

سادة السيدات والفي البداية وجبت اإلشارة إلى التعامل اإليجابي إلدارة املؤسسة السجنية مع 

حيث قام أعضاء املهمة بزيارة مختلف األجنحة املخصصة للازالء النواب أعضاء املهمة االستطالعية، 

من ضمنها الجناح املخصص ملعتقلي ما يعرف بالسلفية وقد فته السيدات والسادة النواب ببهو الجناح 

نقاشا مع هذه الفئة من الازالء حول موضوع "برنامج مصالحة" للتأهيل الفكري للسجناء في قضايا 

مصالحة هذه الفئة مع ذواتهم ومع النصوص الدينية ومع املجتمع، حيث تمت اإلرهاب والذي يروم 

مالحظة التنويه والتثمين الذي تلقاه هذه املبادرة لدى بعض السجناء والذين طالبوا باإلنخراط من 

أجل االستفادة منه، في حين هناك من عبر عن عدم اقتناعه بهذه املبادرة واعتبر أن اإلنخراط بمثابة 

 ف بالخطأ.اعترا
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 بعضهم عندرتياح لدى العديد من السجناء وظهور عالمات الخوف والقلق اعدم  وحظإال أنه ل

النواب، كما تم تسجيل أن بعض  والسادة السيدات ناء التواصل معهم من قبلمن تبعات الحديث أث

النواب كانوا حرصين على تسجيل رقم اعتقال كل  والسادة السيداتوموظفي اإلدارة املرافقين أعوان 

 أعضاء املهمة االستطالعية. والسادة السيدات ن تم التواصل معه من قبلسجي

بالنسبة للسجناء املحكوم عليهم بعقوبة اإلعدام، تم طرح إمكانية االستفادة من العفو مع   

 جهات بعيدة.من املنحدرين الترحيل خاصة السجناء طلبات التركيز على موضوع 

 يلي: امبالنسبة لباقي السجناء فيمكن إجمال أبرز املطالب والتظلمات املسجل من قبلهم في

 .اسجين 12حيث يتجاوز معدل السجناء في كل زنزانة  D 20بجناح كتظاظ الكبير ـــــ اال

 عاناة الولوج للخدمات الصحية سواء داخل املؤسسة أو خارجها.ـــــ م

التعذيب من قبل وجود بعض أشكال  وادعاءمن مظاهر سوء املعاملة  بعض السجناء تشكيــــ 

أحد نواب رئيس املعقل خاصة أثناء العرض على اإلجراءات التأديبية والوضع في الزنزانة 

 الفردية.

الولوج للمؤسسة السجنية وكلفة التنقل إليها مما يحرمهم من التواصل مع  فيـــــ معاناة األسر 

 وذويهم. أسرهم

 ودةمن ضعف ج البعضذلك اشتكى مقابل  ، فيقدمةاملإشادة بعض السجناء بكمية الوجبات ــــ 

 .الوجبات املقدمة من قبل املؤسسة السجنية وكمية

 ـــــ الرغبة في متابعة الدراسة واالستفادة من خدمات التكوين املنهي.

 ــــ الرغبة في االستفادة من العفو امللكي.
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 عبء للتخفيف منوطن األصلي وذلك املـــ الرغبة في الترحيل إلى مؤسسات سجنية قريبة من 

  األسر.

ل حو أعضاء املهمة االستطالعية السادة و من قبل السيدات املالحظات العامة املسجلة -ت

 :وظروف االعتقال به السجن املركزي مول البركي

والبنايات )املصحة، حديثة ومتطورة من حيث املرافق مؤسسة سجنية مول البركي،  سجناعتبار -

ث ، سواء من حيث جدتها أو من حيالتي تتوفر عليهاساحات الفسحة، املطبخ، املمرات، نظام املراقبة( 

 مساحاتها.

خرج ممدخل و إليها )غياب  الولوجصعوبات من حيث عدة يطرح  السجنية لمؤسسةالجغرافي لوقع امل-

نية التي تربط املؤسسة السج ةاإلقليمييار، وكذا الوضعية املزرية للطرق على مستوى الطريق الس

زيارة  3/1يتجاوز  والذي الالضعيف  معدل الزيارةوهو ما يفسر ) سواء بالنسبة لألسربمدينة آسفي( 

خاصة في حال وقوع أي حادث يحتاج تدخل السريع، باقي الفاعلين أو بالنسبة للكل سجين في الشهر( 

 وهو ما يطرح العديد من األسئلة حول محددات اختيار موقع املؤسسة السجنية لسجن مول البركي.

طرح ي تنوع فئات الازالء سواء من حيث نوع الجريمة املرتكبة أو طبيعة األحكام الصادرة في حقهم، مما-

من جهة، وتحقيق التوازن في االستفادة من كل فضاءات ومرافق  صعوبة بالغة للفصل والتمييز بينهم

 خاصة ما يتعلق بالزنازين وساعات الفسحة. أخرى،املؤسسة السجنية من جموع 

، سواء بالنسبة لعدد السجناء بكل (D20) سجناء الحق العام جناحاالكتظاظ املهول على مستوى -

 همفي زيارتأعضاء املهمة ، حيث صادف الجناحزنزانة أو على مستوى ساحة الفسحة املخصصة لهذا 
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وهو ما يطرح مشاكل متعددة على املستوى األمني  كبيرةالسجناء بساحة الفسحة بأعداد  تواجد للجناح

  .ناسب وعدد السجناء املتواجدين بهاال تت وتدبير هذه األعداد في رقعة جغرافية محدودة

 بمواصفات جيدة على مستوى البناية توفر املؤسسة السجنية على مركز التكوين البيداغوجي -

 أوال ذلك راجع، و بالشكل املطلوب ، إال أنه غير مستثمرباإلضافة إلى التجهيزات والتخصصات املتنوعة

م إقبال املؤطرين للعمل بهذه املؤسسة السجنية وعدلغياب املوارد البشرية للقيام بهذه الوظائف 

 بسبب موقعها الجغرافي وضعف التعويضات وغياب التحفيزات املمنوحة لهؤالء.

تها وكذا توفرها على بعض األجهزة، فإنها غير ارغم توفر املؤسسة على مصحة كبرى من حيث فضاء-

ثناء وقد الحظ أعضاء املهمة أواالستشفاء،  الطبي لطلب املتزايد على الفحصلقادرة على االستجابة 

 قالباملؤسسة استتم إخبارهم أن الطبيب املعين حيث  ،الزيارة عدم توفر املؤسسة على طبيب قار

، وفي انتظار تعيين طبيب قار تم تكليف طبيب السجن املحلي بالجديدة الذي يأتي 22/10/2018 بتاريخ

 .حسب تصريه اإلدارة مرتين في األسبوع

وجب  وفكرة مبدعة أمر جيد، من أجل توفير مادة الخبزاعتبار إحداث فرن خاص باملؤسسة -

 .في باقي مجاالت توفير وجبات التغذيةا استثماره

لزوال لساعة الثالثة والنصف بعد ابشكل مبكر، حيث يتم توزيعها ابتداء من ا يتم توزيع وجبة العشاء-

 .البشرية وذلك العتبارات أمنية سببها قلة املوارد

 .إشكالية تدبير النفايات وتطهير السائل وما يطرحه من معاناة للمؤسسة السجنية ومحيطها-

ليات القضائية والشبه القضائية، حيث أنه منذ افتتاح املؤسسة السجنية من قبل اآل تتبعضعف 

 موضوع أي زيارة للجنة اإلقليمية.لم تكن  2011املؤسسة السجنية سنة 
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شقة وخمسة فيالت قصد تخصيصها  خمسينبناء بعض االستثمارات حيث تم  عدم جدوائية-  

ه لم يتم استغاللها، وذلك راجع للسكن الوظيفي الخاص بأطر وموظفي املؤسسة السجنية، إال أن

لمؤسسة وغياب املرافق الضرورية بمحيطها، وهو ما يجعل استثمار من هذا القبيل الجغرافي لوقع للم

 .لمال العامعرضة للضياع وهدر ل

ن حجم الصعوبات التي يطرحها تدبير املؤسسة السجنية يتجاوز بشكل قلة املوارد البشرية حيث إ-

لسجين هيل اتأكبير قدرات املوارد البشرية من حيث عددها ومن حيث تخصصها، خاصة فيما يتعلق ب

 .دماج في املجتمعقصد إعداده إلعادة اإل 

 (6و8ساء، الجناحين عين السبع )مركز اإلصالح والتهذيب، سجن الن زيارة املركب السجني-4

 اإلصالح والتهذيب: مركز -

افق التي تمت زيارتها والفئات التي تم االستماع إليها:-أ  الفضاءات واملر

للمركب  بزيارة ميدانيةالنواب أعضاء املهمة  السيدات والسادةقام  2019فبراير  05بتاريخ 

وذلك بزيارة مركز اإلصالح  صباحا نطلقت الزيارة على الساعة العاشرةاحيث  عين السبعالسجني 

ملدير الجهوي للدار البيضاء وبحضور ا والتهذيب،اإلصالح عقد لقاء مع مدير مركز وقد  والتهذيب،

 سطات.

يارات ومو حا على أن الز  هاافتته اللقاء بكلمة للسيد رئيس املهمة استعرض من خاللها برنامج 

من استجالء املعطيات املرتبطة بمنظومة  والسادة النوابستمكن السيدات  ،امليدانية للسجون 

ظل الورال التشريعي الكبير املتعلق بمراجعة القانون الجنائي واملسطرة الجنائية  وذلك فيالسجون 

 يارة هذه الفئة من السجناء.  بعد ذلككما أكد على األهمية التي تكتسيها ز  للسجون، والقانون املنظم
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النواب أعضاء املهمة لكلمة املدير الجهوي تناول فيها وضعية تدبير قطاع  السيدات والسادة استمع

السجون خاصة منها ما يتعلق باملوارد البشرية سواء من حيث عددها أو من حيث ظروف عملها خاصة 

ذه الفئة املساواة في األجر والتعويضات مع على مستوى ضعف األجور حيث أفاد أن من مطالب ه

 نظرائهم بالقطاعات األمنية األخرى. كما تم االستماع لعرض مدير املركز والذي تناول النقط التالية:

 ارة إلى الزيارات امللكية للمركز؛اإلش- 

 احتياطي؛ 600من ضمنهم  712 وعدد الازالء 680الطاقة االستيعابية للمركز  - 

 ومعظمهم عاطلون عن العمل؛ سنة 20و 19الفئة الغالبة من الازالء يتراوح سنها بين -  

امل مع للتع استراتيجيةخصوصية التعامل مع فئة األحداث واإلشارة إلى أن املندوبية وضعت -  

 هذه الفئة؛

 التصنيف املعتمد بخصوص الازالء يشمل السن واملنحدر الجغرافي، مع اإلشارة إلى عامل-   

 ؛الطقس وارتفاع عدد الازالء في فصل الشتاء

 إشكالية املعتقلين االحتياطيين؛-   

 في املائة؛ 50تعدى في بعض الشهور ارتفاع عدد املستفيدين من الخدمات الصحية والتي ت-   

 صحية األساسية التي تقدم للازالء؛طب األسنان من الخدمات ال-    

ي كانت فعدم تواجد األمراض الخطيرة باملركز باستثناء تسجيل حالة واحدة ملرض السل -    

 مراحل بدايتها؛
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 43بلغت واإلشارة إلى أن أطول مدة في هذا اإلطار  الخارجي،استفادة الازالء من االستشفاء -    

أن لى إحيث الزمه حارس للسجن طيلة هذه املدة. مع اإلشارة  مصاب باملينانجيتازيل تتعلق بو يوما، 

مين الحراسة للسجناء باملستشفيات وهو ما يفرض على موظفي السجن القيام بذلك أالشرطة ترفض ت

 رغم خطورة األمر.

 زيارة قاض ي تطبيق العقوبة وقاض ي األحداث تتم بكيفية منتظمة.-   

 في األسبوع.التأطير الديني يبرمج ثالث مرات -   

 ارتفاع حالة العود والهشاشة بين الازالء. -  

 التعليم املدرس ي تشرف عليه وزارة التربية الوطنية.-   

 توفر املركز على برنامج للتكوين املنهي.-    

بحكم الدينامية التي تشهدها املؤسسة على مستوى االعتقال واإلفراج فان عدد املسجلين  -   

 يسعى املركز باستمرار معالجتها. يعرف تقلبات متعددة

بعد االنتهاء من اللقاء األولي مع مدير مركز اإلصالح والتهذيب بمعية املدير الجهوي، شرع  -     

يث تمت ح عين السبع مركز اإلصالح والتهذيبالسيدات والسادة النواب أعضاء املهمة في زيارة مرافق 

لنواب ا السيدات والسادة، كما قام اتناواألجنحة والزنز  اإلصالحيةمعاينة العديد من مرافق املؤسسة 

لهم طالع على أحواسواء بصفة فردية أو جماعية وذلك من أجل اال  األحداثبالتواصل املباشر مع بعض 

، كما شكلت لحظة زيارة قاعة الزيارة فرصة للتواصل مع بعض أسر وذوي وظروف قضاء العقوبة



51 
 

 داثمركز اإلصالح والتهذيب وكذا األحأن املرافق التي تمت زيارتها بإلى ، وتجدر اإلشارة األحداثالازالء 

 الذين تم التواصل معهم  تم تحديدهم من طرف أعضاء املهمة  حيث تمت زيارة املرافق التالية :

 قاعة استقبال الزوار واملكان املخصص لتفتيش املؤونة املوجهة للازالء. -         

 ات.ناالزنز  -        

 .الداخلية الرياضة ــــــ قاعة         

 .ساحة الفسحة واملالعب الرياضية -          

 مخدع الهاتف. -          

 صيدلية.و نفس ي ال في املجال وإخصائيةمصحة املركز التي تتوفر على الطب العام  -          

الصباغة والجبص والترصيص جناح التكوين الحرفي والذي يتوفر على تخصصات الحدادة و  -          

 الصحي والنجارة والزجاج.

لزيارة األسرية والذي يحتوي على ستة قاعات يتمكن الازالء من خاللها املخصص لجناح ال -        

 بالجلوس مع عائالتهم ملدة ساعتين.

املركز التربوي النموذجي ماما آسية والذي يضم مستويات السادس ابتدائي واإلعدادي  -          

 أن األطر العاملة يتم تعيينها من بين أطر ومدرس ي وزارة التربية الوطنية.إلى الثانوي، مع اإلشارة و 

يقية متكونة من الازالء زيارة مكتبة املؤسسة وقاعة املسرح حيث تمت معاينة مجموعة موس  -           

 يؤطرها حارس للسجن.
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كما شكلت لحظة زيارة ساحات الفسحة واملالعب الرياضية وكذا قاعة الزيارة األسرية، فرصة 

 النواب أعضاء املهمة. السيدات والسادةمن قبل  وأسرهم تواصل مع عدد من األحداثلل

حول مركز اإلصالح أعضاء املهمة السادة و من قبل السيدات  املالحظات العامة املسجلة-ب

 :والتهذيب

ة، أعضاء املهمة االستطالعي السيدات والسادةتسجيل التفاعل اإليجابي إلدارة املؤسسة مع  مع

ع الحرص م مبعض أطر املؤسسة في التضييق على املستمع إليه لدىاملبالغة  ش يء من غير أنه لوحظ

على تسجيل كل تفاصيل الحديث وأخذ معطيات عن املستمع إليهم من قبل أعضاء املهمة 

النواب أعضاء املهمة االستطالعية مجموعة من  والسادة السيدات، وقد سجل االستطالعية

 املالحظات يمكن إجمالها في:

 جيد.ـــــ توفر املؤسسة على مرافق وفضاءات في مستوى     

الزيارة األسرية والذي يخول للحدث االستفادة من جلسة أسرية خاص بوفر املؤسسة على فضاء ــــ ت   

ملدة ساعتين مع أسرته، هذا الفضاء الذي من شأنه تقديم خدمة اجتماعية متميزة للحدث وأسرته، 

وجعل  ،إن تم استثماره بالشكل اإليجابي، خاصة من حيث استفادة جميع الازالء دون تمييز أو إقصاء

 .حسن السيرة والسلوك هو املعيار الوحيد لالستفادة من خدماته

الخدمة  إمكانية نجاح تقديميساهم في متابعة الدراسة  بعمليةــــــ تكفل مصالح وزارة التربية الوطنية    

 على خالف الخدمات الصحية. التعليمة،
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يواء على ظروف اإل  ن أعضاء املهمة لم يقفواع العلم أالتهوية على مستوى أجنحة االيواء، م موضوعـــــ    

ات او التكوين املنهي وحجر  األحداث أثناء الزيارة بساحات األنشطة الرياضيةجميع  وذلك راجع لتواجد

 .الدراسة

نفس ي داخل مركز اإلصالح والتهذيب، وهو ما من شأنه التأثير على توجيه ومتابعة الـــــ غياب الطب   

الوافدين ألول مرة على املؤسسة، والعمل على معالجة اإلشكاالت النفسية خالل فترة الازالء خاصة 

، مع األخذ بعين االعتبار أن جل الازالء يعيشون حالة تفكك أسري، وهو ما يزيد من أداء العقوبة

 .احتمال العود للمؤسسة اإلصالحية

قي تبقى لها خصوصيتها، على خالف باــــ إشكالية التأطير املتخصص في التعامل مع هذه الفئة التي 

 السجناء.

ــــــ اإلقبال الكبير على اقتناء السجائر، سواء بالنسبة للمدخنين وغير املدخنين، حيث أكد بعض 

األحداث وأسرهم أثناء االستماع إليهم خالل الزيارة أنه يتم استعمالها للحصول على خدمات داخل 

 اإلصالحية.

ألعداد ل قدرة على االستجابةال كوين املنهي على ثالث عشر شعبة، فال تتوفر لديهرغم توفر مركز التـــــ 

 الكبيرة من األحداث املتواجدة باملؤسسة السجنية.

صوص كما هو من التصنيف والتمييز بين الازالء من حيث السن وطبيعة الجريمة املرتكبة موضوعــــ 

 حدد في مقتضيات قانون املؤسسات السجنية بهذاعليه في القانون حيث ال يتم احترام التصنيف امل

 .الشأن
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 :النساء سجن-

افق التي تمت زيارتها والفئات التي تم االستماع إليها:-أ  الفضاءات واملر

حيث تمت زيارة مرافق سجن النساء بشقيه األول املتعلق بعموم السجينات والثاني مخصص     

 ، وقد تمت زيارة املرافق التالية:ــ السجينات األمهات ـــ لسجينات في وضعية والدة حديثة

 ــــ أجنحة اإليواء الخاصة بالسجينات.

 ـــ مصحة املؤسسة السجنية.

 .ــــ روض األطفال

ـــ مركز التكوين املنهي الذي يتوفر على تخصصات الحالقة والطرز والفصالة والخياطة والتجميل 

 والطبخ والخياطة التقليدية. 

 ـــــ مطبخ املؤسسة السجنية.

 سجينات.ـــــ فضاء تعاونية ال

 ــــ قاعة األنشطة ومحاربة األمية

 ــــ قاعة الرياضة الداخلية.

كما شكلت زيارة مختلف مرافق املؤسسة السجنية فرصة للتواصل مع عدد من السجينات 

  املتواجدات باملؤسسة السجنية.
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 حول سجن النساء:أعضاء املهمة  السيدات والسادةمن قبل املالحظات العامة املسجلة -ب

 لية:تسجيل املالحظات التاتم كذا التواصل مع بعض السجينات و املؤسسة هذه بعد زيارة مرافق 

 وبروز نوع من االرتياح املهمة،أعضاء  السيدات والسادةـــــ التفاعل اإليجابي إلدارة املؤسسة مع 

 العام لدى السجينات فيما يتعلق بالطريقة التي يتم التعامل بها معهن من قبل اإلدارة.

جودة مرافق املؤسسة السجنية سواء تعلق األمر بدار األمومة أو األجنحة املخصصة لباقي ــــ 

ء املهمة جودة قاعة خاصة على مستوى النظافة والتهوية، وفي هذا اإلطار عاين أعضاالسجينات 

إلى جو االرتياح الذي يسود داخل هذا  واألفرشة باإلضافةالحضانة الخاصة باألطفال ونظافة الغرف 

 الجناح.

نخراط جل السجينات في برامج التكوين املنهي بشعبه املختلفة املتاحة داخل املؤسسة السجنية اــــ 

 .يرعمليات التأط مساهمة بعض السجينات في كذلك على التكوين بالنظير من خالل وذلك باالعتماد

عدم قدرة املؤسسة على تلبية جميع الرغبات فيما يخص محاربة األمية ومتابعة الدراسة وذلك ـــ 

 .راجع لقلة املوارد البشرية

ك مهارات يمن شأنها أن تسهم في تملوالتي إيجابية إحداث تعاونية خاصة بالسجينات تسجيل ـــ 

إضافة  ،العقوبة قضاء فترةندماج السجينات في املجتمع بعد اللسجينات يمكن عبرها ضمان سهولة 

 .بالتعاونية املشتغالتلسجينات لفائدة اورد مالي ملإلى توفيرها 

 بين السجينات األحداث وباقي السجينات، ما يطرحه من صعوبات لدى هذه الفئة. التفرقةـــــ عدم 
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طبيبة أو اخصائية نفسية داخل املؤسسة، وما يطرحه من صعوبة بالغة في املتابعة ــــ غياب 

سجينات لفئة النساء واستحضار خصوصيتهن، خاصة واحتضان املؤسسة السجنية لالنفسية لدى 

 األحداث.

ــــ غياب دار الوالدة داخل املؤسسة السجنية، خاصة وأن كلفة نقل السجينات الحوامل يتطلب 

 .ضيعهالر وتوفير الحراسة، مع ما يشكله من وسم في حق السجينة وكذا  يعلى املستوى األمن امجهود

، ةالعقوبفترة بعد مرحلة قضاء في املجتمع  األحداث واندماجهن السجينات متابعة موضوعـــــ 

 .التفكك األسري  تعانين مناللواتي خاصة 

 الكبارــــ:سجن عين السبع ــ -

افق التي تمت -أ  التي تم االستماع إليها: زيارتها والفئاتالفضاءات واملر

قام السادة والسيدات النواب أعضاء املهمة االستطالعية بزيارة السجن املحلي عين السبع، بيد أنه 

لحق ومن بينها أحياء سجناء ا نظرا لضيق الوقت لم يتمكن أعضاء املهمة من زيارة عدد كبير من املرافق

 على:فقط حيث تم االقتصار  عام للوقوف على وضعيتهاال

 ــــ مطبخ املؤسسة السجنية.

 ازالء السلفية.ما يعرف ب وي بعضيأ الذي 8 مــــ الجناح رق

 .املعتقلين على خلفية أحداث الحسيمةازالء الوي بعض يأ 6ـــــ الجناح رقم 

الساعة السابعة إلى التاسعة ليال، بإشراف ــــ استوديو راديو إدماج: بث إذاعي محلي بشكل يومي من 

 موظفي السجن املحلي عين السبع.
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السلفية مايعرف بفرصة للتواصل مع بعض السجناء من ملفي  8و 6زيارة الجناحين  كما شكلت

 .واملعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة

 :لة حول سجن عين السبع ــ كبار ــاملالحظات العامة املسج-ب

 لسجنية،انظرا لطبيعة موقع املؤسسة  اكتظاظايعد سجن عكاشة من بين سجون اململكة األكثر 

املدن املغربية من حيث كثافتها السكنية، لهذا فتدبيره يطرح العديد من اإلشكاالت  وتواجده بأكبر

 ،خاصة ةملفات لها حساسيو قضايا بشأن املعتقلين  متنوعة منإضافة إلى أنه يضم فئات والتحديات، 

 ادةالسيدات والسمتابعة مجتمعية واسعة، ويمكن إجمال املالحظات املسجلة من قبل  أحيانا وتثير

 :ما يليالنواب أعضاء املهمة االستطالعية في

تضم هذه املؤسسة أكبر عدد من املعتقلين االحتياطيين سواء من حيث العدد أو من حيث نسبتهم من -

هؤالء  يتعلق بتدبير تنفيذ كبيرا على اإلدارة خاصة ما بئاما يشكل عع نزالء املؤسسة، وهو بين مجمو 

 الازالء من وإلى املحاكم املتواجدة بالدائرة االستئنافية للدار البيضاء.

دبير فترة االعتقال ز على تياملؤسسة السجنية التركالنسبة املرتفعة للمعتقلين االحتياطيين يفرض على -

تابعة معلى إعادة اإلدماج من خالل استفادة السجناء من التكوين املنهي أو  دون املرور إلى مرحلة العمل

 .ن على بنية املؤسسة السجنيةالرتفاع نسبة فئة السجناء االحتياطييالدراسة وذلك راجع 

 قلة املوارد البشرية تجعلها غير قادرة على القيام بكل الوظائف املطلوبة منها -

فير موارد من ضرورة تو  هتطلبيثقيال على املؤسسة نظرا ملا  ئايشكل عبموضوع االستشفاء الخارجي -

 بشرية تسهر على تأمين نقل السجناء وحراستهم خارج املؤسسة السجنية.
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، طهاللمؤسسة وملحي يطرح العديد من الصعوبات عين السبع مؤسسة السجنيةللاملوقع الجغرافي ـــــ 

 .مستمرة ودائمةز بحركية تميي وصناعي بتواجده في قلب تجمع سكاني

يث مدة ح، سواء من 8ملتواجد بالجناح رقم ا يعرف بالسلفية امتسجيل تعامل خاص مع فئة سجناء -

كما سجل السيدات والسادة األعضاء التنويه بمبادرة  للجناح،الفسحة أو من حيث الوضعية العامة 

م كما عبروا عن استغرابه البرنامج،طالبوا بتوسيع مجال االستفادة من هذا  " حيثبرنامج "مصالحة

 السلفي.رغم االعتقال في الوقت الذي تم فيه إطالق سراح قادة التيار  لبقائهم

السلفية بضرورة منحهم الحق في الخلوة الشرعية، خاصة يعرف ب ماــــ مطالبة بعض سجناء ملف 

 واستحضار املدد الحبسية الطويلة التي يحاكمون بها.

الخاص الذي يتمتع به السجناء املعتقلون على خلفية أحداث تعامل وال خاصةة الالوضعيتسجيل ــــ 

من حيث عدد السجناء بكل زنزانة، أو من حيث استفادتهم من أو  ،سواء خالل الزيارة الحسيمة

مفتوحة داخل الجناح، وكذا االستفادة من  اتناز زنالأبواب ، أو اإلبقاء على الفسحة ملدد طويلة

 ديد،ج مديربقدوم   هذه الوضعية الجديدة  ، وهو ما أكده بعض السجناء مقرنيناالستشفاء الخارجي

 .ضراب عن الطعاماالحتجاجية واالضرابات ومنها اإل  شكالاأل وكذلك بعد خوض العديد من 

 ظروف السلفية علىيعرف ب ماوملف  أحداث الحسيمةالسجناء املعتقلين على خلفية ــــــ تركيز مختلف 

 .عتقالاملحاكمة وأسباب اال 

التنويه بعمل املؤسسة السجنية وأطرها، وذلك من طرف - .املعتقلينتسجيل متابعة الدراسة لبعض -

 الصحفي املهداوي الازيل بهذه املؤسسة والذي التقاه أعضاء املهمة ببهو السجن.
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IV- والهيئات والجهات املهتمة بموضوع  الحكومية ع القطاعاتاللقاءات املنعقدة م

 : السجون 

 اللقاءات املنعقدة مع القطاعات الحكومية والجماعات الترابية:-1

 :وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان اجتماع أعضاء املهمة االستطالعية مع السيد-أ

افتته هذا اللقاء بكلمة للسيد رئيس املهمة االستطالعية ذكر من خاللها بأهمية قطاع السجون 

والدور الحيوي الذي يقوم به داخل املجتمع، كما أكد على أن القيام بهذه املهمة جاء بناء على طلب كل 

ي ظل نظومة فالفرق النيابية من أجل الوقوف على واقع السجون باملغرب والبحث عن سبل تطوير امل

مشاريع القوانين الجديدة املعروضة على لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان املتعلقة بالقانون 

 الجنائي واملسطرة الجنائية إضافة إلى مراجعة القانون املنظم للسجون. 

مع  اءاتجراء لقإكما ذكر بأن هذا اللقاء يأتي في إطار البرنامج املسطر من طرف املهمة املتعلق ب

أو حقوق السجناء،  املؤسسات السجنيةتدبير ب أو على اتصال  كل القطاعات التي لها عالقة مباشرة

كما أفاد بأن الهدف املركزي من هذه املهمة ليس هو اجترار املالحظات والتوصيات الواردة في التقارير 

بتدبير قطاع  املرتبطين السابقة بل الوقوف على اإلشكاليات الهيكلية وتقديم توصيات لكل الفاعلين

السجون إضافة إلى مساعدة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان في دراسة وتجويد 

 النصوص التشريعية املعروضة عليها واملرتبطة بقطاع السجون .

من جهته أكد السيد وزير الدولة في معرض تدخله على أن البرملان يجب أن يبقى الحاضن الطبيعي 

كما تطرق للتطور الكبير الذي عرفه تفعيل آلية املهام االستطالعية  ،شات العميقة واملثمرةلكل النقا

ة املعتمدة باملنهجي الدولة كما أشاد السيد وزير ،التي تبقى من أهم الوسائل الرقابية الفعالة واملثمرة
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ية ورفع نة الكالسيكمن طرف اللجنة والتي تشكل تطورا نوعيا في هذا املجال، وعدم االكتفاء باملعاي

 للنقط التالية: الدولة التوصيات. بعد ذلك تطرق السيد وزير

ام تقتصر على قطاع حقوق اإلنسان، ويضطلع بمه *التذكير باملهام املنوطة بوزير الدولة والتي ال

 مساعدة رئيس الحكومة.

ي النهوض وه تجاال ثالثة م*التذكير باملرسوم املنظم الختصاصات الوزارة والذي يحدد مهامها في 

 بحقوق اإلنسان والحماية والدفاع وذلك بالتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية.

*اإلشارة إلى خصوصية قطاع السجون والذي يعتبر بمثابة قطاع تابع لرئيس الحكومة وليس 

 لوزير الدولة، الذي يتقاطع معه في جانب االهتمام بموضوع السجون. 

 مستقلة عن التي كانت وراء إحداث مندوبية عامة إلدارة السجون  *استعراض الظروف واألحداث

 واملتمثلة في فرار سجناء. وزارة العدل

*اإلشارة إلى التطور الكبير الذي عرفه القطاع منذ تحوله إلى مندوبية سواء على مستوى امليزانية 

 ي يخضع لها القطاع.أو مستوى العناية بالسجناء، رغم ما ترتب عن ذلك من محدودية املراقبة الت

 وله أساس معقول ومقبول  يحضر فيها الهاجس األمني*اختيار املندوب يتم وفق مقاربة خاصة 

 باعتبار أن موظفي السجون من حملة السالح.

ووزارة الدولة في حقوق  العامة إلدارة السجون  * هناك مبدئيا تعاون وتفاهم مع املندوبية

 اإلنسان.
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ت من مصادر مختلفة وأهمها املعتقلون، وعند إحالة الشكاية تقوم *الوزارة تتوصل بالشكايا

املندوبية بالجواب، كما تتوصل الوزارة بشكايات من خارج السجون وتحال على املندوبية قصد الجواب 

 باإلضافة إلى الشكايات الواردة من البرملانيين والجمعيات الحقوقية.

تتعلق بادعاءات التعرض  05شكاية منها  117 ب 2018*اإلشارة إلى أن الوزارة توصلت سنة 

تتعلق بالولوج للعالج،  09إخبار بخوض إضراب عن الطعام،  07حول سوء املعاملة ، 10للتعذيب و

باإلضافة  ،07طلبات، إعادة اإلدماج  05تتعلق بالحق في الزيارة والتواصل، طلبات متابعة الدراسة  03و

 10و 29، طلبات العفو 25ايا معروضة على القضاء وعددها إلى شكايات من داخل السجن تتعلق بقض

 .05طلبات السجن االنفرادي ومختلفات  02و 06طلبات النقل، طلبات إدماج العقوبة 

*التطرق ملوضوع السجن االنفرادي الذي تشتكي منه بعض الجمعيات الحقوقية والتي تعتبره 

فرادي وأن الحبس الجماعي ال يتم إال إذا توفرت غير قانوني مع اإلشارة إلى أن األصل هو السجن االن

 ظروف ومعطيات.

*التطرق ملوضوع العجز الذي تعاني منه املندوبية في مجال املوارد املالية والبشرية واإلشارة إلى 

أن هذا املوضوع يدخل في مجال اهتمامات الحكومة مع التذكير بالتطور الكبير الذي عرفه القطاع، مع 

عوبة تلبية كل الحاجيات خاصة وتداخل األولويات في تحديد السياسات العمومية، مع التأكيد على ص

 اج العمومي.يحتالتزايد املضطرد لال 

*اإلشارة إلى أن خطة العمل الوطنية تضمنت مقتض ى مهم يتعلق باإلسراع باعتماد قانون جديد 

ة ناء وتغذيتهم وحماياملؤسسات السجنية وتحسين ظروف إقامة السج أنسنةينظم السجون يضمن 

 باقي الحقوق 
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أفاد  ذات الصلة بقطاع السجون  2017لسنة  ي الشاملر وبخصوص توصيات االستعراض الدو 

 توصيات مقبولة وهي: 06أن هناك 

التوصية الصادرة عن جمهورية إفريقيا الوسطى حول مواصلة تنفيذ البرامج االجتماعية  -

 إدماجهم.واالقتصادية لصالح السجناء في إطار إعادة 

التوصية الصادرة عن قبرص حول تسريع عملية مراجعة اإلطار القانوني املنظم لقطاع  -

 السجون ملالءمته مع املعايير الدولية.

التوصية الصادرة عن اليونان حول اتخاذ التدابير الضرورية ملعالجة مشكل اكتظاظ  -

 السجون.

السجون والحد من االكتظاظ  التوصية الصادرة عن كينيا حول مواصلة تحسين الظروف في -

 واعتماد بدائل عن االحتجاز وتوفير الرعاية الطبية الكافية للسجناء.

التوصية الصادرة عن باكستان حول تسريع عملية مراجعة اإلطار التشريعي الذي ينظم  -

 ومع املعايير الدولية. 2011السجون بغية مالءمته مع دستور 

اعتماد التعديالت املقترحة للمسطرة الجنائية من أجل ضمان التوصية الصادرة عن غانا حول  -

 احترام الضمانات والتدابير الوقائية أثناء االحتجاز.

لت ذرة إلى املجهودات الكبيرة التي ب*اإلشارة ملشكل االكتظاظ الذي تعاني منه السجون مع اإلشا

 من أجل الرفع من القدرة االستيعابية.

الحتياطي وإلى الظروف واملالبسات التي تحيط به وتتطلبه في العديد *التطرق ملوضوع االعتقال ا

من األحيان، مع التذكير باالنتقادات التي تتعرض لها العدالة عند التساهل في معايير االعتقال 
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االحتياطي في حاالت ارتفاع نسبة الجريمة، واإلشارة إلى أن القانون الجنائي املعروض على البرملان من 

 خفيف من هذه الظاهرة باالعتماد على العقوبات البديلة.شأنه الت

كما شكل اللقاء فرصة لعرض نماذج لبعض الشكايات املتوصل بها من قبل وزارة الدولة في حقوق 

 اإلنسان واملساطر واإلجراءات التي تتخذ بشأنها.

من  من جهة أخرى طرح السيدات والسادة النواب في معرض تدخلهم مجموعة من املالحظات

 أبرزها:

 ضرورة أنسنة السجون والرفع من اإلمكانيات املرصودة للمندوبية املشرفة على القطاع.-

التذكير باملنظومة العقابية املعتمدة ببالدنا ومساهمتها في اكتظاظ السجون والتأكيد على -

 ضرورة اعتماد العقوبات البديلة في بعض األفعال املرتكبة.

املقارنة التي تعتمد سياسة تشغيل السجناء، وضرورة التفكير في  *اإلشارة إلى بعض التجارب

جل تشغيلهم مقابل أمن  %80سياسة جديدة تروم االستفادة من الطاقة الشابة للسجناء التي تبلغ 

أجر. والتذكير بضرورة تفعيل املقتضيات القانونية الواردة بهذا الخصوص من أجل املساهمة في بناء 

 ملساعدة على إعادة اإلدماج.االقتصاد الوطني وا

 *التطرق ملوضوع االعتقال االحتياطي وضرورة اعتماد مقاربة عميقة بشأنه.

*ضرورة معالجة مشكل االكتظاظ، خاصة بالنسبة لبعض السجون التي تعرف توافد السجناء 

 .نموذجا ـــ املركب السجني عين السبعبشكل كبير ـــ 
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يات التي توصلت بها الوزارة من السجون املبرمجة في املهمة *املطالبة بإحصائيات حول عدد الشكا

 االستطالعية.

 *اإلشارة إلى عدم احترام تصنيف السجناء حسب نوعية الجريمة.

 *التساؤل عن مآل توصيات االستعراض الدوري الشامل ونسبة اإلنجاز.

 اجعتها.قطاع السجون وضرورة مر  موظفو*التأكيد على الوضعية الصعبة التي يعيشها 

 *اقتراح قيام الوزارة بزيارات دورية للسجون للوقوف على وضعية السجناء.

*اإلشارة إلى الدالئل املعتمدة من طرف املندوبية العامة والتساؤل عن مدى مطابقتها للمقتضيات 

 القانونية املنظمة لقطاع السجون.

انيات ارد من خالل استثمار اإلمك*التفكير في إمكانية تحويل املندوبية إلى مؤسسة عمومية لها مو 

 املتاحة.

*املطالبة بإحصائيات بخصوص عدد حاالت املتابعة في حالة اعتقال وعدد حاالت املتابعة في 

 حالة سراح بخصوص نفس الفعل الجرمي.

*موضوع ترحيل السجناء ومعالجة الطلبات املقدمة في هذا اإلطار مع اقتراح معالجة هذا املشكل 

 اد وتدبير االعتقال في بعده الجهوي.من خالل اعتم

 املتعلق باملؤسسات السجنية. 23.98*التساؤل عن مآل تعديل القانون 

 *التساؤل عن تنفيذ التوصيات الواردة في الخطة الوطنية في بعدها املرتبط بأنسنة السجون. 
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الخصوص من *التساؤل عن حدوث حاالت التعذيب وسوء املعاملة واإلجراءات املتخذة بهذا 

 طرف وزارة الدولة.

*الدعوة إلى االهتمام بمسألة التسجيل في الحالة املدنية والحصول على بطاقة التعريف الوطنية 

 بخصوص الساكنة السجنية.

*اإلجراءات والتطورات املرتبطة بملف املصالحة بخصوص معتقلي داعش والعائدين من مناطق 

 .ترالتو 

 ناء" في خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسان.*التساؤل عن موقع "وضعية السج

 *الحاجة لحوار وطني حول السجون 

 *التساؤل عن مدى إيجابيات فصل إدارة السجون عن وزارة العدل
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 جواب السيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان:

عضاء أفي مستهل جوابه أشاد السيد وزير الدولة باملداخالت البناءة للسيدات والسادة النواب 

والتي تعكس حرصهم األكيد على النهوض بأوضاع السجون، وفي هذا السياق تطرق املهمة االستطالعية 

 للنقط التالية: الدولة السيد وزير

 روف املادية ولو في الحدود الدنيا مع ضمانالتأكيد على ضرورة حفظ كرامة السجناء وتهيي  الظ -

 الحق في التكوين والتعليم.

بخصوص عمل السجناء مع اإلشارة إلى  23.98*التطرق ملوضوع تفعيل مقتضيات القانون رقم 

 استحضار ما يستلزمه ذلك من موارد بشرية ومالية.و ضرورة تفعيل هذه املقتضيات 

نت محل نقاال عميق في الحوار الوطني إلصالح منظومة *اإلشارة إلى أن املنظومة العقابية كا

العدالة وصدرت بشأنها توصيات تم تفعيلها على صعيد مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون 

 املسطرة الجنائية.

*التذكير بتمكين أعضاء املهمة االستطالعية باإلحصائيات املتعلقة بالشكايات التي توصلت بها 

 ون املبرمجة في املهمة.وزارة الدولة من السج

*اإلشارة إلى أن توصيات االستعراض الدوري الشامل الستة التي قبلها املغرب تصنف في إطار 

 التوصيات "الجاري االشتغال عليها" والحكومة تعمل على تجسيدها.

*االشتغال على ملف تحسين الوضعية املادية ملوظفي قطاع السجون مباشرة بعد صدور تقرير 

 االستطالعية والتوصيات الواردة فيه.املهمة 
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*مواصلة الحمالت املتعلقة بالحالة املدنية والتذكير بقرار الحكومة بخصوص الحمالت السنوية 

 في املوضوع.

 *ضرورة االشتغال على إحداث املرصد الوطني لإلجرام.

 .*االشتغال على موضوع الترحيل واستحضار العائلة عند اإليداع باملؤسسات السجنية

 :املؤسسات السجنيةالعالقة مع وزارة الداخلية و -ب

تعد وزارة الداخلية من خالل إشرافها على املؤسسات األمنية إحدى القطاعات الحكومية ذات       

مع املؤســــســــات الســــجنية، حيث يعهد ملؤســــســــة األمن  الدائم األدوار األســــاســــية في التعامل والتواصــــل

الوطني والدرك امللكي اختصاص تأمين نقل السجناء من وإلى املؤسسات السجنية، كما يعهد إليها نقل 

اصـــها كما يبرز اختصـــ الســـجناء إلى املحاكم أوحيانا إلى املســـتشـــفيات قصـــد تلقي العالجات الضـــرورية،

يم والعماالت للجن اإلقليمية املنصـــوص عليها في قانون املســـطرة عمال األقالالســـادة خالل رئاســـة  من

 وهو ما يحمل عب  إضافية على هذه القطاعات في قيامها بمهامها. الجنائية،

أعضاء املهمة االستطالعية في االطالع على وجهة نظر هذا  النواب ورغبة من السيدات والسادة

ية األساسية راسل السيد رئيس مجلس النواب وزارة القطاع الحكومي باعتباره أحد القطاعات الحكوم

إال أن أعضـــــاء اللجنة لم يتمكنوا من عقد هذا اللقاء وهو ما جعل من  2019يناير  17 الداخلية بتاريخ

 اللجنة غير قادرة على التعرف على وجهة نظر الحكومة في هذا الباب.

انون ات الســــجنية التي نص عليها قليات األســــاســــية املكلفة بمتابعة املؤســــســــاآلكما أنه من بين 

ســــــــــــيد الوالي أو عامل لل 628املســــــــــــطرة الجنائية نجد اللجن اإلقليمية والتي عهد برئاســــــــــــتها وفق املادة 

 العمالة واإلقليم.
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النواب أعضاء املهمة االستطالعية على عقد لقاءات  والسادة السيداتوفي هذا الصدد حرص 

 ي يتواجد بترابها املؤسسات السجنية مع السادة العمال.على مستوى األقاليم أو العماالت الت

تم التواصــــــل مع الســــــيد عامل إقليم مكناس إال أنه لم يتيســــــر  2019يناير 07 بتاريخوحيث أنه      

 تنظيم االجتماع بسبب عدم إتمام اإلجراءات اإلدارية الالزمة على املستوى املركزي 

التواصــــــــــــــل مع وزارة الــداخليــة من أجــل تنظيم لقــاءات على تم  2019ينــاير  16 بتــاريخكمــا أنــه      

 مستوى باقي العماالت.

، وبعد أن  2019يناير  30 ســــــــــــفي بتاريخآتحديد موعد االجتماع بمقر عمالة وفي هذا اإلطار تم 

سفي وجدوا في استقبالهم السيد رئيس قسم الشؤون آإلى مقر عمالة  النواب والسادة السيداتتوجه 

ليم أســــــــفي، مع العلم أن مصــــــــالح التواصــــــــل بوزارة الداخلية قد ســــــــبق أن أخبرت الســــــــيد الداخلية بإق

ســـفي ســـيكون في انتظار الســـيدات والســـادة النواب آأن الســـيد عامل إقليم  االســـتطالعيةرئيس املهمة 

أعضـاء املهمة االسـتطالعية بمقر العمالة، وهو ما اعتبر من قبل أعضـاء املهمة تصـرف ال يليق بواجب 

حترام والتقـدير الواجـب التعـامـل بـه من قبـل القطـاع الحكومي اتجـاه املؤســــــــــــســـــــــــــة التشــــــــــــريعيـة، وال اال 

يتوافق ومبدأ تعاون الســــــــلط املنصــــــــوص عليه بمقتضــــــــ ى الدســــــــتور، وعلى إثر ذلك قرر الســــــــيد رئيس 

أعضـــــــاء املهمة االنســـــــحاب الفوري  النوابوالســـــــادة  الســـــــيداتســـــــتطالعية بعد التشـــــــاور مع املهمة اال 

 صالحاملقبول عقد اللقاء، كما عمل السيد رئيس املهمة االستطالعية على التواصل الفوري مع  وعدم

الســــــــــــيــد رئيس مجلس النواب، في حين حرص مع و التي رتبــت اللقــاء ســــــــــــلفــا،  وزارة الــداخليــة ب املركزيــة

رق من الفجميع الســــيدات والســــادة النواب ممثلي الفرق واملجموعة النيابية على التواصــــل مع رؤســــاء 

 أجل إحاطتهم علما بذلك قصد القيام باملتعين.
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وبعد مجموعة من االتصــــــاالت اقترح على أعضــــــاء املهمة االســــــتطالعية العودة ملقر العمالة من   

أجل عقد لقاء مع الســـــــيد الكاتب العام للعمالة، إال أن الســـــــادة والســـــــيدات أعضـــــــاء املهمة اعتبروا أن 

 املؤسسة التشريعية. األمر فيه سوء تعامل مع ممثلي

الســــــادة والســــــيدات النواب أعضــــــاء املهمة االســــــتطالعية لقاء مع  عقد 2019فبراير  06 تاريخوب

الســـيد عامل عمالة عين الســـبع الحي املحمدي، بحضـــور الســـيد الكاتب العام للعمالة والســـادة رؤســـاء 

 .األقسام املعنين ببعض التدخالت على مستوى املركب السجني عين السبع

حيث اســــــــتعرض في بداية اللقاء الســــــــيد رئيس املهمة أهداف املهمة االســــــــتطالعية كما تطرق للدور       

املحوري الذي يمكن ان تضـــــــــطلع به اللجن اإلقليمية في إطار قيامها بمهامها لتطوير دور املؤســـــــــســــــــات 

 السجنية. بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد العامل الذي أفاد بما يلي:

تمام بالغ هاى بظســــــجني عين الســــــبع يعد من بين املؤســــــســــــات الســــــجنية الكبرى والتي تحأن املركب ال -

حيث كانت من بين املؤســــــســــــات الســــــجنية التي تعرف زيارات ملكية متكررة، خاصــــــة واحتضــــــانها ملركز 

 اإلصالح والتهذيب.

عليها  نطبيعة املؤســــســــة الســــجنية وخصــــوصــــية الســــجناء التي تحتضــــنهم مع االرتفاع املهول للوافدي -

خاصــــــــــــة من املعتقلين االحتياطين نظرا ملوقع الدار البيضــــــــــــاء كمدينة محورية، باإلضــــــــــــافة الى  املوقع 

الجغرافي للمؤســســة وســط التجمعات الســكانية يفرض مجهودات أمنية مضــاعفة ومتواصــلة، ويجعل 

اصــــة ، خمن التعامل مع املؤســــســــة الســــجنية يطرح تحديات وإشــــكاليات مســــتمرة على املســــتوى األمني

 ،ومنها محاولة الفرار الجماعي لازالء مركز اإلصــــــــــــالح والتهذيب  واألعباء الناتجة عن تدبير املؤســــــــــــســــــــــــة

 إضافة إلى املجهود األمني الالزم لتأمين محيط املؤسسة، عبر إحداث دوريات يومية بمحيط املؤسسة.
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تلفة البنيات تواجد املؤســــــــــــســــــــــــة وســــــــــــط منطقة صــــــــــــناعية كبرى من جهة والتجمعات الســــــــــــكنية مخ -

والطبقات االجتماعية من جهة ثانية، أصــبه يشــكل خطرا كبيرا على املنطقة كما أنه قد يشــكل خطورة 

على الســـــــاكنة وعلى الســـــــجناء، وهو ما يفرض إعادة النظر في مكان تواجدها، وذلك انســـــــجاما حتى مع 

ها ؤســـــــســـــــات الســـــــجنية وجعلالنظرة املســـــــتقبلية للمندوبية العامة إلدارة الســـــــجون في إعادة توطين امل

 بعيدة عن التجمعات السكانية والصناعية.

عي دون بشكل أسبو  منيأحيث ال يمكن أن ينعقد اجتماع ها املؤسسة بتراب العمالة يثقل كاهل تواجد -

 .مع احتياجاتهاالدائم  الحديث عن املؤسسة السجنية وطبيعة التدخالت الالزم في التفاعل مع

ل في ألي تدخ اتواجد املركز اإلقليمي للوقاية املدنية بالقرب من املركب الســــــــــــجني، وذلك اســــــــــــتعداد -

 متر تقريبا. 400ـ حاالت الضرورة، حيث ال يبعد عن املؤسسة السجنية إال ب

عتقال االحتياطي يســــتلزم يوميا تخصــــيص عدد كبير من رجال األمن ملصــــاحبة املعتقلين من تدبير اال  -

بتراب العمالة، مع ما قد يطرحه من  ورحكمة، وما يشــــــــــــكل ذلك من عب  إضــــــــــــافي على حركة املر وإلى امل

 توترات في نفوس الساكنة املحيطة باملؤسسة السجنية.

وبعض األحداث التي عرفتها اإلصـــــــــالحية فرضـــــــــت اتخاذ قرار لبناء ســـــــــور واقي  محاولة الفرار الجماعي -

 يحيط باملؤسسة.

تنعقد مؤســــســــاتيا ولكن هي في اشــــتغال دائم لحل كل اإلشــــكاالت املنوطة بها، كما  للجنة اإلقليمية الا-

 أن مصالح العمالة تعمل في تنسيق تام مع كل املصالح الخارجية للدولة.
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املركب الســــجني مســــتهدف بشــــكل مباشــــر من طرف املبادرة الوطنية للتنمية البشــــرية، حيث يعد من  -

يستفيد من البرنامج األفقي، إضافة إلى االشتغال مع مؤسسة محمد  بين األحياء املستهدفة مما يجعله

 السادس إلعادة اإلدماج بخصوص األنشطة املدرة للدخل.

مــة من قبــل الــدولــة، مع القيــام داســــــــــــتفــادة مركز اإلصــــــــــــالح والتهــذيــب من كــل البرامج االجتمــاعيــة املقــ-

 ركز.املستمر بمتابعة برامج التعليم والتكوين املنهي لازالء امل

املســـــــــــاهمة والتنســـــــــــيق في القيام ببعض األنشـــــــــــطة الثقافية والرياضـــــــــــية عبر املبادرة الوطنية للتنمية -

البشــــــــــــريــة، والعمــل على اســــــــــــتقــدام مجموعــة من الالعبين والفنــانين لزيــارة الازالء في بعض األنشــــــــــــطـة 

 خاصة نزالء مركز اإلصالح والتهذيب

بعد ذلك تناول الكلمة رئيس مقاطعة عين السبع أكد من خاللها أن التواصل مع املركب السجني 

يتم بشــــكل دائم ويومي ســــواء داخل الســــجن أو خارجه، كما تطرق للخطر الذي أصــــبحت تشــــكله هذه 

املؤســــــــــســــــــــة على املنطقة وضــــــــــرورة ترحيلها خارج املدينة مقترحا اعتماد ذلك ضــــــــــمن توصــــــــــيات املهمة 

 طالعية.االست

 وفي معرض تفاعلهم مع هذه املعطيات تقدم بعض السيدات والسادة النواب بالنقط التالية:

 خصوصية التقسيم اإلداري ملدينة الدار البيضاء يطرح مشكل الجهات املتدخلة باملؤسسة.

 ج.احجم االعتماد املالي املرصودة للمركب السجني وتدخل املبادرة الوطنية في مرحلة ما بعد اإلفر 

 موقع برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إعادة اإلدماج.
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وفي األخير أفاد رئيس قســــــــم العمل االجتماعي بالعمالة أن مشــــــــاريع املبادرة الوطنية اســــــــتهدفت 

، وهو ما جعل من حجم االعتمادات املالية املرصــــــــــــودة جد مهم في كل تدخالت 2008اإلصــــــــــــالحية منذ 

 تنمية البشرية.املبادرة الوطنية لل

خر اللقاء أفاد الســــــــــــيد العامل أنه ســــــــــــيمد الســــــــــــيدات والســــــــــــادة النواب أعضــــــــــــاء املهمة آوفي 

االســــــــــــتطالعية باملعطيات اإلحصـــــــــــــائية الخاصـــــــــــــة بكافة تدخالت وزارة الداخلية كقطاع حكومي على 

عية بأي توصــــــل املهمة االســــــتطال تمســــــتوى تراب العمالة فيما يهم املركب الســــــجني عكاشــــــة، إال أنه لم 

 وفق ما تم االلتزام به. وثيقة إحصائية تهم هذا الشأن

 والعالقة مع املؤسسات السجنية العدلارة وز -ت

في إطار ســلســلة اللقاءات املبرمجة في جدول أعمال املهمة االســتطالعية مع القطاعات املرتبطة 

الســــيد وزير العدل بمقر  لقاءا مع 2019يناير  16بموضــــوع الســــجون، عقد أعضــــاء املهمة يوم األربعاء 

الوزارة وقد افتته االجتماع بكلمة للســيد رئيس املهمة اســتعرض من خاللها البرنامج واملنهجية النوعية 

املعتمــــدة والتي تروم تطوير املنظومــــة الســــــــــــجنيــــة من خالل الوقوف على دور كــــل املتــــدخلين في هــــذا 

ت الســــــجنية ، كما تطرق لطبيعة العالقة بين القطاع، وعدم االقتصــــــار على الزيارات امليدانية للمركبا

وزارة العدل واملندوبية العامة إلدارة الســجون في العديد من املجاالت الســيما قضــايا العفو كما أكد أن 

الغاية من هذه املهمة هو إعداد تقرير يقدم اقتراحات وحلول لتجاوز اإلشــــــــــــكاليات الهيكلية التي يعاني 

 منها قطاع السجون.

 تدخله تناول السيد وزير العدل النقط التالية:في معرض 
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اســــــــــــتعراض املراحـل التي قطعهـا قطـاع الســــــــــــجون بـاملغرب من مـديريـة تـابعـة لوزارة العـدل إلى -

مندوبية عامة تحت املســـــؤولية املباشـــــرة لرئيس الحكومة وذلك من أجل ضـــــمان االســـــتقاللية في رســـــم 

 للساكنة السجنية. االستراتيجيات والتدبير ملواجهة التزايد الكبير

التذكير بالجهود الكبيرة التي بذلها املغرب في مجال العناية بالسجناء من خالل تحسين ظروف -

 الحياة وشروط الكرامة والرفع من الطاقة االستيعابية.

اإلشــــــــــــارة إلى اإلكراهات التي يعاني منها قطاع الســــــــــــجون خاصــــــــــــة ظاهرة االكتظاظ األمر الذي -

 للمساهمة مع مختلف املتدخلين للبحث عن صيغ لتجاوز هذه املعيقات.يسائل وزارة العدل 

التـــذكير بـــالتـــدابير املتخـــذة من طرف املنـــدوبيـــة العـــامـــة في مجـــاالت التغـــذيـــة والتكوين وكـــل مـــا -

 يدخل ضمن أنسنة الفضاء السجني. 

اإلفادة بأن وزارة العدل تقارب موضــــــــــوع الســــــــــجون من خالل العمل على مراجعة الســــــــــياســــــــــة -

لعقــابيــة واملتمثلــة في ترشــــــــــــيــد االعتقــال االحتيــاطي واعتمــاد العقوبــات البــديلــة والتي ســــــــــــيكون لهــا أثر ا

من الســـــــــاكنة الســـــــــجنية لها عقوبات أقل من  % 48إيجابي على الوضـــــــــع داخل الســـــــــجون خاصـــــــــة وأن 

 سنتين.

 لىاإلشــــــــــــارة إلى املقترح الذي قد تعتمده وزارة العدل في حالة وجود صــــــــــــعوبات للمصــــــــــــادقة ع-

مشــــــــــروع القانون الجنائي ومشــــــــــروع قانون املســــــــــطرة الجنائية واملتمثل في تجميع املقتضــــــــــيات املتعلقة 

بالعقوبات البديلة في نص خاص للمصــــادقة عليها في أقرب اآلجال نظرا للوضــــع الصــــعب الذي تعيشــــه 

 السجون.



74 
 

ذه رة إلى أن هالتطرق ملوضـــــــــــوع العفو باعتبار اللجنة املختصـــــــــــة تترأســـــــــــها وزارة العدل واإلشـــــــــــا-

بأعداد و مراجعة بعض املســــاطر املرتبطة بالعفو خاصــــة وأن العفو الجماعي في األخيرة بصــــدد التفكير 

 يطرح إشكالية حالة العود والنظرة السلبية التي أصبحت للمجتمع على هذه املسطرة.كبيرة 

م إلى املؤبــــد، آليــــة العفو يتم اعتمــــادهــــا في العــــديــــد من الحــــاالت لتحويــــل العقوبــــة من اإلعــــدا-

واإلشــارة إلى أنه ســيتم التوســع في هذا اإلجراء في املســتقبل ألن املغرب ال ينفذ عقوبة اإلعدام باإلضــافة 

إلى اعتمـاد هـذه اآلليـة للتقليص من األرقـام املقـدمـة للمنظمـات الـدوليـة بخصــــــــــــوص محكومي اإلعـدام 

من  ليات االســــــــــــتفادةآكاء على تطوير ة بمعية باقي الشــــــــــــر باملغرب، مع التأكيد على أن الوزارة مشــــــــــــتغل

 مستفيد ومستفيدة. 4455   2018 العفو، وقد بلغ عدد املستفيدين من العفو خالل سنة

 ،رطبشـــــ بعض الصـــــعوبات التي تعرفها أشـــــكال أخرى حددها القانون من قبيل اإلفراج املقيد -

ويخضــــــــــــع ملســــــــــــطرة محددة وفي حاالت جريمة القتل الذي ي   ملف االفراج املقيد باملندوبية العامة. 

حول ســـــلوك املســـــطرة في  أحد املؤســـــســـــاتمع تســـــجيل كذلك تحفظ يشـــــترط موافقة عائلة ال ـــــحية 

معتقل  12اســـــــــــتفاد وعلى العموم يتم التعامل مع هذه امللفات باحتياط شـــــــــــديد، وقد حالة الســـــــــــرقة. 

أن أغلبية من يتقدم بطلب اإلفراج  من مســـــطرة االفراج املقيد بشـــــرط، مع تســـــجيل 2018فقط ســـــنة 

 .املقيد بشرط يكون من أصحاب املدد الطويلة

مشــــكل الصــــحة العقلية بالســــجون وما يترتب على ذلك من مشــــاكل داخل الســــجن، ســــواء من -

خرين تعلق األمر ببــــاقي الازالء أو موظفي وأطر املؤســــــــــــســـــــــــــــات ت االعتــــداء على النفس أو على اآل حــــاال 

على أن الوزارة بمعية املندوبية ووزارة الصـــــــــــحة مشـــــــــــتغلين على نقل هذه الفئة  الســـــــــــجنية، مع التأكيد

 للمؤسسات السجنية.
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الخارطة الســــــــــــجنية وموقع الســــــــــــجون يطرح العديد من اإلشــــــــــــكاالت وهو ما يطرح توجه لدى  -

 الدولة بنقل املؤسسات السجنية خارج املدار الحضري.

اســــــــــتعراض إشــــــــــكالية نقل املعتقلين إلى املحاكم وما يتطلبه ذلك من إمكانيات  ــــــــــخمة أمنية -

ولوجيســتيكية واإلشــارة إلى بعض البدائل املعتمدة منها اعتماد تقنية الفيديو خالل املراحل التمهيدية 

تنقيل  صــــــــدللملف، كما أنه وفي إطار تيســــــــير عمل نقل الســــــــجناء قامت الوزارة باقتناء ثالث حافالت ق

 .قدمت للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج السجناء

 التأكيد على ضرورة العناية بموظفي قطاع السجون.-

االلتزام بتوفير كل االحصـــــائيات واألرقام ألعضـــــاء املهمة من أجل تســـــهيل املأمورية ســـــواء تعلق -

عيــــة املقــــدمــــة ملوظفي قطــــاع الســــــــــــجون أو االمر بــــالعفو أو االعتقــــال االحتيــــاطي أو االعمــــال االجتمــــا

 املستجدات الواردة في مشاريع القوانين ذات الصلة بالقطاع.

التواصـــــــــــــل مع املندوبية العامة بطبيعة التعاون، واإلشـــــــــــــارة أن الوزارة وضــــــــــــعت رهن إشـــــــــــــارة -

املندوبية حافالت بكل من محاكم تنغير وادريوال وتارجيســــــــــــت، وذلك من أجل إعطاء انطالقة جيدة 

 هذه املحاكم.ل

ســـــــجين أجنبي  1000ألف من ضـــــــمنها  84 يتجاوز  2018خالل ســـــــنة  عدد الســـــــاكنة الســـــــجنية-

 سجنية. 1900و

 .حالة العود مرتفعة خاصة في جريمة السرقة-

 ترحيل السجناء األجانب يتم عبر وزارة العدل-
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ها وتحال م دراســـتاإلشـــارة الى أن الوزارة تتلقى تقارير زيارات الســـلطات القضـــائية للســـجون ويت -

 املالحظات على الجهات املختصة.

اللجان اإلقليمية منصوص عليها في املسطرة الجنائية إال أن ما تقوم به من زيارات يبقى خارج  -

ن الوزارة ســــــــــتعقد اجتماعات مع الجهات املشــــــــــرفة عليها أتي أحدثت من أجلها واإلشــــــــــارة إلى الغايات ال

 لتدارك بعض النواقص.

إلى أن مشـــــروع املســـــطرة الجنائية يتضـــــمن مجموعة من اإلجراءات لصـــــالح الســـــجناء اإلشـــــارة  -

ذوي حســــــــــن الســــــــــلوك واملنخرطين في مشــــــــــاريع إعادة اإلدماج، منها التخفيف التلقائي للعقوبة وإعادة 

 االعتبار.

 التأكيد على ضرورة تفعيل املرصد الوطني لإلجرام. -

 لتعاون الدولي والترحيل للسجناء األجانبــــ قيام الوزارة بمجهود كبير في مجال ا

 ـــــ تتوصل الوزارة بالتقارير السنوية للزيارات القضائية للمؤسسات السجنية.

 ــــــ اللجن اإلقليمية تتجاوز الغاية التي خلقت لها حول املساعدة في السجون 

 ـــــ إشكالية إدماج العقوبات، ال يتم تفعيله

 دلي، بعض التجارب املقارنة تجرم املطالبة بالسجل العدليالع لـــــــ إشكالية السج

 النواب حيث تطرقوا  ةوالســــادات بعد االنتهاء من عرض الســــيد وزير العدل أخذ الكلمة الســــيد

عالقــة  العــدل في وزارة وتكــامــل تــدخــل تملجموعــة من القضـــــــــــــايــا والتي يطرح على رأســــــــــــهــا مجــاال 

 نقط التالية:ومعه تم طرح ال قطاع السجون ب
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 .اإلشارة الى التشدد الذي يطبع قضاة الحكم وغياب املرونة 

 .التأكيد على مشكل االعتقال االحتياطي واالكتظاظ الذي تعاني منه السجون 

 .التساؤل عن مدى توصل الوزارة بشكايات من السجناء وما هي الكيفية التي يتم التعامل معها 

 .ضرورة تفعيل املقتض ى املتعلق بعمل السجناء 

 سر ومشكل حضور جنازة ذوي القربى.ترحيل السجناء واالبتعاد عن األ ل مشك 

 .التأكيد على ضرورة مراجعة مسطرة العفو وإحداث آليات فعالة بخصوص اإلفراج املقيد 

 .ضرورة تفعيل مسطرة املراقبة القضائية من أجل التخفيف من االعتقال االحتياطي 

  ة في خاصــــــــ الســــــــجون وضــــــــرورة العناية بهذه الفئةالتأكيد على الوضــــــــعية املزرية ملوظفي قطاع

 .الشق املتعلق باألعمال االجتماعية

 .املطالبة بإحصائيات حول طلبات العفو املقدمة من السجون موضوع املهمة 

 .التساؤل عن وجود دراسة قبلية بخصوص اعتماد وتفعيل مسطرة السوار االلكتروني 

  ات خارج املدار الحضــــــري خاصــــــة بالنســــــبة اإلجراءات املصــــــاحبة لنقل املؤســــــســــــالتســــــاؤل عن

 للموظفين وعائالت املعتقلين.

 لوزارة من طرف الســــــــــــجناء وما هي وردت على ا أو ســــــــــــوء املعاملة هل هناك ادعاءات بالتعذيب

 .في حالة ورودها املتبعة بهذا الخصوص تجراءااإل 

 .املطالبة بدراسة دقيقة حول االعتقال االحتياطي 

  خاصة بخصوص العقوبات البديلة خاصة اعتماد السوار االلكتروني.هل تم رصد ميزانية 
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  بعد االســـــــتفادة من مســـــــطرة العفو وإدراج  الرجوع للســـــــجناملطالبة بإحصـــــــائيات حول حاالت

 هذه الحالة ضمن ظروف التشديد.

  ضعف امليزانية املرصودة للمندوبية العامة.التأكيد على 

 ون في مؤســــــــســــــــة األعمال االجتماعية وكذا التســــــــاؤل عن حجم مســــــــاهمة موظفي قطاع الســــــــج

 حجم االستفادة.

  التأكيد على ضــــــرورة معالجة مشــــــكل الحالة املدنية وبطاقة التعريف الوطنية بالنســــــبة لبعض

 السجناء. 

 جواب السيد وزير العدل:

في البداية أشــــــــــــاد الســــــــــــيد الوزير بتدخالت الســــــــــــيدات والســــــــــــادة النواب التي تروم النهوض بقطاع 

رق وعلى العموم فقد تط ،ي بالدنا وحرصهم على تطوير هذه املنظومة وفق منظور جديدالسجون ف

 السيد الوزير للنقط التالية:

 ديدة الواردة في مشــــروع القانون الجنائي ومشــــروع قانون املســــطرة جالتذكير باملقتضــــيات ال

 بديلة.الجنائية الرامية الى التخفيف من االعتقال االحتياطي واعتماد عقوبات 

 .اإلشارة إلى أن مشروع قانون املسطرة الجنائية جاهز وسيبرمج قريبا باملجلس الحكومي 

 .التأكيد على األهمية التي توليها الوزارة بخصوص تفعيل املرصد الوطني لإلجرام 

 وكيــد على أن اللجنــة املكلفــة بــالعفاإلشـــــــــــــارة إلى ضــــــــــــرورة مراجعــة وتفعيــل آليــة العفو والتــأ 

 ات بالغة الحساسية وعند اعتراض إحدى املكونات يرفض العفو.تتألف من مكون
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  أعطت نظرة ســلبية على عمليات العفو الجماعي  الرجوع إلى الســجنالتأكيد على أن حاالت

 .خاصة بالنسبة لألعداد الكبرى  التي ثم اتخاذها

  لقانونية االتطرق لإلكراهات املالية التي تعترض تفعيل العديد من املقتضــــــــيات واإلجراءات

 املرتبطة بقطاع السجون.

 .اإلشارة الى الوضعية الخاصة ملندوبية السجون 

  التأكيد على أن كل الشــــــــكايات الواردة على الوزارة من الســــــــجناء تحال على املندوبية العامة

 في إطار من التعاون والتواصل.

  عطيــات ن الوزارة ســــــــــــتمكن الســــــــــــيــدات والســـــــــــــادة أعضـــــــــــــاء املهمــة من كــل املأالتــأكيــد على

 واإلحصائيات املطلوبة.

  :والعالقة مع املؤسسات السجنية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية-ث

في إطار سلسلة اللقاءات املبرمجة في جدول أعمال املهمة االستطالعية مع القطاعات املرتبطة       

السيد وزير  معلقاء  2019يناير  22بموضوع السجون، عقد أعضاء املهمة االستطالعية يوم الثالثاء 

 األوقاف والشؤون اإلسالمية بمقر الوزارة.

وقد افتته االجتماع بكلمة للسيد رئيس املهمة عبر فيها باسم أعضاء املهمة عن التقدير الكبير      

للعمل الذي تقوم به الوزارة في عالقتها بالسجون، خصوصا فيما يتعلق بالتأطير الديني للساكنة 

الذين اتهموا بالغلو   مع بعض السجناء  "صالحة"مأو ما يرتبط ببرنامج  ومحاربة األمية السجنية

 واإلرهاب.

وأفاد رئيس املهمة بأن الهدف املركزي من هذه املهمة هو الوقوف على اإلشكاليات الهيكلية      

وتقديم توصيات لكل الفاعلين املرتبطين بتدبير قطاع السجون، إضافة إلى مساعدة أعضاء لجنة 

والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس النواب في تجويد وتطوير الورال التشريعي املرتبط بقطاع العدل 

 السجون.
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 مداخلة السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:-1

في معرض تدخله عبر السيد الوزير عن تقديره الكبير للعمل الذي تقوم به اللجنة والذي من        

بأوضاع السجناء، كما عبر عن استعداده للتعاون مع أعضاء املهمة شأنه أن يسهم بال شك في النهوض 

 للوصول لألهداف املرجوة من هذه املهمة، وبعد ذلك تطرق السيد الوزير للنقط التالية:

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في قطاع  –بشكل عام –استعراض مجاالت تدخل وإسهام -

الصالة وتزويدها باملصاحف، التوعية الدينية، محو األمية  السجون واملتمثل أساسا في تجهيز قاعات

 والتأطير العام )الصالة والقرآن(

 التأكيد على استجابة الوزارة لكافة الطلبات التي تتقدم بها املندوبية العامة إلدارة السجون.-

جاب مع يالتأكيد على أن الساكنة السجنية أولى من غيرها بطلباتها، وأن الوزارة تتفاعل باإل -

 كافة الطلبات إن وجدت.

كافة طلبات املندوبية العامة إلدارة السجون بخصوص برنامج لاإلشارة إلى استجابة الوزارة -

 مصالحة.

التأكيد على حاجة السجناء املاسة إلى التأطير الديني حتى يسمه لهم بأن يخرجوا من املؤسسة -

ون املدخل اإليماني وتجاوز حالة الفراغ الروحي السجنية في وضعية أحسن بعد قضاء عقوبتهم، وعلى ك

 قد يكون أحد املداخل األساسية لتجاوز اإلشكاالت الكامنة وراء تشكل السلوك االجرامي لدى السجناء.

التأكيد على أن الغاية من الدين هي محاسبة النفس، أي خلق مجتمع فيه أفراد يحاسبون -

 .بأنفسهم أنفسهم

 ة النواب:تدخالت السيدات والساد-

التأكيد على حاجة السجناء املاسة إلى عناية روحية ألن البيئة السجنية تفرض ذلك، مع -

التأكيد على ضرورة تدخل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بمبادرة منها وليس في انتظار تقديم طلب 

 من املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.

ن بين الوزارة واملندوبية العامة إلدارة السجون في تسهيل بناء السجون التساؤل عن مدى التعاو -

 ومدى تمكينها من الحصول على أراض ي األوقاف من أجل ذلك.
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 القرآن للسجناء. ظالتساؤل عن تدخل الوزارة بخصوص تحفي-

 التساؤل عن درجة ومدى تدخل الوزارة في مصاحبة السجناء املتشددين واملتطرفين.-

 حث األسر على تربية األبناء للحد من الجريمة.ضرورة -

 التأكيد على األهمية الكبرى للجانب الديني والروحي في محاسبة الذات ومراجعة النفس.-

 ضرورة تعميم تواجد املساجد داخل املؤسسات السجنية.-

 داخل املؤسسات السجنية. التوعوية املطالبة بتوفير الكتب الدينية-

 ع بين تدخل الوزارة وعالقته بتدخالت املجالس العلمية.التساؤل عن التقاط-

  السجنيةضرورة تعزيز ممارسة الشعائر الدينية داخل املؤسسات -

 التساؤل عن حجم حضور الوزارة داخل املؤسسات السجنية في إطار إعادة إدماج السجناء.-

سير ة في تأطير وتيالتساؤل عن غياب صالة الجمعة باملؤسسات السجنية ومدى مساهمة الوزار -

 ي الذي يندرج ضمناستفادة السجناء من خطبة الجمعة، خاصة في الشق املتعلق بالتأطير الدين

 اختصاص الوزارة

 جواب السيد الوزير:-

بخصوص محو األمية، أفاد السيد الوزير أنه تم إنتاج برنامج خاص بذلك، يبث على قناة 

ندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج في إحداث السادسة، وعبر عن استعداده للتعاون مع امل

 .خاصة باملؤسسات السجنية أقسام ملحاربة األمية

 امللحة للتأطير الروحي والديني. السجناء التأكيد على حاجة -

يمكن أن تبنى فيها سجون أو حتى مساجد،  اإلفادة أن أراض ي األوقاف من الناحية املبدئية ال -

 مخالفة للشرع، ألن هذه األراض ي أوقفها أصحابها للعمل اإلحساني أو الخيري.ألن في هذا 

التأكيد على استجابة الوزارة لطلبات املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج -

 بخصوص برنامج تحفيظ القرآن وكافة الطلبات األخرى.
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وبية العامة إلدارة السجون وإعادة يكون إال بناء على طلب املند اإلفادة أن تدخل الوزارة ال-

 بيئة السجنية وخصوصية املؤسسات السجنية.بالاإلدماج، وذلك يرجع للطبيعة الخاصة 

اإلفادة أن تدخل الوزارة يكون في حدود اختصاصات املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة -

 اإلدماج.

 لوزارة، وهي تقتصر فقط على إخباراإلفادة أن املجالس العلمية مستقلة وحرة وليست تابعة ل-

 الوزارة بأنشطتها.

 التأكيد على خصوصية البيئة السجنية وإكراهاتها.-

التأكيد على استعداد الوزارة إعداد خطب الجمعة إذا كانت املندوبية العامة تؤمن صالة -

 الجمعة.

 :املؤسسات السجنية والجماعات الترابية-ج

املسطرة الجنائية على أدوار ومهام اللجنة اإلقليمية وحددت من قانون  620نصت املادة     

تكوينها، حيث أسندت رئاستها للسيد والي الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم، كما نصت على عضوية 

بها املركب السجني، وبناء عليه عمل أعضاء املهمة االستطالعية على تنظيم ارئيس الجماعة التي يقع بتر 

ة رؤساء الجماعات الترابية التي يقع بنفوذ ترابها املؤسسات السجنية موضوع املهمة لقاءات مع الساد

االستطالعية، وذلك بهدف الوقوف على مساهمات الجماعات الترابية في مهام اللجن اإلقليمية وأشكال 

 تدخل الجماعات الترابية في تقديم الخدمة للمؤسسات السجنية

  ـــ مكناس ـــ لقاء مع رؤساء جماعات توالل-

عقد  1بغية الوقوف على دور ومساهمة الجماعات الترابية في تطوير عمل املؤسسة السجنية توالل      

بمقر جماعة مكناس لقاء مع السادة رؤساء الجماعات الترابية املعنية، وعلى  2019يناير  10 بتاريخ
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خالف باقي املؤسسات السجنية التي تكون الجماعة الترابية قادرة على تقديم الخدمات للمؤسسة 

رغم أن السجن ال يقع  تتدخل فيه كل من جماعة توالل وجماعة مكناس 1السجنية فإن سجن توالل

م موقع الجماعة وبحكم طبيعة الخدمة وكذا لكون السجناء بعد مغادرتهم املؤسسة بترابها ولكن بحك

 السجنية يتم العمل على البحث في سبل وأشكال إدماجهم في املجتمع خاصة منهم أبناء جماعة مكناس،

  وقد شكل هذا اللقاء فرصة تم التطرق فيها لكافة تدخالت الجماعات الثالث     

ل بير املؤسسات السجنية توالالتدخالت التي قامت بها جماعة مكناس مساهمة في تدويمكن إجمال      

 في: 

، حفل شاي، خيام، منهتمويل جميع احتفاالت اليوم الوطني للسجين باملعدات اللوجستية )

صوتيات، التكفل بالفرق املوسيقية والفلكلورية(، تقديم أضاحي العيد للمؤسسات السجنية، توفير 

سجناء يص هدايا للظافة إذا طلب ذلك، توفير الكتب ملكتبة املؤسسات السجنية، تخصشاحنة الن

، برمجة املؤسسات السجنية ضمن القوافل املستفيدة من مهرجانات من خالل راسيااملتفوقين د

 تنظيم زيارة للفنانين، 

 ة البشريةميواملبادرة الوطنية للتن الشراكة املبرمة بين جماعة مكناس اتفاقيةكما تم تقديم 

د أجل مصاحبة السجناء بع قصد إحداث مركز من ومؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء

 قضاء العقوبة.
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 لقاء مع رئيس جماعة مول البركي:-

في نفس السياق عقد السادة والسيدات أعضاء املهمة االستطالعية لقاء مع رئيس جماعة مول       

الجماعة وذلك  بمقر 2019يناير  29 والتي يقع بترابها السجن املركزي مول البركي وذلك يوم البركي

بحضور رئيس الجماعة ومدير املصالح، حيث افتته اللقاء بكلمة للسيد رئيس املهمة االستطالعية أفاد 

مع السجن املركزي،  من خاللها أن الغاية من اللقاء تروم الوقوف على دور وعالقة جماعة مول البركي

 إضافة إلى الوقوف على املشاكل املطروحة من تطهير السائل ومعالجة النفايات.

 بعد ذلك تناول الكلمة رئيس الجماعة حيث ركز على النقط التالية:

إنشاء املؤسسة السجنية باملنطقة أثقل كاهل الجماعة وفرض عليها خدمات إضافية تستلزم موارد  -     

 الجماعة ال تتوفر عليها. مالية  خمة،

 .كما كان يتم الحديث عنه قبل إحداثها املؤسسة السجنية لم تساهم في خلق رواج باملنطقة -      

الجماعة أصبحت ملزمة بتوفير اإلنارة خارج أسوار السجن، وهو ما يشكل عبئا ماليا إضافيا على  -      

 ميزانيتها املتواضعة.

ب بترا النفايات الصلبة، مع األخذ بعين االعتبار غياب أي مطرح عمومي مشكل جمع ومعالجة -       

 ركزي.املالجماعة أو بمحيطها وهو ما يستدعي إنشاء مطرح ملعالجة النفايات الصلبة خاص بالسجن 

رتب على ذلك وما ت التركيز على مشكل الصرف الصحي الذي تسبب فيه السجن املركزي ملول البركي -       

ك على صحة ، وتأثير ذلنتشار البعوضانبعاث الروائه الكريهة، وامن كارثة بيئية باملنطقة تتجلى في 
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الحاجة امللحة إلى ضرورة إنشاء محطة ملعالجة مياه  يظهرالساكنة خاصة في فصل الصيف. وهو ما 

 .الصرف الصحي املنبعثة من السجن املركزي 

قصد تحمل األعباء  ع من الدعم املقدم لجماعة مول البركي من طرف وزارة الداخليةضرورة الرف -        

 .اإلضافية التي ترتبت على الجماعة جراء تواجد السجن املركزي بترابها

 الوضعية الكارثية للطرق املتواجدة باملنطقة خاصة املؤدية للمؤسسة السجنية. -     

الزيارات املتكررة للمنظمات الدولية الحقوقية وما يترتب عليها من حاجة إلى تعبئة مجموعة   ــ عب     

 لوجستية.البشرية و المن املوارد 

لك لت ــ حالة القلق الدائم لدى ساكنة الجماعة جراء حركية السجناء، مع ما يلزم من ترتيبات أمنية 

 الحركية.

تيسير الولوج سيار على مستوى جماعة مول البركي من أجل ضرورة إنشاء بدال بالطريق ال -         

 للمنطقة.

تأثر تزويد الساكنة بالكهرباء نظرا للضغط الكبير على محول الجماعة الكهربائي وهو ما يدعو إلى  -   

 ضرورة إنشاء محول كهربائي كبير يستوعب قوة الضغط الذي يتسبب فيه السجن املركزي.

 السيدات والسادة النواب حيث ركزوا على النقط التالية:خذ الكلمة أبعد ذلك     

حيث تم طرح التساؤل حول عملية التشاور القبلي مع الجماعة قصد إنشاء السجن املركزي 

 مول البركي.
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 ذلك عبرو اإلجماع على ضرورة حل املشكل البيئي الذي تتسبب فيه املؤسسة السجنية باملنطقة 

 فايات الصلبة.معالجة مشكل تطهير السائل والن

اقتراح وضع برنامج شمولي يهم قطاع التنمية املستدامة وقطاع التجهيز والنقل وقطاع الطاقة 

واملعادن، وذلك لحل املشاكل التي تعاني منها الجماعة واملرتبطة بمشكل تطهير السائل والصلب، وفته 

 بدال بالطريق السيار ومشكل املحول الكهربائي.

 إلدارية التي تقدمها الجماعة لفائدة السجناء.التساؤل عن الخدمات ا

وفي معرض جوابه على هذه التدخالت أشار رئيس الجماعة أن هذه األخيرة وضعت برنامجا    

 وراسلت بشأنه العديد من القطاعات الوزارية إال أنها لم تتوصل بأي جواب.

ت في تصحيه اإلمضاءابخصوص موضوع الخدمات اإلدارية املقدمة للسجناء أفاد أنها تنحصر  

 وإثبات النسب حيث يتم االنتقال بأمر لوكيل امللك. 

وفي األخير أكد الســــــــيد رئيس جماعة مول البركي على أن الخدمات اإلضــــــــافية والتي تشــــــــكل عب         

على الجماعة وعلى ميزانيتها املحدودة، في ظل غياب أي دعم اســــــــــــتثنائي يســــــــــــهم في تحمل تلك النفقات 

يســـــتدعي وضـــــع برنامج شـــــمولي قصـــــد تجاوز اإلشـــــكاالت التي تعاني منها الجماعة على جميع اإلضـــــافية، 

املستويات السالفة الذكر، من خالل العمل على الرفع من مساهمات الدولة في ميزانية الجماعة قصد 

 التمكن من تحمل األعباء اإلضافية التي أحدثها تواجد املؤسسة السجنية بتراب الجماعة.
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 مع عمدة مدينة الدار البيضاء:لقاء -

عقد الســـــــادة والســـــــيدات أعضـــــــاء املهمة االســـــــتطالعية لقاء مع عمدة مدينة الدار  اإلطارفي هذا 

الجماعة الحضـــــــــرية للدار البيضـــــــــاء حيث اســـــــــتمع الحضـــــــــور في  ربمق 2019فبراير  05 يومالبيضـــــــــاء   

البداية لكلمة الســــــــــــيد رئيس املهمة االســــــــــــتطالعية أبرز من خاللها املنهجية النوعية املعتمدة في هذه 

املهمة والتي تروم تطوير املنظومة الســــــــــــجنية عبر الوقوف وتأصــــــــــــيل دور كل املتدخلين في هذا القطاع 

 خاصة الجماعات الترابية.

بعد ذلك تناول الكلمة عمدة مدينة الدار البيضاء حيث تطرق إلى دور الجماعات الترابية في  

املحيط الخارجي للمؤسسات السجنية والذي يشمل صيانة الفضاء الخارجي وتوفير اإلنارة العمومية 

 والنقل العمومي لعائالت السجناء.

 ال عن الدور العادي املتعلق بتدبيرأما بخصوص دور املجلس داخل هذه املؤسسات الثالث، ففض

النفايات الصلبة وتطهير السائل املرتبطة باملؤسسة السجنية ومحيطها فإن غياب إطار قانوني أو 

اتفاقي يحدد أشكال تدخل ومساهمة الجماعة في تقديم الخدمة للمؤسسات السجنية ،  دفع   بمجلس 

عاقدي يمكن املجلس من القيام ببعض األعمال داخل مدينة الدار البيضاء إلى االجتهاد عبر وضع إطار ت

على اتفاقية تشمل مجموعة من  2017وذلك من خالل املصادقة في دورة ماي  املركب السجني،

لمؤسسة السجنية، ورغم التأشير عليها من طرف وزارة الداخلية إال أن لالخدمات التي يمكن تقديمها 

وتجدر اإلشارة أن عمدة املدينة اقترح إدراج التوقيع على هذه  املندوبية العامة الزالت لم توقع عليها،

االتفاقية ضمن التوصيات التي ستعتمدها املهمة في تقريرها. وبخصوص موضوع اللجنة اإلقليمية 

ونظرا لطبيعة التقسيم اإلداري ملدينة الدار البيضاء فقد أفاد أن هناك غموضا حول الجهة املعنية 
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عمدة أم رئيس مقاطعة عين السبع وعامل عمالة عين السبع، كما أكد أنه لم بهذه اللجنة هل هو ال

 يسبق له أن أستدعي لحضور أشغال اللجنة اإلقليمية.

نائب الرئيس املكلف بالشؤون الثقافية واالجتماعية والرياضية لبعد ذلك أعطيت الكلمة  

 كة لم يمنع من بعض املساهمات فيبمجلس املدينة الذي أكد على أن عدم التوقيع على اتفاقية الشرا

مجال التنشيط الثقافي والرياض ي، حيث استعرض مجموعة من األنشطة الثقافية التي أقيمت 

بالسجن ومنها العروض املسرحية واكتشاف املواهب واالحتفال باملناسبات الدينية و تنشيط املكتبات 

داخل السجن و تزويد الفرق  وتمويل فرق مسرحية من داخل السجن واملساهمة في مجلة خاصة

الرياضية باملعدات واألدوات الرياضية التي تسهم في التنشيط الرياض ي داخل السجن، مع العمل على 

نشاط  18و  2017نشاط سنة  14املساهمة في تهيئة مكتبة السجن، وعلى العموم فقد تم القيام ب 

 .2018سنة 

 الذين تطرقوا للنقط التالية:بعد ذلك تناول الكلمة للسيدات والسادة النواب 

التنويه باالتفاقية التي صادق عليها مجلس مدينة الدار البيضاء واملرتبطة باملركب السجني عين -

 السبع.

 التساؤل عن الخدمات اإلدارية املقدمة للازالء.-

 إشكالية تسجيل مكان الوالدة بخصوص الوالدات التي تتم بالسجن.-

 تظار مخصص ألسر وذوي السجناء بمحيط املركب السجني عين السبعغياب فضاء االستقبال واالن
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وفي معرض جوابه أفاد عمدة املدينة أن املجلس مستعد إلنشاء وحدة إدارية دائمة داخل املركب 

السجني من أجل تقديم الخدمات اإلدارية للازالء مقترحا عرض املسألة على إدارة السجن، وبخصوص 

فقد اقترح كذلك معالجة هذا املشكل في إطار املبادرة الوطنية للتنمية  موضوع تسجيل مكان الوالدة

في أي مبادرة أو مشروع يهدف إحداث فضاء  لالنخراطالبشرية، مع تأكيده على استعداد الجماعة 

 قتراحها من قبل إدارة املركب السجني.ااالنتظار الخاص بأسر السجناء يتم 

 :واللجان الجهوية ملجلس الوطني لحقوق اإلنسانااللقاءات املنعقدة مع رئيسة -2

وقبله الظهير  املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق االنسان 76.16أناط القانون    

املحدث للمجلس الوطني لحقوق االنسان اختصاصات مهمة في مجال حماية حقوق اإلنسان، ومن بين 

يث بير االعتقال أو العقوبة، حاملجاالت التي أنيط فيها االختصاص بهذه املؤسسة الوطنية مجال تد

راكم املجلس الوطني لحقوق االنسان سواء بشكل مباشر أو عبر لجنه الجهوية عمل مقدر في مراقبة 

 اوالتي أصدر من خالله 2012خرها التقرير املنجز سنة آسجنية وأعد في ذلك تقارير كثيرة املؤسسات ال

يعية وكذا  املندوبية العامة إلدارة السجون للحكومة واملؤسسة التشر  تمجموعة من التوصيات وجه

 عتبارها القطاع اإلداري املشرف على تدبير املؤسسات السجنية.اب

وبغية االنفتاح على دور املجلس الوطني لحقوق االنسان عقد السادة والسيدات  اإلطاروفي هذا    

املهمة االستطالعية، سواء أعضاء املهمة االستطالعية سلسلة لقاءات كما هو محددة في جدول أعمال 

ؤسسات بمتابعة امل مع رئيسة املجلس الوطني لحقوق االنسان أو مع ممثلين عن اللجن الجهوية املعنية

 .السجنية موضوع املهمة االستطالعية
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 اللقاء املنعقد مع رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان:-أ

م، اجتماعا مع 2019فبراير  7أعضاء املهمة االستطالعية يوم الخميس  والسادة السيداتحيث عقد  

السيدة رئيسة املجلس الوطني لحقوق االنسان، وقد افتته اللقاء بكلمة للسيد رئيس املهمة ذكر من 

خاللها بجدول األعمال واملنهجية املعتمدة، والتي تهدف إلى النهوض بقطاع السجون والوقوف على دور 

ف السجنية، كما أكد أن الهد للمؤسساتين فيه، وعدم االقتصار على الزيارات امليدانية كل املتدخل

يساهم في تقديم اقتراحات وحلول لتجاوز اإلشكاليات الهيكلية التي يعاني  تقرير من هذه املهمة هو وضع

 .من خالل التوصيات النهائية للمهمة منها قطاع السجون 

 الوطني لحقوق اإلنسان. أوال: كلمة السيدة رئيسة املجلس

 في معرض تدخلها تناولت السيدة رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان النقط التالية:

 .استعراض مبادئ بلغراد 

  التعبير عن استعداد املجلس الوطني لحقوق اإلنسان للتعاون مع ممثلي األمة على كافة

 املستويات.

  ية بين املجلس والبرملان.التأكيد على أن هذا اللقاء يجسد العالقة القو 

 .اإلشارة إلى تزامن هذا اللقاء مع زيارة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان لسجن بوركايز بفاس 

  التأكيد على أن اآللية الوطنية للتعذيب هي آلية للزيارة بشكل منتظم ومفاجئ لزيارة السجون

 وكل مراكز الحرمان من الحرية.

 ة ميثاق لحضور السجين واملوظفين في اإلعالم.اإلشارة إلى أن املجلس يدرس أرضي 

 :التأكيد على مواكبة املجلس للورال التشريعي املتعلق بالسجون واملتمثل أساسا في 
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 .مشروع القانون املنظم للسجون 

 .)مشروع القانون الجنائي )العقوبات البديلة 

 قانون املسطرة الجنائية. مشروع 

 تدخالت السيدات والسادة النواب: -

  التساؤل عما إذا كان املجلس يتوصل بشكايات مرتبطة بمجال السجون، وعن اإلشكاليات

 الحقيقية التي تتضمنها هذه الشكايات، وعن كيفية وحدود تدخل املجلس بهذا الخصوص.

  التساؤل عن طريقة تعامل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مع املعتقلين ألسباب دينية، ومع

 األحداث واألطفال.

 تساؤل عن مآل توصيات تقارير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وعما إذا كان لها أثر مباشر.ال 

  حقهم فيمن التساؤل عن مجهودات املجلس الوطني في العمل على تمكين بعض السجناء 

 الحصول على الهوية )البطاقة الوطنية، والتسجيل في الحالة املدنية(.

 ني لحقوق اإلنسان لرؤية احتذاء املغرب بالتجربة التساؤل عن مدى تقييم املجلس الوط

 األمريكية في تدبير السجون.

  التساؤل عن مساهمة املجلس الوطني في برنامج املصالحة مع معتقلي ما يعرف بالسلفية

 الجهادية.

  التساؤل عن مدى تعاون املؤسسات الدستورية، خصوصا الحكومة والبرملان، مع املجلس

 اإلنسان.الوطني لحقوق 

 .التساؤل عن مدى تعاون املندوبية العامة إلدارة السجون مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
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  يما ف دقةالتساؤل عن مدى توفر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ملعطيات وإحصاءات أكثر

 جرادة(.-يتعلق ببعض األحداث التي عرفتها بالدنا )أحداث الريف

 الوطني لحقوق اإلنسان.جواب السيدة رئيسة املجلس 

 في البداية تناول الكلمة السيد مدير الحماية وتطرق إلى النقط التالية:

  التأكيد على أن عالقة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان باملندوبية العامة إلدارة السجون

 وإعادة اإلدماج تجاوزت األشكال الفردية، وتسير بطريقة سلسة، ونحو اإلشكاليات الهيكلية.

 رورة فته نقاال مجتمعي كبير بخصوص ظاهرة االعتقال االحتياطي.ض 

  ن الشكايات الواردة على املجلس الوطني، هي ذات طبيعة عامة في غالب األحيان، أاإلشارة إلى

 لكن هناك بعض الشكايات في أمور هيكلية، ويتم التجاوب معها والوقوف عليها.

 ر أنه تم تنظيم لقاءات مع الكنيسة، وتم بخصوص بعض الفئات الخاصة، أفاد السيد املدي

 تسجيل انفتاح املؤسسات السجنية بشكل الفت.

 : بعد ذلك تناولت السيدة رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان النقط التالية

 .التأكيد على اهتمام املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالفئات الهشة 

  املنتظمة التي يقوم بها املجلس الوطني لحقوق التأكيد على أن من بين أهم أهداف الزيارات

 اإلنسان للمؤسسات السجنية هي التأطير لضمان حسن املعاملة.

 .ضرورة تفعيل املرصد الوطني ملكافحة الجريمة 
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  اإلشارة إلى عمل املجلس الوطني على مشروع مع املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

 بطاقة الوطنية والتسجيل في الحالة املدنية.لتمكين جميع السجناء من ال

  بخصوص املعتقلين في بعض األحداث التي عرفتها بالدنا كأحداث الريف وجرادة أكدت السيدة

الرئيسة وجود بعض حاالت اإلضراب عن الطعام تم التعامل معها من قبل اللجان الجهوية، 

ات ائالت املعتقلين لحضور املحاكمكما أكدت أن املجلس الوطني عمل على توفير حافلة لنقل ع

 في مختلف مراحلها.

   عمل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان على تمكين املعتقلين في هذه األحداث من حقهم في

التسجيل في الدراسة، وتوفير الخدمات الطبية، إضافة إلى تمكينهم من املكاملات الهاتفية، 

 وتمديد وقت الزيارة.

 االنساناللجن الجهوية لحقوق 

في نفس السياق عقد السادة والسيدات أعضاء املهمة االستطالعية لقاء مع ممثلي اللجن 

 الجهوية لحقوق االنسان بكل من جهة فاس مكناس، وجهة مراكش أسفي 

 الجهوية لحقوق االنسان بفاس مكناس:  اللجنة-ب  

، لقاء مع ممثلين 2019ير ينا 10عقد السادة والسيدات أعضاء املهمة االستطالعية يوم الخميس 

عن اللجنة الجهوية لحقوق االنسان بجهة فاس مكناس، حيث تقدم في بداية االجتماع السيد رئيس 
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كلمة ذكر فيها بالسياق العام للمهمة مؤكدا على أنها تأتي في سلسلة الزيارات باملهمة االستطالعية 

االرتقاء لتي تروم تطوير املنظومة السجنية، و امليدانية املبرمجة لبعض املؤسسات السجنية باململكة، وا

بها واملساعدة على إنجاز التحوالت بقطاع السجون ببالدنا، كما أكد على حرص أعضاء املهمة على لقاء 

أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان نظرا للدور الكبير الذي يقوم به املجلس الوطني لحقوق 

 بير للمجلس الوطني على تعاونه الكبير.اإلنسان، وعبر عن شكره وامتنانه الك

ن جهة أخرى عبر ممثلي اللجنة الجهوية عن اعتزاز اللجنة بالحضور في هذا اللقاء، وباستقبال م     

البرملانية، واعتبروه أمرا إيجابيا خصوصا وأن املغرب مقبل حاليا على تفعيل  املهمة االستطالعيةأعضاء 

آليات وتقوية قدرات جميع الفاعلين عن قرب فيما يخص آلية الوقاية من التعذيب، إضافة إلى آليات 

 أخرى. 

 نقط أساسية: 3وتم التطرق إلى 

وى على املست : منجية مختلفة نوعا ما على منهجية االشتغالمنهجية االشتغال .1

 الوطني.

في العالقة مع السجون املتواجدة بالجهة، وكذلك مع اإلدارة الجهوية  الشراكة: .2

 للسجون.

 .التحسيس وتقوية القدرات .3

تمت اإلشارة إلى أن اللجان الجهوية تعتبر من ضمن أهم اآلليات التي تهدف لحماية حقوق 

عن السجناء أو ذويهم كما يتم التدخل بشكل  اإلنسان وتشتغل عموما على استقبال الشكايات الواردة

تلقائي بمجرد العلم بوجود ادعاء انتهاك حق من حقوق اإلنسان باملؤسسة السجنية، وفي هذا اإلطار، 



95 
 

من بين املؤسسات السجنية التي ترد العديد من الشكايات بخصوصه  1-تمت اإلفادة أن سجن توالل

 الدعاءات الواردة من هذه املؤسسة.ويتم الفاعل بشكل دائم ومستمر في تتبع ا

زيارة استفاد منها  14 :2017)وكان للجنة الجهوية العديد من الزيارات إلى هذه املؤسسة ا لسجنية     

 (.سجين 12استفاد منها  زيارات 4 :2018) (.سجين 38

ن ترض أتم من خالل هذه الزيارات تتبع ادعاءات السجناء التي تهم مختلف مناحي الحقوق املف   

 يتمتعوا بها بهذه املؤسسة، خصوصا الحق في التطبيب. 

تشكل فريق عمل يقوم، بعد إشعار املدير الجهوي للمندوبية  على اللجنة الجهوية حيث تعمل

العامة إلدارة السجون ومدير املؤسسة السجنية، باالنتقال إلى عين املكان وإجراء مقابالت مع السجناء 

ثائق كالسجالت، واالستماع إلى اإلفادات التي قد تفيد في إنجاز املهمة. وإذا على بعض الو   واالطالع 

 استدعى األمر االستماع إلى الشهود في حالة وجود ادعاء سوء املعاملة أو التعذيب.

 تسجيل بعض إنه تمهذا من الناحية املنهجية، لكن عموما في السنوات األخيرة يمكن القول  

 حاالت سوء املعاملة.

تم تسجيل التجاوب والتعاطي اإليجابي ملسؤولي املؤسسة السجنية لتمكين الفريق الزائر من  كما

كل التسهيالت الالزمة للقيام باملهمة في الشروط الجيدة، والتدخل أيضا فيما يتعلق بالوساطة في بعض 

 الحاالت كخوض إضرابات عن الطعام.

بجهة فاس مكناس من بناء عالقة ثقة مع  : تمكنت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسانالشراكة-2.

املؤسسة السجنية، على اعتبار أن الهدف املركزي هو حماية السجين وتمكينه من حقوقه، وفي هذا 

 الصدد تم حل العديد من اإلشكاالت.
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باملوازاة مع هذا، تقوم اللجنة الجهوية بدور مهم جدا في عملية التحسيس وتقوية قدرات -3

سسة السجنية عبر القيام بدورات تكوينية فيما يتعلق بحقوق السجين واآللية الوطنية العاملين في املؤ 

 للوقاية من التعذيب

ي وذلك املتعلق بالجانب الصحو تم تسجيل نقطة مهمة تعتبر معيقا في العالقة مع حقوق السجين 

 على مستويين:

جهة أخرى بالنظر إلى مستوى داخلي: ضعف اإلمكانيات من جهة وضعف املوارد البشرية من  -

 االكتظاظ الذي تعرفه املؤسسات السجنية. 

 . االستشفائيةمستوى خارجي: ضعف العالقة مع املؤسسات -

تم التأكيد أنه بخصوص سوء املعاملة، هناك حاالت جد نادرة ومرتبطة بأشخاص يشتغلون 

عتبرون تعرفه بالدنا، وي داخل املؤسسة السجنية ولم يستوعبوا لحدود اللحظة التغيير والتطور الذي

بمثابة جنود املقاومة داخل املؤسسات السجنية. ويقومون بسلوكات منفردة تتطلب يقظة كبيرة من 

إدارة السجون وجميع الفاعلين، كما تم التأكيد على أن املندوبية العامة إلدارة السجون تفاعلت إيجابا 

د املوظفين الذي تبت طورته في حاالت تعذيب مع مالحظات اللجنة الجهوية لحقوق االنسان في شأن أح

 .1جاه السجناء بسجن توالل وسوء معاملة ت

 وفي معرض مداخالتهم تساءل السيدات والسادة النواب عن:

التعذيب وكيف يتم معالجتها؟ االدعاءات ب وأالحاالت املسجلة على مستوى سوء املعاملة  عدد

املسؤولين املتورطين في هذه املمارسات إن وجدت؟ وعدد حاالت والتعامل معها؟ وكيف يتم التعامل مع 

 اإلضراب عن الطعام املسجلة.

 الحاالت املنفردة لألطر التي ال تواكب التطور  -
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 عدد الوفيات الناتجة عن تأخر املواعيد في املستشفيات  -

 حاالت املصابة بداء السل وداء السيدا في نفس الوقت -

 فيها األسر في الزيارة من سوء املعاملةوجود حاالت تشتكي   -

 تسجيل حاالت عدم احترام حمية وتغذية بعض السجناء في بعض الحاالت التي تقتض ي ذلك.-

 املسطرة املتبعة في الوساطة في حاالت اإلضراب عن الطعام-

 سفي: آة الجهوية لحقوق االنسان بمراكش ــــ اللجن-ت  

في إطار مواصلة تنفيذ برنامج جدول أعمالها ومن اجل استجالء املعطيات املتعلقة بالسجن 

يناير لقاءا مع ممثلي اللجنة  30املركزي مول البركي عقد أعضاء املهمة االستطالعية صبيحة يوم األربعاء 

جهوية نة السفي، حيث استمع أعضاء املهمة لعرض ممثل اللجآجهوية لحقوق االنسان بجهة مراكش ال

 سفي ـوالذي ركز فيه على املعطيات التالية:آمراكش ـــ لحقوق اإلنسان 

زيارة خالل الفترة املمتدة بين  105عدد الزيارات التي قامت بها اللجنة الجهوية للسجون بلغ  -

 .2018و 2014

عاء شكاية بخصوص االد 60من ضمنها  230عدد الشكايات توصلت بها اللجنة الجهوية بلغ  -  

 طلب ترحيل، إضافة إلى 38حول متابعة الدراسة، و 15تتعلق بطلبات العالج، و 71بسوء املعاملة، و

 خرى ال تدخل ضمن اختصاصات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.أشكايات 

 وبخصوص سجن مول البركي فقد أورد املالحظات اآلتية:

 غلب الشكايات تتعلق بالتطبيب والتعليم والتكوين.أ -  
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 غياب معالا نفس ي باملؤسسة. -  

 ضرورة تعزيز البنية الصحية للسجن بالتجهيزات الالزمة. -  

 ضرورة التعاطي الجدي مع طلبات الترحيل. -  

 ضعف املوارد البشرية بخصوص التكوين املنهي. -  

 محدودية االعتمادات املرصودة لألدوية. -  

 إشكالية مواعيد االستشفاء املرتبطة بالسجناء بمستشفى محمد الخامس. -  

 ضرورة توفير التحفيزات بالنسبة للمكونين واألطباء املشتغلين بالسجن. -  

 مباشرة بعد االستماع للعرضين تدخل السيدات والسادة النواب حول النقط التالية:   

 بخصوص ادعاءات سوء املعاملة والتعذيباملسطرة املتبعة من طرف اللجنة الجهوية  -

 ـــ مدى رصد اللجنة الجهوية النتهاكات حقوق اإلنسان بالسجن.

 :ؤسسات السجنيةامل يأطر وموظفاملنعقدة مع اللقاءات 

يعد أطر وموظفي املندوبية العامة إلدارة السجون أحد الركائز األساسية لقيام املؤسسات 

 ىأعضاء املهمة االستطالعية منذ البداية عل والسادة السيداتعمل  ذاار املنوطة بها، لالسجنية باألدو 

الفئة وما يمكن أن تلعبه من أدوار من أجل تطوير املنظومة  هإيالء أهمية خاصة لوجهة نظر هذ

أعضاء املهمة االستطالعية على عقد جلسات  والسادة السيداتية، ومن هذا املنطلق حرص السجن

استماع ألطر وموظفي املندوبية العامة إلدارة السجون بمختلف فئاتهم بكل املؤسسات السجنية التي 
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وذلك بهدف الوقوف على اإلكراهات والصعوبات التي تواجه هذه الفئة الحيوية خالل تمت زيارتها، 

 ممارستها لوظيفتها.

مة عن أعضاء امله ءات أكد السيد رئيس املهمة االستطالعية نيابة عن باقيوفي بداية هذه اللقا

النواب وفخرهم الكبير بالدور الذي تقوم به األطر اإلدارية والتقنية داخل  والسادة السيداتاعتزاز 

 املؤسسات السجنية مؤكدا على أهمية عملهم الوطني واإلنساني.

ــ مول  1كل املؤسسات السجنية التي تمت زيارتها )تواللوقد شكلت هذه اللقاءات التي تم عقدها ب 

في قطاع ظو مل من قبل و البركي ـــ املركب السجني عين السبع( فرصة للوقوف عند املجهود الكبير املبذ

 ا هذهتعاني منه للوقوف عند مجموعة من املالحظات واإلشكاالت التي كذلك ، كما كانت لحظةالسجون 

 فيما يلي:  املالحظات املعبر عنهايمكن إجمال مختلف و  ،فئةال

ــــ التأكيد على حجم املخاطر وصعوبة املهام املناطة بأطر وموظفي املندوبية العامة إلدارة السجون 

وارد البشرية، وهو ما يؤثر بشكل وا ح على نسب التأطير وإعادة االدماج، خاصة في ظل محدودية امل

 املسجلة.

إشكالية نظام الترقي الخاص بفئة موظفي املندوبية العامة، وهو ما يطرح ضرورة إصالح نظام الترقي -

 الخاص بهذه الفئة.

ى غرار لاالستفادة من التعويض عن السكن واملطالبة باملساواة في األجر واالستفادة من التعويضات ع-

 نظرائهم في باقي القطاعات األمنية األخرى.

ـــ إشكالية غياب الصفة الضبطية لدى موظفي املندوبية السامية إلدارة السجون وما يطرح من 

 ثار على املوظفين.آمع السجناء وما يترتب عن ذلك من صعوبات في التعامل 
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لى الصعوبات التي يجدها املوظف مع ـــ إشكالية حماية املوظف داخل املؤسسة السجنية، إضافة إ

 السجين أو أسرته خارج املؤسسة السجنية.

ضعف وصعوبة االستفادة من خدمات املؤسسة املحمدية لألعمال االجتماعية ملوظفي وزارة العدل،  -

خاصة في ظل وجود فئات أخرى )قضاةـ، كتاب الضبط( وهو ما يعطي األولوية لهذه الفئات في االختيار 

 واالستفادة من خدمات املؤسسة. 

 التعويض عن حوادث الشغل. ضرورة تحسين ظروف االشتغال، مع العمل على إقرار -

ضعف التعويض عن الساعات اإلضافية للعمل، وكذا التعويضات املرتبطة بمرافقة السجناء خالل  -

 عملية الترحيل أو النقل من وإلى املحاكم.

 ــــ املنظومة الجديدة للسجون ضاعفت من الضغط على موظفي السجن.

خالل بعض املناسبات من قبل جمعية التكافل ـــ رغم وجود بعض املساهمات لدعم املوظفين    

االجتماعي في بعض املناسبات، إال أنها تبقى محدودة جدا وال ترقى ألن تكون خدمات اجتماعية على غرار 

 باقي املوظفين في اإلدارات األخرى.

بعد ت صعوبة التنقل إلى مقر العمل خاصة في غياب نقل جماعي )نموذج املؤسسة ملول البركي والتي -   

 كلم عن مدينة آسفي( محل إقامة املوظفين. 50بحوالي 

مخاطر التعرض لالعتداءات من طرف السجناء داخل املؤسسة أو بعد اإلفراج عنهم وكذا من طرف  -    

 عائالتهم خارج أسوار السجن.

ق فصعوبة اإلقامة باملساكن الوظيفية املتواجدة بمحيط سجن مول البركي بسبب غياب املرا -    

 خاصة املدارس. الالزمة لالستقرار العمومية
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 حرمان موظفي السجن الحاصلين على الشواهد العليا من الترقي إلى السالليم العليا. -  

 خطار.ة بالرفع من مبالغ التعويض عن األ املطالب -  

 غياب التعويض عن املناطق النائية. -   

 منصب مدير السجن. غياب التعويض عن مناصب املسؤولية باستثناء -  

 :املهتمة بموضوع السجون  املجتمع املدنياملنعقدة مع فعاليات اللقاءات 

في إطار االنفتاح على فعاليات املجتمع املدني املهتمة باالشتغال مع السجناء أو املؤسسات 

السجنية بصفة عامة، حرص السادة والسيدات النواب أعضاء املهمة االستطالعية على االستماع 

 أسفي.ل من مكناس و كالصدد تم عقد لقاءين با في هذا املجال، وفي هذين يملجموعة من الفاعلين املدن

 :ـــــ لقاء فعاليات املجتمع املدني بمكناسأ  

مع بعض فعاليات النواب أعضاء املهمة االستطالعية جلسة استماع  والسادة السيداتعقد 

بمدينة مكناس، حيث حضر هذا اللقاء كل من  2019يناير  10 وذلك يوم الخميس املجتمع املدني

 للسجون.املرصد املغربي جمعية نسيم مكناس، العصبة املغربية ملحاربة داء السل، 

في بداية االجتماع قدم السيد رئيس املهمة االستطالعية السياق العام للمهمة مؤكدا على أنها تأتي 

 املبرمجة لبعض املؤسسات السجنية باململكة، والتي تروم تطوير املنظومةفي سلسلة الزيارات امليدانية 

السجنية، واالرتقاء بها واملساعدة على إنجاز التحوالت بقطاع السجون ببالدنا، وكذا مقاربة أعضاء 

املهمة في االنفتاح على وجهات نظر كل الفاعلين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر قصد االسهام في 
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ي تقوم به الجمعيات الحقوقية واملهتمة بوضعية ذه املنظومة، مستحضرا الدور الكبير التطوير هذ

 السجون واملؤسسات السجنية.

عالوة على الدور الدستوري الذي أعطاه الدستور للجمعيات والديمقراطية التشاركية لكن من 

ملسألة السجون، وإيمانا بأن اخالل متابعة العمل الوطني واإلنساني الكبير الذي تقوم به الجمعيات في 

جهود  رالسجنية في بالدنا ليست قضية حكومية ومؤسساتية فقط، لكنها قضية مجتمعية تتطلب تظاف

إلى التفكير في مداخل لتثمين وتطوير هذا العمل الذي تقوم به فعاليات  اجميع مكونات املجتمع، ودع

 تعترض سبلها. املجتمع املدني، وأيضا الوقوف على بعض الصعوبات التي

جمعيات املجتمع املدني على أهمية التواصل مع املجتمع املدني املشتغل مع  ومن جهتهم أكد ممثل

م تدبير شكاالت التي تهما تقديم مجموعة من املعطيات واإل املؤسسات السجنية من قبل ممثلي األمة، ك

في تطوير املؤسسة، والتي سهام صات والتوصيات التي من شأنها اإل وكذا بعض الخال  1سجن توالل 

 يمكن إجمالها في:

ــــ ضعف من حيث عدد املتدخلين في مجال إعادة االدماج خاصة فيما يتعلق بالجانب الثقافي 

 واالقتصادي واالجتماعي.

ـــــ تقديم مجموعة من األنشطة داخل املؤسسة السجنية لفائدة السجناء سواء في شقها التوعوي أو 

 الثقافي الترفيهي.

ــــــ وضعية املؤسسات السجنية باعتبارها أماكن اعتقال وما يفترض ذلك من تدابير أمنية يطرح إمكانية 

 انتشار داء السل بين السجناء.
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باملؤسسات السجنية بجهة مكناس فاس، حيث تم تنظيم  سيةيالتحسالقيام بمجموعة من الحمالت  -

 في جميع سجون الجهة. 2016ست حمالت للتحسيس والكشف عن داء السل خالل سنة 

عرف ضعفا في التطبيب بشكل عام، مما كان يفرض على الجمعية ي 1سجن تواللكان  2012قبل  -

ن ى االشتغال وفق اتفاقيات بيالعمل تحت الطلب ووفق حمالت طبية، لكن فيما بعد، أصبه مستو 

 العديد من املكونات التي تهتم بالشؤون السجنية.

ذلك من و مساهمة جمعية داء السل في تكوين األطباء واملمرضين العاملين باملؤسسات السجنية -

ي طبيب على املستوى الوطن 430، حيث تم تكوين في هذا الصددمع إدارة السجون خالل اتفاقية شراكة 

 ب منهم استفادوا من تكوين خاص في الكشف عن داء السل.طبي 98و

 في عالقتها مع جمعية داء السل  1التفاعل اإليجابي إلدارة سجن توالل -

إلصالح وضعية السجون واالكتظاظ الذي واألساس ي  املدخل التشريعي املدخل الحقيقياعتبار ـــــ 

 االحتياطي. شكاالت الي يطرحها االعتقالاإل  خاصة واستحضارتعرفه، 

ذكر لوجب اضرورة التفكير في تشريع جديد يؤطر عمل املؤسسات السجنية، وفي هذا الصدد  -

قدم مشروعا جديدا ويتم االشتغال عليه بهدف تجويده ومالءمته مع  املغربي للسجون  أن املرصد

 االتفاقيات الدولية.

متابعة اللجوء لل بدل للمتابعة حوار مع رئاسة النيابة العامة لترسيخ بدائل جديدة ضرورة فته-

 بعض الوقائع البسيطة. خاصة حينما يتعلق األمراعتقال في حالة 
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 سفي:آـ لقاء فعاليات املجتمع املدني بــــ ب 

 2019 يناير 30أعضاء املهمة االستطالعية صبيحة يوم األربعاء  النوابوالسادة السيدات  عقد 

مة ، الجمعية املهتلقاءا مع ممثلي جمعية ماما آسية ألصدقاء مراكز اإلصالح وحماية الطفولة بأسفي

 بإعادة إدماج السجناء وتقديم مجموعة من أشكال الدعم سواء املادي أو املعنوي في إطار 

 م االستماع إلى عرض ممثل الجمعية والذي تناول فيه النقط التالية:ت

 بمبادرة من الفقيدة آسية الوديع. 2010نة الجمعية تأسست س - 

من أهداف الجمعية الدعم القانوني للجانحين، وتوسيع االستفادة من خدمات التربية والتكوين،  -

 واإلدماج االجتماعي للمفرج عنهم من السجناء، وتوسيع االستفادة من الرعاية الصحية.

 للازالء.من اإلشكاليات املطروحة الحق في الدراسة بالنسبة  -

 مراجعة منظومة التربية والتكوين املنهي بسجن مول البركي. -

 سنوات إلى سنتين. 5اقتراح مراجعة مسطرة رد االعتبار وتخفيض املدة املحددة لطلبها من  -

 تفعيل العقوبات البديلة. -

ا ارها ملاقتراح إنشاء وحدات صناعية داخل السجن هدفها تمكين السجين من موارد مالية يتم ادخ -

 بعد مغادرته للسجن.

 في املائة. 75نسبة نجاح سياسة إعادة اإلدماج التي تعتمدها الجمعية تتجاوز -
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 :ينلمحامل املهنية هيئاتاللقاءات املنعقدة مع ال-3

 اللقاء املنعقد مع هيئة املحامين بمكناس:-أ

سيرا على املنهجية املعتمدة من قبل أعضاء املهمة االستطالعية في التواصل واالستماع لجل 

سجنية أو الاملتدخلين بشكل مباشر أو غير مباشر أو املرتبطين بعالقة مباشرة بمحيط املؤسسات 

أعضاء املهمة االستطالعية سلسلة لقاءات مع مجالس هيئات  والسادة السيداتالسجناء، عقد 

 يداتالسستماع لوجهات نظر ومالحظات  حامين بكل من مكناس، أسفي والدار البيضاء، قصد اال امل

املحامون، خاصة في الشق املتعلق بعالقتهم بالسجناء في إطار نيابتهم عنهم، وفي هذا الصدد  والسادة

 .املحامين بمكناسبمقر هيئة املحامين بمكناس لقاء مع مجلس هيئة   2019يناير  10 بتاريخعقد بداية 

حيث في بداية هذا االجتماع تقدم السيد نقيب هيئة املحامين بمكناس بكلمة ترحيبية   

بالسيدات والسادة النواب أعضاء املهمة االستطالعية، ثمن فيها هذه املبادرة التي تهدف إلى الوقوف 

خيص يس ملرحلة التصعلى أوضاع املؤسسات السجنية ببالدنا والنهوض بها، واعتبرها بمثابة تأس

 املناسب لإلشكاليات املرتبطة بالسجون عموما، في أفق طرح الحلول املالئمة لهذه اإلشكاالت.

، تستجيب للمعايير الدولية في بناء السجون، 1-وأفاد السيد النقيب أن البنية التحتية لسجن توالل

 لكنه يعاني من إشكاالت بنيوية، ترتبط باألساس بظاهرة االكتظاظ. 

كما أكد أن املندوبية العامة إلدارة السجون بذلت مجهودات جبارة في تكوين املوظفين، في أفق   

أن تجعل من املؤسسات السجنية، مؤسسات لإلصالح والتهذيب وإعادة اإلدماج في املجتمع، وفي هذا 

من أمراض عصبية ونفسية،  يعانون -دراساتوحسب -من موظفي السجون  %85اإلطار، أفاد أن 

 وبالتالي من الضرورة تسطير توصيات بهذا الشأن، بآليات ناجعة تمكن معالجة هذا األمر.
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وأفاد السيد النقيب أنه بالرجوع إلى مشروع قانون املسطرة الجنائية، يمكن القول أن املشرع 

املغربي خطى خطوات جريئة فيما يتعلق بتكريس مبدأ استبدال العقوبات التقليدية بالعقوبات 

 لة، ووضع حد لالعتقال االحتياطي، في أفق تكريس حقيقي ملبدأ قرينة البراءة.البدي

كما عبر السيد النقيب عن استعداد هيئة املحامين بمكناس لتكريس أوجه التعاون بين هيئة 

 الدفاع واملؤسسة التشريعية.

لذي لمهمة ابعد ذلك تناول الكلمة السيد رئيس املهمة االستطالعية، وذكر بالسياق العام ل   

يصادف اشتغال البرملان على ورال تشريعي مهم يتمثل في مشروع القانون الجنائي الذي يوجد قيد 

الدرس في لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس النواب، في انتظار إحالة الحكومة ملشروع 

 .البرملانالذي سيحال قريبا على  98.23قانون املسطرة الجنائية، ومشروع القانون رقم 

لكل هذه األسباب، تساءل السيد الرئيس عن وجهة نظر هيئة املحامين وجسم املحاماة باعتباره   

من املنظومة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات،  أصيال اللقضاء ومكون األساسية أحد الدعامات

 ءل عن مداخل تطويرولتاريخ هذه املهنة العريق في الدفاع عن الحقوق والحريات في بالدنا، وتسا

املنظومة التشريعية حتى يتم ضمان حماية أفضل لحقوق وحريات فئة السجناء، عالوة على ذلك 

تساءل عن القضايا املرتبطة بتعامل املحامين مع املؤسسة السجنية وعن اإلشكاالت واإلكراهات، وعن 

 رؤية الهيئة حول موضوع إعادة اإلدماج.

ال  1-مين بمكناس أن حدود العالقة التي تجمعهم بإدارة سجن تواللوأجمع أعضاء هيئة املحا     

 تواصل الشبه اليومي مع املوكلين.تتجاوز حدود املخابرة، من خالل ال
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واعتبر البعض أن واقع السجون عموما في املغرب مقلق، ومعالجة هذا املوضوع تقتض ي مقاربة 

 قانونية، ومقاربة واقعية واجتماعية.

بعض إلى الوقوف على إشكالية تعقيد املساطر اإلدارية بخصوص تخابر املحامين مع ودعا ال      

املعتقلين عند ولوجهم للمؤسسة السجنية خصوصا املرتبطة بمطالبتهم ببطاقة التعريف الوطنية 

 للزيارة. املسبق واإلذن

عن مدينة مكناس يطرح عدة إشكاالت بالنسبة ألسر  1-واعتبر البعض أن بعد سجن توالل

 وعائالت السجناء. 

كما اعتبر بعض االساتذة أن وضعية املوظفين مزرية، وعبروا عن أملهم في الخروج بتوصيات 

 للنهوض بأوضاع املوظفين لتحفيزهم للقيام بمهامهم على أكمل وجه.

مة السيدات والسادة النواب أعضاء املهمة االستطالعية، وتساءلوا بعد ذلك تناول الكل

باألساس عن مدى توصل هيئة املحامين بشكايات من موكليهم تدعي سوء املعاملة أو التعذيب، وعن 

 املسطرة املتبعة في معالجة هذه الشكايات إن وجدت.

لة ية حول التعذيب أو سوء املعامفي الختام، أكد السيد النقيب أنه لم تتوصل الهيئة بأي شكا     

التعذيب إن وجدت، كما أن الوقوف على و املمنها، وأنه ال يمكن السكوت عن حاالت سوء املعاملة 

 هذا املوضوع يقتض ي باألساس الرجوع إلى التقارير الحقوقية في العشرية األخير. 

ص في األخير إلى أن بالدنا وخل كما أكد أن معالجة ظاهرة االكتظاظ تتطلب مدخال تشريعيا.      

قطعت أشواطا جد هامة على جميع املستويات ال يمكن اال تثمينها، حيث إن االختيار الديمقراطي الذي 
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ذهبت فيه بالدنا، واالختيار الحقوقي كما هو متعارف عليه عامليا، واختيار تكريس دولة الحق والقانون 

 ودولة املؤسسات تبقى اختيارات ال رجعة فيها.

 اللقاء املنعقد مع هيئة املحامين بآسفي:-ب

 .دينةاملسفي لقاء مع هيئة املحامين بآنادي املحامين ب بمقر 2019يناير  30 بتاريخعقد 

حيث افتته هذا اللقاء بكلمة تقديمية للسيد رئيس املهمة، أشار من خاللها إلى الغاية من القيام     

بهذه املهمة االستطالعية واملتمثلة أساسا في الوقوف على أوضاع السجون باملغرب والبحث عن سبل 

لتشريع ل واتطوير املنظومة السجنية وعالقتها بالنصوص التشريعية الجارية، خاصة وأن لجنة العد

 وحقوق اإلنسان بصدد دراسة مشاريع قوانين مرتبطة بهذا املجال. 

على أهمية عمل املهمة واملقاربة املعتمدة  النقيب والسادة املحامون  من جهة أخرى أكد السيد

 حيث تطرقوا للنقط التالية:من قبلها 

 البركي.ـــ الهيئة لم يسبق لها القيام بزيارة للسجن املركزي مول     

املحامون بمدينة آسفي ال يقومون بزيارات التخابر للسجن املركزي مول البركي، ألن معظم السجناء  -  

 محكومون نهائيا، واالنتقال والتخابر مرتبط أساسا بالسجن املحلي ملدينة آسفي.                         

 ن لهم انشغاالت حقوقية.األخبار املرتبطة بهذا السجن ترد عن طريق املحامين الذي -

مكاتب التخابر مع املحامين غير مالئمة، إال انه لم يتم القيام بزيارة للتحقق من ما يرد على الهيئة أن  - 

 األمر. 
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وفي سياق تدخالتهم تساءل السيدات والسادة النواب عن مدى وجود حاالت لالعتقال التأديبي    

افة إلى التساؤل عن وجود حاالت التعذيب واإلجراءات أو استفادة بعض السجناء من امتيازات، إض

 املتبعة من طرف هيئة املحامين.  

وبخصوص موضوع حاالت التعذيب بالسجن أفاد السيد النقيب أنه ال وجود لهذه املمارسات   

تداول ت بالسجن املحلي آلسفي، أما فيما يتعلق بالسجن املركزي مول البركي فان بعض األخبار الواردة

نتشار الفساد والرشوة وسوء املعاملة، والتي يتم طرحها من قبل بعض الزمالء أعضاء هيئة أسفي، ا

في لهذه سآية حول مدى تبني هيئة املحامين بوبهذا الخصوص تساءل السيد رئيس املهمة االستطالع

قط علق فاألخبار املتداولة حول السجن املركزي مول البركي، حيث أفاد السيد النقيب أن األمر يت

بمجرد معلومات، وأخبار يطرحها بعض السادة والسيدات املحامون، خاصة ممن يشتغل في فضاءات 

 حقوقية.  

  :ءبالدار البيضااللقاء املنعقد مع هيئة املحامين -ت

 حيثاملحامين، ة دار املحامي بالدار البيضاء لقاء مع مجلس هيئ بمقر 2019فبراير  06 بتاريخعقد  

افتته اللقاء بكلمة تقديمية للسيد رئيس املهمة االستطالعية، ركز من خاللها على الغاية من القيام 

بهذه املهمة واملتمثلة أساسا في تطوير املنظومة السجنية وذلك في إطار اإلصالح التشريعي الذي تعرفه 

 م للسجون. بالدنا املتعلق بالقانون الجنائي واملسطرة الجنائية والقانون املنظ

 بعد ذلك تدخل السيد النقيب والسادة املحامون الحاضرون حيث تناولوا النقط التالية:

ـــــــ اإلشارة إلى أن مشروع قانون املسطرة الجنائية يعرف تراجعا كبيرا بخصوص ضمانات املحاكمة 

 العادلة.
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 ـــــ وضعية السجون باملغرب صعبة. وتعاني من مشكل االكتظاظ.

 مراكز االعتقال كارثية.ـــــ 

ـــــ اإلشارة إلى املعاناة الني يعيشها املحامون عند التخابر مع املتهمين سواء فيما يتعلق باملكان املخصص 

للتخابر أو مسطرة إجرائها. واإلشارة إلى الحادث الذي وقع عند طلب محامية فرنسية التخابر مع إحدى 

 معتقالت أحداث الريف.

 بضرورة ترشيد سياسة االعتقال للتخفيف من مشكل االكتظاظ بالسجون. ــــــ املطالبة 

ـــــــــ اإلشارة إلى أن بعض الزوار من عائالت الازالء يخضعون إلجراءات تفتيش مهينة من طرف الحراس 

 باإلضافة إلى االبتزاز وطلب اإلتاوة.

 ل استنساخ التجربة األمريكية.ــــــــ إدارة السجون باملغرب يغلب عليها الهاجس األمني، وتحاو 

من قانون املسطرة  608ـــــــ اإلشارة إلى أن إلحاق إدارة السجون برئاسة الحكومة يخالف مقتضيات املادة 

 الجنائية.

 ـــــــــ صعوبة االستفادة من التطبيب ومتابعة الدراسة بالسجون.

 ــــــ عدم احترام مبدأ الفصل بين فئات السجناء.

وفي الختام أفاد السيد رئيس املهمة أن مالحظات السادة املحامين ستكون محل عناية من طرف   

ناء الورال أث اتشريعي سواء في الشق املتعلق بتوصيات املهمة أو فيما يقتض ي تدخالأعضاء املهمة 

 .التشريعي املتعلق بمنظومة السجون، والسياسة الجنائية



111 
 

 

 

 

 

 التوصيات

 

 

 

 



112 
 

 التوصيات

بنــــاء على كــــل املعطيــــات واملالحظــــات التي وقف عليهــــا الســـــــــــــــادة والســــــــــــيــــدات أعضـــــــــــــــاء املهمــــة   

االســـــــــــتطالعية خالل زيارة املؤســـــــــــســـــــــــات الســـــــــــجنية أو خالل اللقاءات التي تم عقدها مع مجموعة من 

الفاعلين سواء املباشرين أو غير املباشرين في تدبير املؤسسات السجنية أو ذات الصلة بها فإن السادة 

الســـيدات أعضـــاء املهمة االســـتطالعية الخاصـــة باملؤســـســـات الســـجنية) املركب الســـجني عين الســـبع، و 

( يؤكدون بداية على أن تدبير املؤســســات الســجنية 1الســجن املركزي مول البركي، الســجن املحلي توالل

ربة امن حيث االعتمادات املرصــــــــــودة له أو من حيث مق امقدر  ايبدل بشــــــــــأنه مجهود كبير ويعرف تطور 

لقطاع، ا التعامل مع الســـجناء واملؤســـســـات الســـجنية، خاصـــة وطبيعة اإلشـــكاالت البنيوية التي يعرفها

، وهو ما يؤثر %75بلغ في املؤســــســــات التي تمت زيارتها نســــبة تفوق الذي وعلى رأســــها االكتظاظ الكبير 

على قدرة هذه املؤســـــــــســـــــــات في االلتزام بالعديد من املقتضـــــــــيات القانونية، إضـــــــــافة إلى ضـــــــــعف املوارد 

للقطاع أو من حيث طبيعة التخصــــــــصــــــــات التي يحتاجها  ســــــــواء من حيث العدد املخصــــــــص البشــــــــرية 

دماج؛ ويظهر تأثير ذلك بشــكل وا ــح من خالل نســبة التأطير عادة اإل في الشــق املتعلق ببرامج إخاصــة 

املســـجلة في املؤســـســـات الســـجنية موضـــوع املهمة االســـتطالعية، وهو ما يرتب مجموعة من اإلشـــكاالت 

والتحديات التي تعرفها منظومة العقاب والتي يجب معالجتها معالجة شمولية عبر كل املداخل املمكنة 

 تدبيرية.التنظيمية أو لوا تشريعيةالسواء 

بيد أنه وقبل تقديم التوصــــــــــــيات العامة للمهمة االســــــــــــتطالعية وجبت اإلشــــــــــــارة في البداية إلى 

التعـــامـــل اإليجـــابي للمنـــدوبيـــة العـــامـــة إلدارة الســــــــــــجون ومختلف القطـــاعـــات الحكوميـــة التي تم عقـــد 

تجاوب من قبل بعض لقاءات معها، إال أنه نســــــــــجل في املهمة االســــــــــتطالعية وبأســــــــــف شــــــــــديد غياب ال
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القطـــاعـــات الحكوميـــة الحيويـــة  والـــذي يطرح مجـــال تـــدخلهـــا العـــديـــد من الصــــــــــــعوبـــات على مســــــــــــتوى 

اســتحضــار إشــكالية االســتشــفاء األمر أســاســا بوزارة الصــحة؛ خاصــة مع ويتعلق  ،املؤســســات الســجنية

لسـجون ية اإشـكالل على مسـتوى وزارة الفالحة بخصـوص بالنسـبة للسـجناء، كما أن األمر نفسـه يسـج

الفالحية وطرق تدبيرها والعمل على تطوير منظومتها. ومع تسجيل التفاعل الجزئي لوزارة الداخلية من 

خالل عقد لقاء مع الســــيد عامل مقاطعة عين الســــبع الحي املحمدي، فإنه يســــجل عدم تمكن الســــادة 

 ؤســـــســـــات الســـــجنية فيماوالســـــيدات النواب من االطالع على وجهة نظر وزارة الداخلية بشـــــأن تدبير امل

يتعلق بعالقات التماس بين الوزارة وقطاع السجون وعلى رأسها منظور وزارة الداخلية للجن اإلقليمية 

 وسبل تطويرها وكذا إشكالية تأمين نقل وترحيل السجناء من وإلى املؤسسات السجنية.

 :تطالعية بنواب أعضاء املهمة االسال والسادة السيداتوبناء على كل ما تقدم يوص ي 

ات لمؤســــــــــــســـــــــــــــاملنظم ل والتنظيمي املتعلقــــة بــــاإلطــــار القــــانوني التوصيات

 :السجنية وتدبير االعتقال

املتعلق بتنظيم املؤسسات السجنية،  23.98تنظيم املؤسسات السجنية من خالل القانون رقم  يتم ـ1

القانوني قد جاء بمجموعة من املقتضــــــــيات املهمة بيد أنه لم يعد يســــــــعف مواكبة  اإلطاروإن كان هذا 

التطورات التي تعرفها املؤسسات السجنية سواء من حيث القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 

من الضــــــــروري مراجعة القانون املنظم للمؤســــــــســــــــات  ، لذا بات2011وكذا دســــــــتور  "،"قواعد مانديال

ما كان كذلك موضــــــــــوع قبول من قبل الدولة خالل  اآلجال وهومراجعة شــــــــــاملة وفي أقرب الســــــــــجنية، 

 .2017االستعراض الدولي الشامل لسنة 
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الرغم من املجهود الــذي يبــدل بشــــــــــــــأن ترشــــــــــــيــد االعتقــال االحتيــاطي، إال أن نســــــــــــبــة املعتقلين  على-2

وجب اعتماد ســـــــــــياســـــــــــة جنائية قائمة على تقييد  ســـــــــــجون اململكة تظل مرتفعة جدا، لذااالحتياطين ب

شــروط املتابعة في حالة اعتقال، والتأكيد على أن املتابعة في حالة اعتقال هي االســتثناء وأن األصــل هو 

املتابعة في حالة ســـــــــراح وال يمكن اللجوء إليها إال في حال توفر مجموعة من الشـــــــــروط القانونية التي ال 

عتماد العقوبات البديلة كإحدى اآلليات لة ســــــــــراح. مع ضــــــــــرورة اإلســــــــــراع إلى ايمكن فيها املتابعة في حا

 سهام في الحد من االكتظاظ املوجود باملؤسسات السجنية.العقابية التي من شأنها اإل 

 ورغم املجهود املبذول قصــد ،أن نســبة االكتظاظ املرتفعة وعدم قدرة املؤســســات الســجنية يســجل-3

على إيواء األعداد املتزايدة من الســـــــجناء ال يســـــــمه باحترام املقتضـــــــيات  ،الرفع من طاقتها االســـــــتيعابية

يجب مراجعة هذه املقتضيات بما يسمه  ، لذا7و6و5وخاصة املواد  23.98ون القانونية الواردة بالقان

 بتدبير االعتقال وفق املقتضيات القانونية.

راجعــة قــانون املســــــــــــطرة الجنــائيــة بشــــــــــــــأن تطبيق املقتضــــــــــــيــات املتعلقــة بــاللجن اإلقليميــة وبــاقي م- 4

(، 249املتدخلين في متابعة املؤســــــــســــــــات الســــــــجنية من رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه )املادة 

ي تحقق ( بما يســـــــهم ف473(، قاضـــــــ ي األحداث )املادة 616قاضـــــــ ي تنفيذ العقوبة والنيابة العامة )املادة 

يام قاملؤســـــســـــات الســـــجنية خاصـــــة مع تســـــجيل عدم  تضـــــيات القانونية املتعلقة بتتبعتطبيق هذه املق

 را.هذه املهام بأدوارها إال ناد

مســــــطرة ب أن اللجوء إلى املقتضــــــيات القانونية الواردة باملســــــطرة الجنائية ســــــواء تعلق األمر يســــــجل-5

( محدود جدا إلى منعدم حيث لم 632إلى  622املواد من فراج املقيد بشـــروط )( أو اإل 41الصـــلح )املادة 

باملؤســــســــات الســــجنية موضــــوع الزيارة أي ســــجين من هذه املكنة القانونية،  2018يســــتفد طيلة ســــنة 
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سجين بطلب االفراج املقيد بشرط باملؤسسات السجنية الثالث، مع ضرورة العمل على  71رغم تقدم 

 تبسيط الولوج العملي لها.

وم االعتقال االحتياطي أحد األسباب الرئيسية في عدم استفادة السجناء من برامج التأهيل مفه يعد-6

فإن املهمة توصــــ ي بضــــرورة مراجعة املفهوم القانوني  دماج، لذاوين واالنخراط في عملية إعادة اإل والتك

لالعتقال االحتياطي، قصــــــــــــد التمييز بين مرحلة ما قبل صــــــــــــدور الحكم االبتدائي واملرحلة بين صــــــــــــدور 

الحكم االبتدائي إلى أن يصــبه الحكم حائزا لقوة اليــ يء املقضــ ي به حتى يتمكن الســجين خالل املرحلة 

 دماج.لى رأسها الخضوع لبرامج إعادة اإل لحقوق وعالثانية من مباشرة مجموعة من ا

مجموعـــة من املـــذكرات والقرارات على دمـــاج امـــة إلدارة الســــــــــــجون وإعـــادة اإل تعتمـــد املنـــدوبيـــة العـــ -7

ن كل فئة وهو ما يميز بي ،الخاصـــة بتدبير املؤســـســـات الســـجنية والتي من بينها إقرار تصـــنيف للســـجناء

حول مدى اندراج هذا التصــــنيف في  ق، وهو ما يطرح إشــــكاالعلى مســــتوى االســــتفادة من بعض الحقو 

ضــــــــــــرورة تجميع هـــذه القرارات واملـــذكرات والـــدوريـــات الصــــــــــــــادرة عن الاملجـــال التنظيمي، ويجعـــل من 

دماج وإصــــــدارها في الشــــــكل القانوني أو التنظيمي املناســـــب العامة إلدارة الســــــجون وإعادة اإل  املندوبية

 للسجناء ويضمن تطبيق املقتضيات التشريعية والتنظيمية. بما ال يمس بالحقوق األساسية

اللجوء إلى الوضــــــــــــع بالزنزانة التأديبية أحد اإلجراءات التأديبية التي تملك إدارة املؤســــــــــــســــــــــــات  يعد-8

ى ، ويالحظ أن الحد األقص في أخطاء تقتض ي التأديب مالسجنية إيقاعها على السجناء في حالة وقوعه

حيث  ،اللجوء املبالغ فيه لهذه العقوبة أحيانا، خاصــــــــــــة مع في حاجة إلى مراجعةجراء التأديبي لهذا اإل 

بســــــجن عكاشــــــة خالل ســــــنة  قرار 1918نفراديةاال بلغ على ســــــبيل املثال عدد قرارات الوضــــــع بالزنزانة 

 .23.98من القانون  61و 55، وهو ما يدعو إلى ضرورة تعديل مقتضيات املواد 2018
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املقدمة للســـــــــجناء الخدمات األســـــــــاســـــــــية و  بالحقوق التوصـــــــــيات املتعلقة 

 :وتدبير االعتقال

ام عائقا كبيرا أم هاداخلبيطرح تدبير املؤســــــــــــســــــــــــات الســــــــــــجنية أمنيا وهاجس تنفيذ العقوبة -9

إمكانية اســــــــتثمار فترة العقوبة من خالل إحداث فضــــــــاءات لعمل الســــــــجناء من أجل إعادة إدماجهم، 

ير فترة ليات لتطوير فلســــــــــــفة تدبهو ما يقتضــــــــــــ ي التفكير الجماعي في آوتحمل الكلفة املالية للعقاب، و 

ة يتحمــل املجتمع والــدولــة كلفــ يهــا الســــــــــــجين منتجــا عوض أن يكون عبئــاالعقوبــة وجعلهــا فترة يكون ف

 عقابه.

املســـجل على مســـتوى املؤســـســـات الســـجنية، هاجســـا مســـتمرا لدى  االكتظاظيشـــكل تدبير -10

ســـجون وإعادة اإلدماج وكذا املؤســـســـات الســـجنية موضـــوع الزيارة، حيث بلغ املندوبية العامة إلدارة ال

لهذه  ةاالســــــــــــتيعابيســــــــــــجين في حين أن الطاقة  13226، 2018عدد الســــــــــــجناء املودع بها خالل ســــــــــــنة 

فإن  لذا ،%75 اكتظاظ بلغتوهو ما يشــكل نســبة  5243بزيادة ســرير أي  7983املؤســســات ال تتجاوز 

 ة نسب االكتظاظ املرتفعة.املهمة توص ي بضرورة معالج

رغم املجهود الذي يبذل على مستوى إحداث املناصب املالية الخاصة بقطاع السجون، إال -11

قيام املؤســــــــــســــــــــات الســــــــــجنية بأدوارها، وهو ما يؤثر على وضــــــــــعية لة يالحقيق هاتيحاجذلك ال يلبي أن 

جاالت، حيث لم يتجاوز عدد املوظفين باملؤســســات الســجنية الســجناء بصــفة عامة في مجموعة من امل

موظف وموظفة بمختلف الدرجات والفئات وهو ما يؤثر بشــــكل كبير على نســــبة  794موضــــوع الزيارة  

ملعدل الدولي جدا إذا ما قورنت با منخفضةوهي نسبة  %16,65التأطير في هذه املؤسسات والتي بلغت 
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 ةاملنخفضــــــــــــنســــــــــــبة التأطير  الرفع منفإن املهمة توصــــــــــــ ي بضــــــــــــرورة العمل على  لتأطير الســــــــــــجناء، لذا

 باملؤسسات السجنية. 

ت قبال الكبير على الخدماالتي تواجه املنظومة الســــــــــــجنية اإل يعد من بين اإلشــــــــــــكاالت الرئيســــــــــــية -12

 51670االســــتشــــفائية من قبل الســــجناء ســــواء داخل املؤســــســــات الســــجنية أو خارجها حيث تم إجراء 

 اكشــــف طبي بين الداخلي والخارجي باملؤســــســــات الســــجنية الثالث موضــــوع الزيارة، وهو ما يشــــكل عبئ

ضــعف لعلى إدارات املؤســســات الســجنية وما يحتاجه ذلك من توفير ملوارد بشــرية أكبر خاصــة في ظل ا

فإن املهمة توصـــــــ ي بضـــــــرورة مراجعة منظومة االســـــــتشـــــــفاء الخاصـــــــة  املســـــــجل على هذا املســـــــتوى، لذا

باملؤســـســـات الســـجنية من خالل تمكينها من املوارد البشـــرية الكافية والالزمة للقيام بهذه املهمة وجعل 

ملنجزة ا تاالســـــتثمارافي حالة الضـــــرورة، خاصـــــة وحجم  لخارجي اســـــتثناء وال يلجأ إليه إالاالســـــتشـــــفاء ا

ببعض املؤســـــــــســـــــــات الســـــــــجنية في الفضـــــــــاءات واملرافق االســـــــــتشـــــــــفائية )الســـــــــجن املركزي مول البركي 

 نموذجا(.

وإذ تســــــــــــجل املهمة أنها تلقت بإيجابية عدم اللجوء إلى التعذيب، وتقدر التفاعل اإليجابي -13

ــــــــــ قوق اإلع مالحظة املجلس الجهوي لحدماج مالعامة إلدارة السجون وإعادة اإل  للمندوبية نسان فاس ـ

دى يجابي مع إحفإنها تدعو إلى ضــرورة التعامل اإل مكناس بشــأن إحدى الحاالت واتخاذ الالزم بشــأنها، 

 الحاالت التي تم تسجيل ادعاءات بشأنها على مستوى السجن املركزي مول البركي.

ة العــــديــــد من يطرح تعميم االســــــــــــتفــــادة من برامج إعــــادة التــــأهيــــل والتكوين أو متــــابعــــة الــــدراســـــــــــــــ-14

اإلشــكاالت خاصــة على مســتوى األعداد املحدودة للمســتفيدين، وذلك راجع ملجموعة من األســباب من 

بينها كون وضــعية املعتقل االحتياطي ال تســمه باالســتفادة من هذه البرامج وكذا التصــنيف املعتمد من 
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 صــــــة املختصــــــة في هذاقبل املؤســــــســــــة الســــــجنية، إضــــــافة إلى ضــــــعف اإلمكانيات واملوارد البشــــــرية وخا

فاملهمة توص ي بضرورة  اج السجناء بعد أداء العقوبة، لذااملجال، وهو ما يحد من إمكانيات إعادة ادم

الرفع من أعداد املســــــتفيدين من هذه البرامج عبر مراجعة األســــــباب التي تحد من االســــــتفادة، واقتراح 

 برامج للشراكة مع القطاعات واملؤسسات العمومية املختصة.

تســـــــــجل املهمة بإيجابية إلغاء القفة، خاصـــــــــة وما كانت تشـــــــــكله من عب  إضـــــــــافي على أســـــــــر -15

الســــجناء، وذلك عبر رصــــد اعتمادات مهمة لتوفير التغذية لعموم الســــجناء، بيد أنه وجب تقييم هذه 

 الخدمة والقيام باإلصالحات الالزمة بشأنها خاصة من حيث تناسب الكلفة مع جودة التغذية املقدمة،

 وسبل إدماج السجناء في إعدادها.

وحدد  23.98تعد الفســــــــحة من بين الحقوق األســــــــاســــــــية للســــــــجناء التي نص عليها القانون -16

مدتها، بيد أنه يســــــــجل أن التصــــــــنيف املعتمد من قبل املندوبية العامة إلدارة الســــــــجون يميز بين املدد 

 ، لذا116لســــــــــالف الذكر خاصــــــــــة املادة ا املســــــــــموح بها لكل فئة وهو ما يتعارض مع ما جاء به القانون 

 في شأن الفسحة. 116بمقتضيات املادة  االلتزاميوص ي أعضاء املهمة إلى ضرورة 

من بين البرامج األســـــــاســـــــية التي أســـــــهمت في معالجة مشـــــــكل إدماج  "صـــــــالحةيعد برنامج "م-17

سجناء ما يعرف بملف السلفية، ورغم الصعوبات التي تسجل على مستوى تحقق كل أهداف البرنامج 

فإن املهمة توصـــــــ ي بضـــــــرورة االســـــــتمرار في هذا  ة وأســـــــاســـــــية، لذاإلى أن النتائج املتوصـــــــل إليها تعد مهم

التي تســــــــــــهم في االنخراط واالندماج ي من شــــــــــــأنها تجاوز بعض اإلشــــــــــــكاالت التو  ،البرنامج وبرامج أخرى 

الناجح لبعض الفئات وتجاوز بعض اإلشــــــــــــكاالت املجتمعية ســــــــــــواء تعلق األمر بســــــــــــجناء الســــــــــــلفية أو 

 االحتجاجات االجتماعية أو الفئوية التي عرفتها بالدنا.
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ب، ة )مركز اإلصــالح والتهذييعرف املركب الســجني عين الســبع بمختلف مؤســســاته الســجني-18

فإن املهمة توصـــــ ي بضـــــرورة  أكبر عدد من الســـــجناء باملغرب، لذاســـــجن النســـــاء، ســـــجن الرجال( ضـــــم 

حداث مركب صـــــــــحي جامع ومتكامل يقدم الخدمات االســـــــــتشـــــــــفائية للســـــــــجناء وعلى رأســـــــــها الصــــــــحة إ

 لنفس ي.النفسية خاصة بالنسبة لألحداث والنساء والتي ال تتوفر سجونهم على الطب ا

 :افق والبنياتر التوصيات املتعلقة بوضعية امل

التمييز بين الســــــــــــجناء وفق طبيعة القضــــــــــــايا املتابعين بشــــــــــــأنها يطرح صــــــــــــعوبة على  اعتماد-18

وســــاحات الفســــحة املوجودة باملؤســــســــة  اتنمن جميع الفضــــاءات وخاصــــة الزنزامســــتوى االســــتفادة 

حيث يســــــــــتفيد عدد قليل من  ،الســــــــــجنية، وهو ما ســــــــــجل على مســــــــــتوى الســــــــــجن املركزي مول البركي

الســــجناء من ظروف إيواء و ســــاحات فســــحة كبرى، في حين أن نفس املســــاحات  يســــتفيد منها باملقابل 

ويطرح صــعوبة على مســتوى ضــبط  أعداد كبرى من الســجناء، وهو ما يطرح تحديا على إدارة املؤســســة

يوص ي أعضاء املهمة بضرورة اعتماد تصميم هندس ي في  ء داخل األجنحة وخالل الفسحة، لذاالسجنا

الســجون املحدثة يســمه باالســتفادة من فضــاءات املؤســســة الســجنية بشــكل متوازن ودون التأثير على 

 السير العادي للمؤسسة السجنية.

ملهمة لطلبات الترحيل املقدمة من قبل نزالء املؤســــــــــســــــــــات يســــــــــجل بشــــــــــكل ملفت األعداد ا-19

 كراهات والصــعوبات املتعلقة بتدبير توزيع الســجناء علىلتي تمت زيارتها، ومع اســتحضــار اإلالســجنية ا

املؤســــــــســــــــات الســــــــجنية، فإن املهمة توصــــــــ ي بضــــــــرورة اعتماد مبدأ التوطين الجهوي للســــــــجناء مراعاة 

 ألسرهم وذويهم.
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ض املؤســــــــــــســــــــــــات الســــــــــــجنية في مجاالت جغرافية بعيدة عن كل املرافق الحيوية من إن توطين بع -20

مســــتشــــفيات ومراكز الوقاية املدنية، إضــــافة إلى الصــــعوبات املتعلقة بالولوج إليها من غياب للطرقات 

أو صـعوبتها وكذا غياب وسـائل النقل العمومية، يجعل من تحمل هذه الصـعوبات عبأ إضـافيا لكل من 

ســــــســــــات الســــــجنية املعنية واملصــــــالح الخارجية ذات الصــــــلة بها واملوارد البشــــــرية، وكذا أســــــر إدارة املؤ 

وذوي الســــــجناء، مما يســــــتدعي اســــــتحضــــــار كل هذه املعطيات لحظة اتخاذ قرار إحداث أي مؤســــــســــــة 

 سجنية جديدة، وتبرز كل هذه اإلشكاالت بشكل جلي في حالة السجن املركزي مول البركي.

ين من قبل ذويه وأســـــــــرته من بين الحقوق األســـــــــاســـــــــية التي خولها املشـــــــــرع تعد زيارة الســـــــــج-21

وجب تحســين ظروف وشــروط هذه الزيارات،  الزيارات تشــكل عبأ على األســر لذا ســجناء، بيد أن هذهلل

من  620وفي هذا الصـــــدد توصـــــ ي املهمة بضـــــرورة عمل اللجن اإلقليمية املحدثة وفق مقتضـــــيات املادة 

ئية الخاصــة باملؤســســات الســجنية على إحداث فضــاءات خارجية خاصــة باألســر قانون املســطرة الجنا

تراعي وضعية الزوار وتوفر لهم الحد األدنى من الخدمات األساسية )مرافق صحية، كراس ي، فضاءات 

مغطاة( خاصــــة من كبار الســــن مع اســــتحضــــار حجم املعاناة التي قد يعانيها الزائر للوصــــول إلى املركب 

 السجني.

رح على املؤســـــســـــات الســـــجنية الواقعة في الجماعات ذات الطبيعة القروية )توالل ومول يط-22

البركي( صــعوبات بالغة في تدبير النفايات ســواء الصــلبة أو الســائلة، وهو ما يخلف اســتياء لدى محيط 

لة تمثار البيئية الوخيمة املحهذه الجماعات الترابية، خاصة واآلاملؤسسات السجنية ويشكل عبأ على 

إن املهمة ف لى املؤســــســــات الســــجنية ومحيطها، لذاعلى عدم تدبير النفايات الصــــلبة وتطهير الســــائل ع



121 
 

توص ي بضرورة حل مشكل تطهير السائل بالسجن املركزي مول البركي، وكذا معالجة النفايات الصلبة 

 بكل من السجن املحلي توالل والسجن املركزي مول البركي.

عين الســبع أكبر املؤســســات الســجنية املوجودة باملغرب، وبتوفره على  يعد املركب الســجني-23

نســـبة كبيرة من املعتقلين يجعل محيطه في حركية أمنية دائمة، بيد أن موقعه وســـط منطقة صـــناعية 

حث فإن املهمة توصــــ ي بضــــرورة الب التفكير في نقله أولوية ملحة، لذاوســــكانية كبرى يجعل من ضــــرورة 

 ن السبع من موقعه الحالي.في سبل نقل سجن عي

جــديــدا نموذجــا من حيــث البنــايـات  ايشــــــــــــكــل الســــــــــــجن املركزي مول البركي بــاعتبــاره ســــــــــــجنــ-24

واملرافق التي يتوفر عليهــا، ومن حيــث تجهيزه بنظــام متطور للحراســــــــــــــة واملراقبــة، إال أن عــدم إحــداث 

ة خاصــــــــــ ،لولوج إليهســــــــــفي يطرح مشــــــــــكل اريق الســــــــــيار الرابط بين الجديدة وآبدال على مســــــــــتوى الط

فإن املهمة توصـــــــــــ ي بضـــــــــــرورة إحداث بدال على مســـــــــــتوى  ســـــــــــالك الطرقية املؤدية إليه، لذاوطبيعة امل

الجماعة الترابية مول البركي من أجل تيسير الولوج للمؤسسة السجنية سواء للموارد البشرية أو أسر 

 ك. السجناء وهو ما يمثل معطى إيجابيا للجماعة الترابية وساكنتها كذل

يام مؤسسات ق اعتبار مركز اإلصالح والتهذيب عين السبع من بين املراكز التي تتيه إمكانية-25

القانونية وكذا دار األمومة الخاصـــــــــــة بســـــــــــجن النســـــــــــاء عين الســـــــــــبع، عبر  بأدوارهاوالتهذيب اإلصـــــــــــالح 

توفرهما على مجموعة من املرافق الحيوية ســـــواء في شـــــق التكوين أو متابعة الدراســـــة أو فضـــــاء الزيارة 

فإن املهمة توصــــــ ي بضــــــرورة اعتماد هذه النماذج بالنســــــبة  طفال، لذاروف حضــــــانة األ العائلية وكذا ظ

 السجنية الخاصة باألحداث والسجينات األمهات.لباقي املؤسسات 
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 1داخل مطبخ الســجن املحلي توالل "بالكلف"يســجل على مســتوى إقامة الســجناء املكلفين -26

وى تواجــدهــا داخــل املطبخ، وغيــاب أي منفــذ لإلغــاثــة لهــذه الغرف وهو مــا يطرح صــــــــــــعوبــة على مســــــــــــت

داث منفذ إغاثة خاص بإقامة الســــــــــجناء توصــــــــــ ي املهمة بضــــــــــرورة إح التعامل مع حاالت الطوارئ، لذا

 باملطبخ السالف الذكر. "بالكلف"املكلفين 

لية الوحيدة القتناء الســــجين ملســــتلزماته في ظل إلغاء يشــــكل متجر املؤســــســــة الســــجنية اآل-27

القفة، وفي هذا الصدد توص ي املهمة بضرورة رقمنة خدمة املتجر من أجل ضبط آجال تقديم الطلب 

ســـــــتلزمات، كما توصـــــــ ي في هذا الصـــــــدد بشـــــــفافية عمليات تدبير املتجر ودفع عائداته وتاريخ تســـــــلم امل

 ليات استثمارها من قبل جمعية التكافل.احه وتحديد آوأرب

يالحظ بشــكل جلي اإلقبال الكبير على اقتناء الســجائر من قبل الازالء، وهو ما يطرح ســؤال -28

لخدمات داخل املؤسسة السجناء وتيسير بعض احول مدى صحة ادعاء اعتمادها كعملة للتبادل بين 

فاملهمة توصـــ ي بضـــرورة البحث في صـــحة هذه االدعاءات خاصـــة عبر الوقوف على عدد  الســـجنية، لذا

 علب السجائر التي يتم اقتنائها داخل املؤسسات السجنية ومقارنتها بعدد السجناء.

املؤسسات  ر دبيالتوصيات املتعلقة باملؤسسات املتدخلة أو ذات الصلة بت 

 :السجنية واالعتقال

،  اهيخلف إشــــكال اكتظاظ املؤســــســــات الســــجنية العديد من الصــــعوبات البنيوية في تدبير -29

املؤسسات القادرة على ضبط ومتابعة اللجوء إلى الجريمة أو العودة إلى املؤسسات و وفي غياب البنيات 

دقيقة على تطوير برامج جابات ال يمكن تقديم إ ،ج إعادة اإلدماجبعد االســـــــــتفادة من برام ،الســـــــــجنية
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فإن املهمة توصـــــــــــ ي بضـــــــــــرورة  الجنائية الواجب اتباعها، لذادماج وعلى إجراءات الســـــــــــياســـــــــــة إعادة اإل 

مؤســــــــــســــــــــة لها أن تســــــــــهم في تقديم املعطيات حول الجريمة  باعتبارهاملرصــــــــــد الوطني للجريمة  حداثإ

دماج على الحد من حاالت الرجوع للمؤســــــــــســــــــــات عادة اإل لجتها، وكذا قدرة برامج إواملجرم وســــــــــبل معا

 السجنية.

يشــكل نقل الســجناء من وإلى املحاكم لحضــور جلســات املحاكمة أو املســتشــفيات عبأ كبيرا -30

على املؤســـــــــســـــــــات الســـــــــجنية خاصـــــــــة تلك التي تتوفر على نســـــــــب عالية من املعتقلين احتياطيا وهو ما 

ر املوارد البشـــرية من جهة وكذا الصـــعوبات األمنية املتعلقة يســـتلزم مجهودا إضـــافيا على مســـتوى توفي

بتأمين عملية النقل، كما يطرح على إدارة املؤســســات الســجنية صــعوبة االلتزام بالقانون في تأمين نقل 

وصــــــ ي فإن املهمة ت الدرك امللكي واألمن الوطني، لذا الســــــجناء والذي يقتضــــــ ي التأمين من قبل مصــــــالح

اكمة عن بعد خاصــــــــــة في جلســــــــــات املحاكمة األولى من جهة، كما توصــــــــــ ي في هذا بضــــــــــرورة اعتماد املح

الشـــــــــأن بضـــــــــرورة معالجة التنســـــــــيق مع مصـــــــــالح األمن الوطني والدرك امللكي لتأمين ترحيل الســـــــــجناء 

 ونقلهم من وإلى املحاكم واملستشفيات.

ســـــــــجناء املســـــــــتفيدين منها، خاصـــــــــة وتواجد لدماج خدمة أســـــــــاســـــــــية لتقدم برامج إعادة اإل -31

بل قبعض التجارب التي تتكلف بمتابعة إدماج السجناء من خالل توفير فرص شغل أو دعم سواء من 

ي ســــــــفة للتنمية البشــــــــرية )تجربة إقليم آدماج أو املبادرة الوطنيمؤســــــــســــــــة محمد الســــــــادس إلعادة اإل 

ـــــــــــــ اتفا ــــــــــــــ ير أشـكال دعم ومواكبة ن املهمة توصـ ي بتطو فإ قية الشـراكة مع جماعة مكناس(، لذانموذجاـ

 مغادرة املؤسسات السجنية. السجناء بعد
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 ليات املهمة التيؤســــــســــــات الســــــجنية من بين اآليعد عمل جمعيات املجتمع املدني داخل امل-32

من شـــــــــــــأنهــا املســـــــــــــاهمــة في تحقيق التنشــــــــــــئــة االجتمــاعيــة وتقويم الســــــــــــلوك االجرامي لــدى العــديــد من 

مة نية، فاملهالنواب أعضـــــاء املهمة بانفتاح املؤســـــســـــات الســـــجالســـــادة و الســـــجناء، وإذ ينوه الســـــيدات 

دني من ت املجتمع املليات التعاون والشراكة بين املؤسسات السجنية وجمعياتوص ي بضرورة تطوير آ

 أجل تطوير وتوسيع أشكال التأطير والتأهيل املقدمة من قبل جمعيات املجتمع املدني.

عملت بعض الجماعات الترابية على عقد اتفاقيات الشـــــــراكة من أجل املســـــــاهمة في تقديم -33

ين ب بعض الخدمات للمؤســســات الســجنية أو الســجناء، وفي هذا الصــدد تمت صــياغة اتفاقية شــراكة

املركب السجني عين السبع وجماعة الدار البيضاء، بيد أن هذه االتفاقية لم يتم توقيعها بعد من قبل 

فإن املهمة توصــــــــــــ ي بالوقوف على األســــــــــــباب الكامنة على عدم  ندوبية العامة إلدارة الســــــــــــجون، لذاامل

التوقيع والعمل على تجاوزها من أجل تحفيز الجماعات الترابية على املســـــــــــاهمة في تدبير املؤســـــــــــســــــــــات 

 السجنية وفق املقتضيات القانونية والتنظيمية.

ترددين ملاصــعوبة بالغة في تحديد عدد الســجناء  املؤســســات الســجنية تدبير موضــوع يطرح-34

الة عود ح يعتبر الســــــجين فيها فيونوعية الجرائم املرتكبة ومدتها القانونية والتي املؤســــــســــــات  هذه على

فإن املهمة توصــــــــــــ ي بضــــــــــــرورة اعتماد ســــــــــــجل معلوماتي وطني لتنظيم عمليات  بمفهومها القانوني، لذا

 رف على حاالت الرجوعيتيه إمكانية التع الوطني،اإليداع باملؤســــــــــــســــــــــــات الســــــــــــجنية عبر عموم التراب 

 للمؤسسات السجنية.
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والسجن املحلي عين السبع في حالة  1سجين بكل من سجن توالل 743سجلت املهمة وجود -35

فإن املهمة توصـــــــ ي بضـــــــرورة القيام بإجراءات تســـــــجيل  يل في لوائه البطاقة الوطنية، لذاعدم التســـــــج

 جميع السجناء في لوائه البطاقة الوطنية.

 ادراتاملبإحداث تعاونية بســــــجن النســــــاء باملركب الســــــجني عين الســــــبع من بين  مبادرةتعد -36

وص ي بالعمل فإن املهمة ت ار فترة العقوبة بشكل إيجابي، لذااملهمة والتي من شأنها توسيع ثقافة استثم

وتوفير شــــــــــــروط نجاحها من خالل عقد شــــــــــــراكات مع الهيئات واملؤســــــــــــســــــــــــات  املبادرةعلى تعميم هذه 

 خاصة فيما يتعلق بتسويق منتجات هذه التعاونيات وحسن تدبير عائداتها.املختصة، و 

 :وصيات املتعلقة باملوارد البشريةالت

تعد املوارد البشـــــــــــرية الركيزة األســـــــــــاســـــــــــية التي تقوم على أســـــــــــاســـــــــــها املندوبية العامة إلدارة -37

عيفة تبقى ضــ للقطاعاملخصــصــة الســجون وإعادة اإلدماج بوظائفها، بيد أن حجم اإلمكانات البشــرية 

مقارنة مع طبيعة املخاطر والتحديات التي تواجه املؤســـــــســـــــات الســـــــجنية، كما أن نســـــــب التأطير تبقى 

املالية املخصـــــــــصــــــــة على الرفع من عدد املناصـــــــــب العمل ضـــــــــعيفة جدا وهو ما يســـــــــتدعي من الحكومة 

 لقيام بمهامها، خاصة في الشق املتعلق بإعادة االدماج.لقطاع السجون ل

طبيعة املهام املنوطة بقطاع السجون تجعله في وضعية خاصة بين القطاع األمني الذي يستلزم  إن-38

ي وجب الحســـــم ف لذا عمله،وهو ما يؤثر على  والقطاع اإلداري، ،مقتضـــــيات قانونية وتنظيمية خاصـــــة

 طاعاتلقاباقي يقتضـــ ي منحه حقوق وواجبات  اأمني اقطاع باعتبارهالهوية الوظيفية لقطاع الســـجون 

 التي تشتغل في نفس املجال.
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يســــــــــجل عدم تناســــــــــب حجم املجهود وكذا األخطار التي تواجه حراس األمن باملؤســــــــــســــــــــات -39

اصـــــــة لخا باألنظمةمقارنتها والتعويضـــــــات املتحصـــــــل عليها، خاصـــــــة عند الســـــــجنية مع منظومة األجور 

 توص ي املهمة بضرورة مراجعة منظومة التعويضات الخاصة بهذه الفئة. ، لذاالشبيهة بهابالقطاعات 

 املعالجة املستعجلة لوضعية التعيين في املناصب العليا الخاص بإدارة السجون. ضرورة-40
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 مارات الموزعة واالحصائيات التي تضمنتها االست جدول المعطيات

  على المؤسسات السجنية موضوع المهمة االستطالعية

مركز اإلصالح  1عكاشة  2عكاشة 
 والتهذيب

 ةيالمؤسسة السجن مكناس 1توالل  مول البركي آسفي

 املعطيات

 2012نعم سنة 

 
 24بتاريخ نعم وذلك 

 2012ماي 
  2004نعم سنة 

 ال
 

 ال
 :املعطيات العامة

هل سبق للمؤسسة السجنية -

أن كانت موضوع مهمة 

 استطالعية

 
 
 
 

 ال

كانت ضمن التقارير 
التي تنجز على 
مختلف المؤسسات 
السجنية كما أن اللجنة 
الجهوية لحقوق 
اإلنسان لجهة الدار 

-الكبرى البيضاء
سطات تنجز بين 

 واألخرىالفينة 
تقاريرا بخصوص 
فئة معينة من السجناء 
 المعتقلين بالمؤسسة. 

  2011نعم سنة 
 ال

 
 ال

هل سبق للمؤسسة السجنية 

أن كانت موضوع تقرير من 

قبل املجلس الوطني لحقوق 

 اإلنسان
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 نعم

 
 نعم

  نعم
 نعم

 
 نعم

هل سبق للمؤسسة السجنية 

أن كانت موضوع تفتيش من 

 قبل اإلدارة املركزية

 عدد السجناء  1918 2542 712 7661 393

 

 الذكور  1918 2542 712 7661 00

 

 اإلناث 00 00 00 00 393

 

 املعتقلين احتياطيا 01 148 266 5715 220

 املستأنفون    334  81

 الناقضون    02  

 مجموع االحتياطيون    602  

 املدانون نهائيا 1917 2394 110 1946 173

 

12 

المؤسسة ال تأوي 
األحداث بالمفهوم 

 الجنائي

 األحداث 00  238

 املغاربة 1892 2540 712 7407 332

 األجانب 26 02 00 254 61
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عدد السجناء الغير معروفة  00 00 00 00 00

 هويتهم الوطنية

عدد السجناء الغير مسجلين  399  00 344 00

 في لوائه البطاقة الوطنية 

 العقوبةمعطيات السجناء حسب 

 اإلعدام 00 25 00 00 00

 املؤبد 00 153 00 08 01

 أكثر من عشرون سنة 71 890 00 56 04

 بين عشرة وعشرون سنة 185 434 00 101 13

 بين خمسة وعشر سنوات 499 913 05 198 32

 بين سنتين وخمس سنوات 740 116 50 874 65

 بين سنة وسنتين 269 06 65 1420 58

 بين ستة أشهر وسنة 173 03 169 1694 68

71 

 

 أقل من ستة أشهر 31 02 157 1354

 التوزيع الجغرافي للسجناء

 جهة الدار البيضاء سطات 07   7073 

 جهة الرباط 790   52 

 جهة طنجة تطوان الحسيمة 607   70 
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 جهة فاس مكناس 461   50 

 جهة بني مالل 05   24 

 جهة مراكش 02   73 

 جهة الشرق  09   20 

 جهة درعة تافياللت 04   08 

 ماسة-جهة سوس    21 

 وادنون -جهة كلميم    08 

 الداخلة واد الذهب    01 

 جهة العيون  02   07 

 خارج املغرب 31   254 

 معطيات السجناء حسب طبيعة الجرم 

 جرائم اإلرهاب 00 63 00 39 00

 جرائم املخدرات 566 26 111 2251 47

 جرائم املال 381 422 439 2578 125

 جرائم الضرب والجرح 113 1480 65 689 51

 ترويج املخدرات 554 42 95 1846 101

 استهالك املخدرات 12 00 16 378 03

 الجرائم االلكترونية  00 00 00 00 00
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 جرائم األسرة 168 00 54 551 33

)مقرون بجريمة 00 11

 أخرى(
 العلنيالسكر  08     00 07

 الفساد والخيانة الزوجية 01 00 00 125 22

الجرائم املخالفة لنظام األسرة   111   

 واألخالق العامة

 جرائم أخرى   65   

 معطيات السجناء في وضعية إعاقة

 العدد  11   

 التصنيف حسب نوع اإلعاقة: حركية  سلبية 06 

إعاقة على  04 

 مستوى الرجلين

إعاقة على  02

 مستوى الذراعين
تم تخصيص 

لذوي  12الجناح

 اإلعاقة الجسدية

 السجناء ذوي اإلعاقة الحركية   03 سلبية

 السجناء ذوي اإلعاقة الحسية  08   

 معطيات السجناء األجانب

 العدد 26 02   
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 00أوربا: السينغال   

الشرق األوسط 
وشمال 

 01افريقيا:

 25افريقيا:

 00أمريكا:

 املوطن األصليالتوزيع حسب 

 البنايات

 الحي اإلداري    
 المعقل

 المصحة
المركز 

 البيداغوجي
 المطبخ

 قاعة الزيارة

افق املتوفرة باملؤسسة  املر

 السجنية

 مكاتب إدارية  23   

 مكاتب استقبال الزوار  01   

 مكاتب خاصة باملحامين  04   

 القاعات الخاصة بالزيارة  01   

 االجتماعاتقاعات   01   

 املستودعات  01   

 املركبات البيداغوجية  01   
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 األحياء 04 05 04 32 07

04 ) 
، 10الجناح

، جناح 9الجناح

األحداث، دار 
 األمهات(

 األجنحة 24 20 04 10

 الزنازين الجماعية 184 312 86 408 68

 الزنازين الفردية 16 307 00 145 09

 لالعتقال أماكن أخرى  00 ال 00 ال توجد 

ال تأوي المؤسسة  نعم
السجناء األحداث 
 بالمفهوم الجنائي

تتوفر على 
 مؤسسة لألحداث

هل تتوفر املؤسسة على حي  ال ال

 لألحداث

متر  1046

 مربع

متر  20253.04

 مربع
متر  1397.76

 مربع
5413.60 

 متر مربع

املساحة االجمالية الماكن  متر مربع 6500

 االعتقال

متر  1.85  متر مربع 2 متر مربع 1.96 متر مربع 2.64 متر مربع 2.6

 مربع

املساحة املخصصة لكل 

 سجين باملؤسسة السجنية

الطاقة االستيعابية  1504 1479 688 00 15

 للمؤسسة

 املوارد البشرية

 عدد املوظفين 148 195 120 451 60
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 األطر 33 %3بنسبة  6   

بنسبة  18 87 11

16.85% 

 الطاقم اإلداري  15 %16بنسبة  31

بنسبة  08 35 04

بمعدل  1.12%

 89موظف لكل 

 نزيل

طبيب  :10

ممرضين 09أسنان+

 %5بنسبة 

 

12 
 الطاقم الصحي

بنسبة  80 311 42

بمعدل  0.33%

موظف لكل 

 نزيب 300

 الحراس 86 % 73بنسبة   142

بنسبة  14 18 03

8.59% 

الطاقم اإلداري املكلف  02 % 3بنسبة  06

 االدماجبإعادة 

بمعدل %11

 9موظف لكل 
 سجناء

التأطير الفعلي -
وطنيا 

 %2.5بالنهار
أي موظفة لكل 

نزيلة و  40

بمعدل موظف  11%

 سجناء 9لكل 

  %2.50بالنهار 

بمعدل موظف لكل 

 سجين 40

 %0.33بالليل 
بمعدل موظف لكل 

 سجين 300

بمعدل  11%

 09موظف لكل 

 نزالء
 نزيل 1/5.93

 11موظف لكل  11%

 سجين

 املعدل الوطني للتأطير
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 %0.33بالليل 
أي بمعدل 

موظف لكل 

 سجين 300

أي  % 15.26

 7موظفة لكل 
 نزيالت

بمعدل  5.88%

 17موظف لكل 

 سجين

موظف لكل   8% 

 سجين 13
معدل التأطير داخل 

 املؤسسة

 تدبير االعتقال

نعم كل السجناء  نعم
يتوفرون على 

 سندات االعتقال

جميع السجناء على هل يتوفر  نعم نعم نعم

األمر القضائي باإليداع في 

 املؤسسة السجنية

عدد األوامر باإليداع في  1918 00 712 7439 393

 املؤسسة السجنية

 
 

10 

 
222 

 
00 

عدد السجناء املتواجدين  1918 2531

باملؤسسة والحاصلين على 

أوامر إيداع بمؤسسات 

 سجنية أخرى 

 
 نعم

 
 نعم

 
 نعم

طبيعة السجناء هل تنضبط  نعم نعم

مع مقتضيات املادة الثانية 

 23.98والثامنة من القانون 
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81 
 

5715 
 

602 
عدد املعتقلين االحتياطيين  01 00

املتابعين امام املحاكم 

الخارجة عن نفس النفوذ 

 الترابي

 

00 
 

03 
 

00 
 

00 
عدد املعتقلين االحتياطيين  00

املتابعين امام املحاكم بنفس 

 النفوذ الترابي

 

113 
 

1071 
 

422 
عدد املرحلين القادمين الى  871 371

املؤسسة السجنية خالل 

 الستة أشهر االخيرة
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3724 
عدد املرحلين من املؤسسة  346  966

السجنية خالل الست أشهر 

 األخيرة

أثناء قدومهم 
لالستفسار 

 عنهن

تمنح للمعتقلين 
إمكانية إخبار 

عائالتهم بمكان 
بالمؤسسة اعتقالهم 

بواسطة الهاتف 
الثابت الموضوع 

رهن إشارتهم بجميع 

 
 نعم

هل يتم اخبار عائالت  نعم نعم

املرحلين بقرار الترحيل ومكان 

 االعتقال الجديد
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غرف وممرات 
 األحياء بالمؤسسة.

ترحيل إداري: -
بناء على لوائح 
األحكام النصف 

 شهرية
ترحيل أمني -

 وقائي
 ترحيل قضائي-

 قضائي 
 اداري 

 تنفيذ عقوبة
تجوز سن -

 العشرين
 ألسباب وقائية-
أو بناء على -

طلب المعني 
 باألمر

بناء على طلب 
السجناء المعنيين 

التقرب من  –باألمر 
السجناء  –العائلة 

المتبقية لهم من مدة 
العقوبة أقل من 

 سنتين

بناء على 

 27الطلب:

اجتياز 

 26االمتحانات:

 03تنفيذ العقوبة:

الئحة 

  03كام:األح

 33قضائي:

بعد المشاركة في 
نشاط 

 84رياضي:

 04أمنية:

المشاركة في 
نشاط ثقافي أو 

 32ترفيهي:

المشاركة في 
نشاط 

 17رياضي:

الدراسة أو 

 08التكوين:

 أسباب الترحيل 
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 01العالج:

مارين عبر 

 106المؤسسة:

 العدد 00    

 التصنيف حسب مدة العقوبة 00  122  

 عشرون سنةأكثر من     56 

 بين عشرة وعشرون سنة    101 

 بين خمسة وعشر سنوات    198 

 بين سنتين وخمس سنوات    874 

 بين سنة وسنتين    1420 

 بين ستة أشهر وسنة    1694 

 أقل من ستة أشهر    1354 

 التصنيف حسب مدة الجرم 00    

 احتياطيون    122  

 أشهر 6أقل من    43  

 إلى سنة أشهر 6أكثر من    46  

 أكثر من سنة إلى سنتين   17  

 سنوات 5أكثر من سنتين إلى    9  
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 10سنوات إلى  5أكثر من    1  

 سنوات

 الجرم  التصنيف حسب نوع     

جرائم االعتداء على    13 824 

 األشخاص

 جرائم األموال   127 2578 

 جرائم االسرة واألخالق    26 551 

 جرائم النظام العام   19 643 

 جرائم املخدرات   52  

 جرائم القوانين الخاصة    2251 

 قضايا اإلرهاب والتطرف    39 

 جرائم أخرى     775 

 السكر   01  

 التوزيع على األحياء واألجنحة

 1:401جناح 

 2:1514جناح

 3:2449جناح

 4:2433جناح

 5:36جناح

 التوبة سفلي   185
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 6:98جناح

 7:327جناح

 8:38جناح

 11:138جناح

 12:18جناح

 110المصحة:

 23:01الغرفة

المركز  21المطبخ:

 77الصحي:
 التوبة علوي    146  

 الرحمة سفلي   169  

 الرحمة علوي    212  

 معطيات النساء

 العدد   سلبية  

 التصنيف حسب مدة العقوبة   سلبية  

التصنيف حسب طبيعة    سلبية  

 الجرم 

 األمهات املرفقات بأبنائهم    سلبية  

 عدد األبناء   سلبية  

 معطيات السجناء األجانب
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 العدد   00 254 61

 التوزيع حسب املوطن األصلي     

 اوروبا   00 23 04

 اسيا    10 

 اخرى     14 

الشرق األوسط وشمال    00  05

 افريقيا

 افريقيا   00 192 30

 أمريكا   00 15 22

 البنيات

 المقهى الثقافي-
المركز -

البيداغوجي به 

شعب وثالث  6

شعب بدار 
 األمهات

قسم مجهز 
 لمحو األمية

قاعة الرياضة 
 بدار األمهات

 المركز البيداغوجي-
 المصحة-
المركز الصحي -

 متعدد االختصاصات
 المطبخ-
 قاعات العالج-
 المالعب الرياضية-
 ساحات الفسحة-
 الحمامات-
 األحياء-

 اإلدارة
 المعقل

قاعة الزيارة -
 العائلية

قاعة الزيارة -
 األسرية

 المصحة-
 مالعب-
 المدرسة-

املرافق املتوفرة باملؤسسة   

 السجنية 
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حضانة -
مجهزة بألعاب 

 األطفال

قاعات  2-

الطب العام 
واحدة 

بالمؤسسة 
والثانية بدار 

 األمهات

طب  1-

 األسنان مجهزة
قاعة التمريض -

 10بجناح 

قاعات 2-

الزيارة واحدة 
بالمؤسسة 

والثانية بدالر 
 األمهات

 

 المركب اإلداري-
 مقصف الموظفين-
 قاعة األنشطة-
مقصف مخصص -

 للنزالء
الزيارة  قاعات-

 العائلية
 رقاعة انتظار الزوا-
قاعات التخابر مع -

 المحامي
قاعة الرياضة -

 الخاصة بالموظفين
- 

 نمركز التكوي-
 المهني

 المطبخ-
قاعة متعددة 
 التخصصات

ساحة متعددة -
 التخصصات

 ادع الهاتفمخ-
 مستودع-

 متوسط املساحة وطنيا

 الطاقة االستيعابية للمؤسسة    688 5000 نزيلة 250
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أي  % 0.76

موظفة لكل 

 نزيلة 131

بمعدل  0.23%

 435موظف لكل 

 سجين

بمعدل  1/50.85

 1.97وطني 

 06موظف لكل 

 نزالء

إلعادة معدل تأطير بالنسبة   

 اإلدماج

أي  % 1.01

 99موظفة لكل 

 سجينة

بمعدل  0.46%

 217موظف لكل 

 سجين
 

بمعدل  1/89

أي  1.12وطني 

 89موظف لكل 

 نزيل

معدل التأطير بالنسبة   

 للمجال الصحي

أي    % 10.68

 9موظفة لكل 
 نزيالت

بمعدل  4.05%

 25موظف لكل 

 سجين

بمعدل  1/8.9

 11.23وطني 

 09موظف لكل 

 نزالء

معدل التأطير بالنسبة   

 للحراسة

بمعدل  1/5.65  

 %1.97وطني 

معدل التأطير بالنسبة   

 لألحداث

مؤسسة ال تأوي   
 فئة النزيالت

 معدل التأطير بالنسبة للنساء  

 نعم
عن طريق  -

 دليل السجين

 نعم
عن طريق دليل -

السجين وملصقات 
 عند االستقبال

عن طريق -
ملصقات داخل 

 نعم
توزيع دليل 

السجين+ 
التحسيس 

الشفوي+ تعليق 
لوحات 

 نعم نعم
توزيع دليل 
السجين على 
المعتقلين+ 

استقبال السجناء 
بمكتب االستقبال 

هل يتم اخبار السجناء 

بالحقوق التي يضمنها القانون 

أثناء ولوج املؤسسة السجنية 

 أول مرة
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 مرافق وأحياء
 المؤسسة

 

وملصقات 
حائطية بكل 

الولوجيات التي 
يمر منها السجين 

جميع )
األحياء/الضبط 

القضائي/التكوين 
المهني/المدرسة/

 المصحة...(

 
 

 والتوجيه
واطالعهم 
بالحقوق 
 والواجبات

 :1جناح 

الطابق السفلي: -
األشخاص دون 

 العشرين سنة
الطابق العلوي: -

الجنح المتعلقة 
بإصدار شيك بدون 

 رصيد

: الجنايات 2جناح-

)يتم التوزيع حسب 
لجنائية: الوضعية ا

-االحتياطيون

يتم فصل فئة 
األحداث عن 
الرشداء طبقا 

 للقانون

توزيع السجناء حسب الفئات  نعم 

 باملقارنة مع أماكن االعتقال
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-المستأنفون
 المدانون(

: )الجنح يتم 3جناح-

التوزيع حسب 
الوضعية الجنائية: 

-االحتياطيون
-المستأنفون
 المدانون(

: )الجنح يتم 4جناح-

التوزيع حسب 
الوضعية الجنائية: 

-االحتياطيون
-المستأنفون
 المدانون(

: قضايا 5جناح-

 التطرف واإلرهاب

 :6جناح-

السفلي: الطابق -
 التأديب نزنازي

الطابق األول: -
 السجناء الجدد
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الطابق الثاني -
والثالث: مخصص 
 للسجناء صنف )أ(

: مخصص 7جناح-

للسجناء المسجلين 
بالدراسة والتكوين 

 المهني

: مخصص 8جناح-

للمعتقلين في إطار 
ما يعرف بأحداث 

 الحسيمة

 : المسنون11جناح-

: مخصص 12جناح-

للسجناء الذين 
يعانون من إعاقة 

 جسدية
المصحة: السجناء -

الذين يعانون من 
األمراض العقلية 

 والنفسية
المركز الصحي -

المتعدد 
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االختصاصات: 
 السجناء المرضى

01 

 
 

2334  
190 

81  
224 

عدد اإلجراءات التأديبية 

 خالل الست أشهر األخيرة

)إنذار  00

 واحد(

عدد السجناء املتخذ في حقهم  224 81 190 7264

 إجراء تأديبي

عدد السجناء الذين يتخذ في  33 08 36 37 00

حقهم إجراءات تأديبية ملرات 

 متعددة

خالل سنة  169 97 سلبية 1918 00

2018 
ة الزنزانعدد قرارات الوضع في 

 الفردية

من يوم إلى عشرة - 00

 1216أيام: 

من احدى عشر يوما -
الى عشرون يوما: 

126 

من واحد وعشرون -
يوما الى ثالثين يوما: 

30 

مدة الوضع في الزنزانة الفردية  تجدونه رفقته  

 بالنسبة لكل سجين
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من واحد وثالثون -
يوما الى خمسة 

 546وأربعون يوما: 

 1918المجموع:  -
عدد حاالت اإلضراب عن  09 00 02 95 00

الطعام املسجلة خالل السنة 

 املنصرمة

ما بين يومين  00 01 776 00
 وعشرين يوما

 عدد أيام اإلضراب عن الطعام

الٌناع بالعدول -
عن قرار 

اإلضراب عن 
الطعام. 

واالتجاه إلى 
طرق أخرى 

 للتشكي

محاولة اقناع السجين 
بالعدول عن 

واالستجابة الضراب 
لمطالبه إذا كانت 

 مشروعة.
إشعار النيابة العامة -

واإلدارة المركزية 
والمديرية الجهوية 

وعائلة السجين 
والمصالح القنصلية 

 بالنسبة لألجانب.

إخبار النيابة -
 ةالعام

تتبع الوضعية -
الصحية من 

طرف الطاقم 
 الطبي

قياس الضغط -
والوزن للمعتقل 

عند بداية 
إضرابه وتتبع 

 وضعيته الصحية
محاولة اإلقناع -

وعدول عن حالة 

إقناع المعني  
باألمر بالعدول 
عن اإلضراب 

الذي يعتزم 
خوضه، 

وتحسيسه 
بخطورة ذلك 
على صحته 

 وسالمته البدنية.
إذا أصر السجين 
على اإلضراب 

يتم احترام رغبته 
وإشعار النيابة 

طرق التعامل مع حاالت 

 اإلضراب عن الطعام
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إشعار طبيب 
المؤسسة قصد تتبع 

 وضعه الصحي.
العزل عن باقي -

السجناء والوضع 
تحت التتبع 
 والمراقبة.

 

االضراب وسلك 
المساطر 

المعمول بها في 
 الشأن

العامة وكذا 
اإلدارة المركزية 
والجهوية وعائلته 

 بالموضوع.
عزل المضرب 

بغرفة مخصصة 
للمضربين 

بمصحة 
 المؤسسة.

مراقبة طبية 
يومية منتظمة 

للنزيل المضرب 
عن الطعام مع 

مراقبة مؤشراته 
لحيوية: الضغط ا

الدموي، الوزن، 
ونسبة السكر في 

 الدم.

 
)اعتداء  1208 03

سجين على سجين+ 
اعتداء على النفس+ 

تبادل الضرب 

 
126 

عدد حاالت االعتداء املسجلة  150 41

في حق السجناء فيما بينهم 

 خالل السنة املنصرمة
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والجرح بين 
 السجناء(

00  
06 

 
04 

عدد حاالت االعتداء املسجلة  03 03

في حق املوظفين والحراس 

 خالل السنة املنصرمة

00  
 

00 

نعم من طرف 
النيابة العامة 

خالل زيارتها 
للمؤسسة 

واالطالع على 
السجالت 
الممسوكة 
واستفسار 

النزالء عن 
 ةالتدابير المفعل

اضطالع الهيئات  00
القضائية/مؤسسة 

قاضي تطبيق 
العقوبات والنيابة 

العامة على 
سجالت التأديب 

في كل زيارة 

 28وعددها:

عدد حاالت إجراء رقابة بعدية 

 على القرارات التأديبية

00  
 
 
 
 
 

144 

 
 
 

 سلبية

عن سنة  73 73

 منها:2018

ما هو موجه الى 
المكتب المركزي 

لتلقي ومعالجة 
 الشكايات

عدد الشكايات املقدمة من 

قبل السجناء داخل املؤسسة 

 السجنية
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موجه إلى  وما ه-
السيد المدير 

الجهوي بفاس 
 مكناس

ما هو موجه إلى -
السيد مدير 

 المؤسسة
ما هو موجه إلى -

الجهات القضائية 
 وجهات أخرى

 تتعلق بالقضاء
 تتعلق بالعائلة-

متعلقة بالتطبيب -
 وظروف االعتقال

متعلقة بالقضايا -
 المعتقلين من أجلها

 
 
 

 سلبية

طلبات تغيير - 
 أماكن اإليواء

طلبات الترحيل -
إلى ِمؤسسات 
 سجنية أخرى

طلبات تغيير -
 مواعيد الزيارة

أنواع التظلمات املقدمة من 

قبل السجناء داخل املؤسسة 

 السجنية

عدد الشكايات املستجاب لها  09 09 سلبية 100 

 من قبل املؤسسة السجنية 

 

00 
 

11 
 

 سلبية
 

07 
 

14 
عدد الشكايات املستجاب لها 

من قبل املندوبية العامة 
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بالنسبة لازالء املؤسسة 

  ةالسجني

عدد الشكايات موضوع  22 00 00 00 00

مالحظة أو متابعة من قبل 

املجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان داخل املؤسسة 

 السجنية

المؤسسة ال تتوفر  موظفات
على حي خاص 

 بالنساء

المؤسسة تأوي 
نزالء احداث 

 ذكور

من يقوم بحراسة األحياء   

 النسائية

نعم، عن طريق 
 مرافقة موظفة

المؤسسة ال تتوفر 
على حي خاص 

 بالنساء

المؤسسة تأوي 
نزالء احداث 

 ذكور

هل يتم اعتماد دليل ضوابط   

دخول املوظفين من الذكور 

 لألحياء النسائية

 الحقوق األساسية

 الصحة

 
 

 نعم

  
 
 

 نعم

المؤسسة ال تتوفر 
على طبيب قار تتم 
معاينتهم من طرف 
الممرض الرئيسي 
مع عرضهم على 

 
 

 نعم

هل يتم عرض جميع الازالء 

على الطبيب أثناء ولوج 

 املؤسسة السجنية 
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الطبيب أثناء زيارته 
للمؤسسة في أقرب 

 وقت
 
 
 

2829 

فحوصات طبية: -

34935 

 طب األسنان:
عالج وفحص: 

 927قلع: + 4146

الرعاية النفسية: 

3575 

فحوصات وعالجات 
طبية بالمستشفى 

 2920العمومي:

إلى غاية  5743

31/12/2018 
 2546الطب العام:

 1723طب األسنان:

الفحوصات 

 98الخارجية:

 3796طب عام:

طب 

 2541األسنان:

عدد الكشوفات الطبية 

 املقدمة للسجناء

 

1931 

فحوصات -
طب األسنان: 

 333القلع:

 66وفحص:

الرعاية -

 205النفسية: 

 عالجات أولية-
 فحوصات طبية-
 تحاليل طبية-
 فحص بالصدى-
 تلقيح النزالء-
حمالت طبية -

 متنوعة
فحص السجناء -

 الجدد

تحسيسية 
عالجات في 

جميع 
 التخصصات

 طب األسنان-
 شواهد طبية-
 الدعم النفسي-

 عالجات مختلفة
 فحص النزالء-

 الوافدين الجدد

التطبيب والعالج 
 وتقديم األدوية

الفحوصات 
 السريرية

العالجات -
 الضرورية

 تقديم األدوية-
التحاليل -

 المخبرية واألشعة

طبيعة الخدمات الصحية 

املقدمة للسجناء داخل 

 املؤسسة السجنية
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الفحوصات -
والعالجات 

الطبية 
بالمستشفيات 

 294العمومية: 

وتتضمن: -
الفحوصات 
السريرية، 
العالجات 

الموضعية، تتبع 
الحاالت 
الصحية 

لألمراض 
المزمنة والوالة 

بالنسبة 
للسجينات 

 الحوامل
 
 
 

 

مراقبة التغذية -
 وأماكن االعتقال

مراقبة نظافة -
 المؤسسة

االشراف على -
االستشفاء بمصحة 
المؤسسة والمركز 

الصحي متعدد 
االختصاصات 

ومصلحة القصور 
 الكلوي.

االشراف على -
 الترحيل.

مراقبة وتتبع 
السجناء المضربين 

ام ومصلحة عن الطع
 طب العيون.

طب وجراحة 
 االسنان.

االشراف على -
التخصصات الطبية 
المقدمة من طرف 

األطباء 

فرز النزالء -
 المرضى يوميا

حمالت -
تحسيسية وطبية 

بتنسيق مع 
 مندوبية الصحة
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والمتخصصين 
 المتعاقدين.

جوالت تفقدية -
للنزالء بالمستشفيات 

 الخارجية.

 

زيارة  30

 شهرية

عدد الزيارات للمؤسسات  326 98  2920

 االستشفائية

 3حوالي 
 سجينات شهريا

 
15 

خالل سنة  63

2018 
خالل سنة  31 15

2018 
عدد السجناء املترددين على 

املؤسسات االستشفائية ملرات 

 متعددة

األمراض -
المنقولة 

 03جنسيا:

أمراض -
الجهاز 

 21التنفسي:

أمراض -

 03القلب:

 230الربو: -

األمراض النفسية -

 364والعقلية: 

 89السل: -

 536الجلدية:

خالل سنة 

2018 

أمراض العظام  00

 390والمفاصل:

أمراض الجهاز 

 500الهضمي:

أمراض المسالك -

 219البولية:

ماهي أنواع األمراض املتفشية 

 املؤسسة السجنيةداخل 
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أمراض -
الضغط 

 20الدموي:

أمراض -

 21السكري:

 01السرطان:-

 02الصرع:-

 
 

 سلبية

حاالت  9)منها  98

مصابة بداء فقدان 
 المناعة المكتسبة(

)تماثل  01

 للشفاء(
داء فقدان المناعة 

 06المكتسبة:

التهاب  08السل:

 cالكبد الفيروسي
:01 

عدد الحاالت املرضية املصابة  

 بمرض معدي

 
 

55 

 
 

521 

 
25 

 40داء السكري:

ارتفاع  124الربو:

الضغط 

 38الشرياني:

 17أمراض القلب:

   21الصرع: 

  08الجرب :

 10الجرب:

 06السل:

 43السكري:

ارتفاع ضغط 

 19الدم:

 55الربو:

 

عدد الحاالت املرضية بأمراض 

 مزمنة

عدد التدخالت الجراحية  22 10 26 112 20

 خالل الخمس سنوات األخيرة
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عدد حاالت املرض النفس ي  104 402 08 364 45

 داخل املؤسسة السجنية
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 نعم

نعم مرتين على األقل 
سبوع  في األأ

ال توجد زنزانة 
التأديب بمراكز 

اإلصالح والتهذيب 
 بقوة القانون

 
 نعم

 
نعم مرتين في 

 األسبوع على األقل

هل يتم عرض السجناء 

الخاضعين للوضع في 

الزنزانة الفردية كإجراء 

ل على الطبيب بشكتأديبي 

 منتظم

 
 

 نعم

يتم توفير كل  نعم
الوصفات المطلوبة 

من األطباء، 
باستثناء األدوية 

غير المتوفرة 
 بالسوق

 تدبير مخزون األدوية  

 
 نعم

نعم وتشكل نسبة  نعم

80% 

هل يتم توفير كل  نعم نعم

الوصفات املطلوبة من 

 األطباء للسجناء

 20حوالي 

 وصفة يوميا

 
26552 

الوصفات غير عدد 
المتوفرة تشكل 

، %20نسبة 

 توالوصفا
المطلوبة يتم 

تعويضها 
 بالشراءات

عدد الوصفات الدوائية  2018خالل سنة  5487 3280

املقدمة للسجناء من 

 مخصصات األدوية
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يتم  00 ال شيء نادرا

108شراءها:
7 

تم شراءها سنة  3056

2018 
عدد الوصفات الغير 

 متوفرة

 التغذية

درهم  17.10

 يوميا لكل سجين

45.269.274.40 

درهم برسم سنة 

2018 

درهم لكل  17.10

 نزيل
درهم  17.5

لكل سجين 
في اليوم 

 بدون رسوم

طلب عرض رقم 

-2016بتاريخ  2016/49

 بالمندوبية العامة  12-05

امليزانية املرصودة 

 للتغذية

التفويض لشركة 
 خاصة للتغذية

من طرف الشركة 
المتخصصة في 

التغذية التي رست 
عليها الصفقة وطلك 
وفق برنامج غذائي 

مسطر مع التقيد التام 
بما جاء في دفتال 

 التحمالت.
وتعطي المؤسسة 

أهمية خاصة لشروط 
استالم وتخزين المواد 

األولية وتحضير 
الوجبات وتوزيعها 

بكيفية تحفظ جودتها 

يتم تفويض تغذية 
النزالء لشركة 

متخصصة، وفق 
شروط دفتر 

تحمالت، يتم إعداده 
من قبل المديرية 
الجهوية واإلدارة 

 المركزية

التدبير 
المفوض 

لشركة 
 مختصة

استالم المواد الغذائية -1

التي يتم جلبها من طرف 
الشركة المفوضة لتغذية 

تحت  NEWRESTالمعتقلين 

إشراف لجنة التسلم المكونة 
من مدير 

 المؤسسة/المقتصد/الطبيب.

اإلشراف على تحضير -2

الوجبات الغذائية المقدمة من 

 NEWRESTطرف شركة 
عن طريق المراقبة بما 
يتوافق ودفتر التحمالت 

المبرم بين الشركة الخاصة 
 المذكورة والمندوبية العامة.

 طرق تدبير التغذية
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وقيمتها الغذائية 
ضمان  والصحية مع

توصل كل سجين 
 بحصته كاملة.

الحرص على توزيع -3

الغذائية على  الوجبات
النزالء بأماكن ايوائهم بشكل 

 يضمن كرامتهم اإلنسانية.

يتم انتقاء السجناء  عن طريق الكلف
للقيام بأعمال النظافة 

وفق معايير محددة 
كما أن الشركة 

الخاصة المكلفة بتغذية 
المعتقلين تقوم 

بتأطيرهم وتكوينهم 
 في مجال الطبخ

 نيستفيد النزالء م
برامج التكوين في 

مجال الطبخ، 
واستعمال اآلليات 
والمعدات وطرف 

 النظافة

التكوين 
النظري 

 والتطبيقي

يتم انتقاء نزالء للعمل بكلفة 
المطبخ، حيث يتم تكوينهم 
في مجال المطعمة بشكل 

نظري وتطبيقي من طرف 
الشركة الخاصة حتى يتسنى 

لهم الحصول على شهادة 
ا ممتأهيلية في مجال الطبخ 

يسمح لهم بإعادة اإلدماج 
داخل المجتمع والحصول 

 على فرص الشغل.

طرق إدماج السجناء في 

 إعداد الوجبات الغذائية

لحوم، أسماك، 
دواجن، خضر، 
قطاني، فواكه، 

مشتقات حليبية، 
شاي، قهوة، 
بيض، خبز، 

إضافة الى حمية 
 طبية

هناك برنامجان في 
الشهر كل واحد منهما 

وع يمتد طيلة األسب
وهذا البرنامج مسطر 
من خالل اتفاق مسبق 
بين الشركة المختصة 

والمديرية الجهوية 
وتحت رقابة الغدارة 

 المركزية:

برنامج غذائي 
متنوع بتنسيق مع 

المصالح المختصة 
 وزارة الصحة

يتم اعتماد برنامج غذائي  تجدونه رفقته
متوازن تم تسطيره من 
طرف المندوبية العامة 

والشركة الخاصة بالتغذية 
الجماعية للمعتقلين بشكل 

يحترم القيمة الغذائية المقدمة 
لهم والسعرات الحرارية 
 الضرورية في كل وجبة.

مكونات برنامج تغذية 

 السجناء



 

161 
 

لحوم بمختلف -
 أنواعها.

 الخبز.-
 األسماك.-
 الخضر.-
 القطاني.-
 الفواكه.-
 الحليب ومشتقاته.-
 الشاي والقهوة.-
 المربى-البيض-

هل تتوفر املؤسسة  نعم نعم نعم نعم نعم

السجنية على متجر 

 السجناء

 متابعة الدراسة والتكوين املنهي

 –اإلجازة 58) 62 04

 الماستر( 04
+سلك 19)سلك اإلجازة20 62 00

 (01الماستر والدكتوراه
عدد السجناء املتابعين 

 للدراسة الجامعية

مرشحات  5

 5للباكالوريا، 
مرشحات 

 3 لإلعدادية،
 مرشحات ابتدائيا

)مرشحين  106

 احرار(
عدد السجناء املتابعين  127 213 93

 للدراسة
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وزارة 

 20األوقاف:

الوكالة الوطنية 
لمحاربة 

 نزيلة 38األمية:

)برنامج وزارة  310 205 54 500

األوقاف والشؤون 
 اإلسالمية:

عدد السجناء املسجلين 

 ببرنامج محو األمية

األول الفوج  195 287 142

 09يبتدأ من شهر 

 02إلى غاية 

الفوج األول  195

 02يبتدأ من شهر 

 07إلى غاية 

عدد السجناء  117 20

املستفيدين من برامج 

 التكوين املنهي

 الزرابي-
الخياطة -

 التقليدية
الفصالة -

 والخياطة
 الحالقة-
 التجميل-
 حياكة الجلباب-
 خدمة الطوابق-
 الخبازة-
 الحلويات-

 25الطباعة: فن -

اعالميات المكتب: -

20 

 28فن الحدادة: -

 32نجارة الخشب: -

 31كهرباء البناء: -

الترصيص الصحي: -

35 

الخياطة مجموعة -

 29أ:

الجبص/الصباغة 
والزجاج/النجارة 

الخشبية/الترصيص 
الصحي/كهرباء 

البناء/الحدادة/الهيك
لة/الخرازة/الخياطة

/ميكانيك 
السيارات/كهرباء 

 السيارات

التكوين 
المهني 

الحرفي شعبة 
 الحالقة

 شعبة الفصالة والخياطة-
 شعبة الترصيص الصحي-
 شعبة اإلعالميات-
 شعبة الحالقة-
 شعبة كهرباء البناء-

مجاالت التكوين 

املفتوحة باملؤسسة 

 السجنية
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الخياطة مجموعة - الطرز-

 30ب: 

 22رسم البناء: 

الجبص العصري: -

35 

 287المجموع: -
الوطني المكتب -

 للتكوين المهني
وزارة التربية -

الوطنية والتعليم 
العالي وتكوين 
األطر والبحث 

 العلمي.

المكتب الوطني -
 للتكوين المهني

وزارة التربية -
الوطنية والتعليم 

العالي وتكوين األطر 
 والبحث العلمي.

مؤسسة محمد --
السادس إلعادة إدماج 

 السجناء

مؤسسة محمد -
السادس إلعادة 

 اج السجناءإدم
مكتب التكوين -

المهني وإنعاش 
 الشغل

وزارة التربية -
الوطنية والتكوين 

 المهني

 

مؤسسة محمد السادس - 00
 إلعادة إدماج السجناء

مكتب التكوين المهني -
 وإنعاش الشغل

وزارة التربية الوطنية -
 والتكوين المهني

وزارة األوقاف والشؤون -
 اإلسالمية

الشراكات املتعلقة 

بمتابعة الدراسة 

 والتكوين املنهي

 ممارسة الشؤون الدينية

 
 ال

 
 نعم

 
 نعم

هل تتوفر املؤسسة  ال ال

السجنية على مكان 

 للصالة
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هل تقام صالة الجمعة  ال ال ال ال ال

 باملؤسسة السجنية

نعم عن طريق 
البعثة الدينية 

المسيحية. يوم 
في األسبوع كل 

 الى ثالثاء اضف
االحتفال بالسنة 
الميالدية بجميع 

 طقوسه.

 
 نعم

 
 نعم

هل يتمكن السجناء من  نعم نعم

غير املسلمين من ممارسة 

 شؤونهم الدينية

الثقافية    

عدد  06العدد:

السجناء 

8المستفيدين:
00  

 الفنية

 06العدد: 

عدد السجناء 

5المستفيدين:
00  

الحرفية 

عدد  05العدد:

 محاضرات-
 مسابقات ثقافية-
 أشرطة وثائقية تحسيسية-
 ورشات-
 حفالت فنية-
 أمسيات شعرية-
 معارض للكتب-
 حمالت تحسيسية-

 2018عن سنة  280العدد:

الشراكات: ال توجد شراكات 
بل يتم دراسة طلبات بعض 

لجمعيات وفعاليات المجتمع ا

األنشطة الثقافية 

والرياضية والفسحة 

 واالستحمام



 

165 
 

السجناء 

6المستفيدين:
0  

 00الشراكات:

عدد 

2المستفيدين:
000 

المدني من أجل المساهمة 
 في برامج إعادة اإلدماج.

 نزيل 8400عدد المستفيدين:

 البرامج واألنشطة الثقافية املبرمجة باملؤسسة السجنية

 الموسيقى- 
 المسرح-
 الكتابة األدبية-
 الفنون التشكيلية-
الوعظ واإلرشاد -

 الديني
 حفظ القرآن-

المسرح/الرسم/الس
ينما/الموسيقى/أنش

طة 
اجتماعية/أنشطة 

 رياضية.

كرة القدم 
+كرة الطاولة 

+كرة السلة 
 +كرة اليد

كرة -كرة السلة-كرة القدم
 الشطرنج-كرة الطائرة-اليد

 

 أنواع األنشطة

 العدد نشاط رياضي 2600 05 324 06 

مندوبية وزارة - 
األوقاف والشؤون 

 اإلسالمية
المجلس العلمي -

 المحلي

جمعية األمل إلعادة 
اإلدماج+ جمعية 

حلقة وصل+ 
جمعية أصدقاء 

مراكز اإلصالح 
 ماما آسية

 الشراكات 00 00
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المديرية الجهوية -
 للثقافة

مجموع نزالء  يوميا 105 
 المؤسسة

 عدد املستفيدين نزيل 6520 600

 كرة القدم-
 األيروبيك-

كرة القدم +كرة 
الطاولة+ كرة السلة+ 

كرة اليد+ الكرة 
 الطائرة+ الشطرنج

كرة القدم +كرة 
الطاولة+ كرة 

السلة+ كرة اليد+ 
 الكرة الطائرة

البرامج واألنشطة   

الرياضية املبرمجة 

 باملؤسسة السجنية

 العدد   262 05 

مديرية الشباب -
 والرياضة

المديرية الجهوية 
 للشباب والرياضة

جمعيات المجتمع 
 المدني

 الشراكات  

 : كرة القدم30

 : األيروبيك36

 
 يوميا 70

مجموع نزالء 

-700المؤسسة 

800 

 عدد املستفيدين  

ساعتين واحدة في  دقيقة يوميا 45 
 كل يوم

ساعتان ونصف   
 أسبوعيا

متوسط ساعات الرياضة 

 بالنسبة لكل سجين

 الفسحة

من ساعة الى  يومساعات كل  3 ساعة واحدة يوميا 
ثالث ساعات 

حسب 
درجات 
 التصنيف

 
 ساعة ونصف كل يوم

عدد ساعات الفسحة 

 اليومية لكل سجين
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الساحات املخصصة  أربع ساحات  ساحات 3 ساحة 15 

 للفسحة

متوسط املساحة  متر مربع لكل سجين 0.72  متر مربع 5.55 متر مربع 5.03 متر مربع 2.46

املخصصة للفسحة لكل 

 سجين

00  
00 

 
 

 سلبية

عدد حاالت الحرمان من  00 00

الفسحة كإجراء تأديبي 

 خالل السنة األخيرة

نعم بالباب 
الرسمي، إال أن 

السجينات في 
وضعية إعاقة 
يقمن بالطايق 

السفلي لتسهيل 
إقامتهن 

وتحركاتهن 
 داخل المؤسسة

 
 نعم

 
 

 نعم 

  ال
 نعم

هل يتوفر األشخاص في 

وضعية إعاقة على 

الالزمة  الولوجيات

ملمارسة الحقوق 

 األساسية 

 االستحمام
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مرة واحدة في  مرة أسبوعيا
 األسبوع

مرتين في  مرتين في األسبوع
 األسبوع

متوسط االستفادة من  مرتين كل أسبوع على األقل

االستحمام بالنسبة لكل 

 سجين

 تدبير الصفقات واملناولة     

طلبات العروض تتم  
على مستوى المديرية 

 الجهوية

تتكلف المديرية 
الجهوية، بطلب 

عروض أثمان، من 
أجل تغذية النزالء، 

والشركة صاحبة 
أقل عرض، هي 

 التي تفوز بالصفقة،
ويتم إخبار 

المؤسسات السجنية 
بذلك عبر دفتر 

 التحمالت

عن طريق ما 
يسمى 

بالصفقة 
 اإلطار

طلب عروض أثمان على 
 مستوى المندوبية العامة

 ةغذيطرق منه صفقة الت

يتم إحداث 
المقتصديات 

داخل المؤسسات 
السجنية من 

طرف المندوبية 
العامة إلدارة 

يتم إحداث 
المقتصديات داخل 

المؤسسات السجنية 
من طرف المندوبية 

العامة إلدارة السجون 
 وإعادة اإلدماج

من اختصاص 
المصالح المكلفة 

باإلدارة المركزية 
 جمعية)بالرباط 

التكافل االجتماعي 
 لموظفي السجون(

تحدثه جمعية 
التكافل 

االجتماعي 
لموظفي 
المندوبية 

العامة إلدارة 
السجون 

تم إحداثه من طرف المكتب 
التنفيذي لجمعية التكافل 

االجتماعي لموظفي 
 المندوبية العامة

كيف يتم منه حق 

إحداث املتجر داخل 

 املؤسسة السجنية 
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السجون وإعادة 
 اإلدماج

وإعادة 
 االدماج

 تدبير عائداتيتم 
ومداخيل 

المبيعات داخل 
المؤسسة السجنية 

من طرف 
المكتب التنفيذي 
لجمعية التكافل 

االجتماعي 
لموظفي 

المندوبية العامة 
إلدارة السجون 
 وإعادة اإلدماج

يتم تدبير عائدات 
ومداخيل المبيعات 

الخاصة بالمقتصدية 
من طرف المكتب 

التنفيذي لجمعية 
التكافل االجتماعي 

في المندوبية لموظ
العامة إلدارة السجون 

 وإعادة اإلدماج

يتم إيداع العائدات 
بالحساب الخاص 

لجمعية التكافل 
االجتماعي لموظفي 

السجون، وذلك 
 بالخزينة العامة

تحول مباشرة 
إلى حساب 

المكتب 
المركزي 

لجمعية 
التكافل 

االجتماعي 
لموظفي 
المندوبية 

العامة إلدارة 
السجون 
وإعادة 
 اإلدماج

يتم تحويلها بحساب جمعية 
التكافل االجتماعي عن 

 طريق الخزينة العامة

تدبير عائدات مداخيل 

املبيعات داخل املؤسسة 

 السجنية

 فيما يتعلق االستفادة من العفو أو االفراج املقيد بشروط والرخص االستثنائية

  نعم
 نعم

 
 نعم

  نعم
 نعم

هل تقدم إدارة املؤسسة 

السجنية املعلومات 

الالزمة لتعريف السجناء 

 بهذه الحقوق 
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عن طريق 
استمارات توجه 

في للراغبين 
االستفادة تتضمن 
مجموع الوثائق 
الالزمة وكظا 

الشروط الواجب 
 توفرها لذلك

عن طريق دليل 
السجين واإلعالنات 

والملصقات داخل 
األحياء والمرافق 

اء السجنوعند استقبال 
الجدد والمرحلين إلى 

 هذه المؤسسة.

عن طريق تزويد 
كل النزالء بدليل 

 السجين

استقبال 
السجناء 
الوافدين 

الجدد وأثناء 
توزيع دليل 

السجين، من 
خالل 

المقابالت، 
من خالل 
األبواب 
 المفتوحة

تحسيس السجناء وتوجيههم 
إلى تقديم طلبات في 

 الموضوع قصد اإلنجاز

بنعم  في حالة الجواب

ماهي طرق تقديم هذه 

 املعلومات

طلب شهريا  30

 على األقل

جل النزالء  00 245

 احتياطيين
خالل  1125

 2018سنة 
عدد الطلبات املقدمة  2018عن سنة  283

 لالستفادة من العفو

خالل  441 ال أحد   

 2018سنة 

عدد املستفيدين من  

 العفو

04  
 

31 

نزيل )التخفيض من  178 441 

 العقوبة(
عدد املستفيدين من 

العفو خالل السنة 

املنصرمة داخل املؤسسة 

 السجنية
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تخفيض   
سنة 

بمناسبة 
عيد 

العرش 

2018 

تخفيض  - 
سنة 

بمناسبة 
عيد 

 األضحى

2018 
تخفيض - 

شهرا  18

بمناسبة 
ثورة 
الملك 

والشعب 

2018 
تخفيض - 

ألربعة 
أشهر 

بمناسبة 

عيد المولد النبوي: -

تخفيضات من  04

 العقوبة الحبسية
عيد العرش المولوي -

تخفيضات  06المجيد: 

 من العقوبة الحبسية

 11عيد األضحى:-

عفوا مما تبقى من 
 العقوبة الحبسية

ثورة الملك والشعب: -

تخفيض من  01

 العقوبة الحبسية

عفو مما تبقى من  04

 العقوبة الحبسية
عيد الفطر: -

ضات من تخفي02

 العقوبة الحبسية 

 03عيد الشباب: -

تخفيضات من العقوبة 
 الحبسية

 2018عن سنة   

 نزيل 12يناير:11-

 36عيد المولد النبوي:-

 19عيد الفطر:-

 22عيد األضحى:-

 51عيد العرش:-

ذكرى ثورة الملك -

 07والشعب:

 31عيد الشباب:-

توزيع املستفيدين من 

 العفو 
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عيد 
الشباب 

2018 

  

 محكوم نهائي-
قضى نصف -

 العقوبة
حسن السيرة -

 والسلوك

باقتراح من مدير 
المؤسسة أو عن 

طريق طلب يتقدم به 
 سواء:

 السجين
عائلة السجين أو من -

 يهمه أمره
 المحامي

قاضي تطبيق -
 العقوبات

اللجنة اإلقليمية -
 لمراقبة السجون

 

عن طريق  
الطلب عبر 
المراسالت 

 االدارية

تقديم طلب في الموضوع 
المندوب موجه إلى السيد 

 العام
 أو إلى السلطات القضائية-
اقتراح من طرف مؤسسة -

 قاضي تطبيق العقوبات

آليات ولوج السجين 

 للحق في التماس العفو

 

00 
 

08 
 

 ال أحد
خالل  21

 2018سنة 
عدد الطلبات املقدمة  42

قصد االستفادة من 

 اإلفراج املقيد بشرط

توزيع املستفيدين من  00 00  سلبية 

 املقيد بشرطاإلفراج 
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20 
 

06 
 

00 
خالل  11

 2018سنة 
عدد الطلبات املقدمة  62

لالستفادة من الرخص 

 االستثنائية 

 

00 
 

06 
بمناسبة  01 

عيد العرش 
 المجيد

عدد املستفيدين من  2018عن سنة 10

 الرخص االستثنائية 

 
 

00 

حضور مراسيم  03-

 الدفن

زيارة األقارب  03-

 المرضى بالمستشفى

 
 سلبة

بمناسبة  01

عيد العرش 
 المجيد

 02عيد المولد النبوي:

 03عيد الفطر:

 05عيد األضحى:

توزيع املستفيدين من 

 الرخص االستثنائية

 فيما يتعلق بمتابعة املؤسسة السجنية

 
 

02 

 
 

03 

1  
05 

عدد الزيارات التي قامت  (2017و2014)02

بها اللجنة اإلقليمية 

للمؤسسة السجنية 

سنوات خالل الخمس 

 األخيرة

  
 

 سلبية

عدد تدخالت اللجنة  00 05 

اإلقليمية ملعالجة 

اإلشكاالت التي تواجه 

 املؤسسة السجنية
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 سلبية

في إطار المبادرة 
الوطنية للتنمية 

البشرية، تجهيز 
مالعب ومعدات 
رياضية وتجهيز 

 قاعة الزيارة

المراقبة 
والتتبع 

واالطالع 
على 

السجالت 
والزيارة 
التفقدية 
لمختلف 
مصالح 

 –المؤسسة 
القوافل 

الطبية: تضم 
جميع 

التخصصات 
توزيع –

-األدوية
توزيع المواد 

الغذائية 
األساسية على 

-السجناء
محولة إيجاد 

حلول 
للسجناء الذين 

أشكال تدخل اللجنة  00

اإلقليمية خالل الخمس 

 سنوات األخيرة
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هم في حاجة 
إلجراء 
عمليات 
جراحية 

بالتنسيق مع 
الوزارة 

-وصيةال
محاولة إيجاد 
بعض الحلول 

لمكب 
النفايات 
المتواجد 

بالقرب من 
 المؤسسة 

 
 

 نعم

 
 
 

 نعم

 
 

 
 منتظمة

 
00 

 
 00 

انتظام زيارة رئيس الغرفة 

أو من ينوب  الجنحية

عنه طبقا ملقتضيات 

من مجموعة  249املادة 

 القانون الجنائي

 
 

68 

 
 

08 

 
08 

عدد زيارات رئيس الغرفة  00 00

الجنحية أو من ينوب 



 

176 
 

عليه خالل الخمس 

 سنوات األخيرة

  
00 

املالحظات املسجلة من  00 00 

قبل رئيس الغرفة 

 الجنحية

  
 

00 

القرارات املترتبة عن  00  

زيارات رئيس الغرفة 

 الجنحية 

  
00 

مآل املالحظات والقرارات  00 00 

املتخذة من قبل رئيس 

 الغرفة الجنحية 

انتظام قاض ي تطبيق  نعم نعم منتظمة نعم نعم

العقوبة ووكيل امللك 

خالل الخمس سنوات 

 األخيرة 

 

60 
 

22 
عدد زيارات قاض ي تطبيق  148 10 45

العقوبة خالل الخمس 

 سنوات األخيرة
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عدد زيارات وكيل امللك  148 43 18 29 

خالل الخمس سنوات 

 األخيرة

املالحظات املسجلة من  االكتظاظ عادية   

قبل قاض ي تطبيق 

 العقوبة ووكيل امللك

  
 

00 

مآل املالحظات والقرارات  --------- ---------- 

املتخذة من قبل قاض ي 

تطبيق العقوبة ووكيل 

 امللك 

 فيما يتعلق بالعالقة مع الجماعة الترابية وجمعيات املجتمع املدني 

البستنة -النظافة 
 اتتدبيرالنفاي-التطهير

عن طريق  النظافة، الصحة
المساعدة 

التقنية 
 واللوجيستيكة

في تدبير 
النفايات 
الصلبة 
وإزالة 

األعشاب من 

لجماعة أشكال مساهمة ا تقديم أضحية عيد األضحى

الترابية باملؤسسة 

 السجنية ومحيطها
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محيط 
المؤسسة 

وكذلك 
المساعدة 

بتوفير سيارة 
اإلسعاف في 

الحاالت 
المستعجلة 
التي تكون 

فيها سيارات 
المؤسسة في 
مهمة و غير 

 شاغرة.
المصادقة 

على صحة 
الوثائق 

واإلشهاد 
على مطابقتها 

 لألصول
عدد الشراكات املبرمة مع  05 00 03 00 01

 جمعيات املجتمع املدني
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عدد زيارات الجمعيات  02 00 03 01 02

الحقوقية لالطالع على 

أوضاع السجناء 

 واملؤسسة السجنية 

المساعدة القانونية،  00 
المساعدة 

 االجتماعية

ومالحظات اقتراحات  00 00

الجمعيات الحقوقية من 

 خالل هذه الزيارات

عدد زيارات املنظمات  00    

الدولية إلى املؤسسة 

 السجنية

األعلى  سالمجل 01    

 للحسابات
 زيارات أخرى 

فيما يتعلق بعالقة      

 السجين بأسرته ومحاميه

 العالقة مع األسرة    منتظمة  

الذي تتم  عدد السجناء 818 530 472 5920 210

 زيارتهم بشكل منتظم
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63 
 

1246 
 

100 
عدد السجناء الذي ال  864 1783

يستفيدون من الزيارة إال 

 نادرا

 60منهم  120

 سجينة أجنبية

 
495 

 
140 

عدد السجناء الذي ال  236 229

يستفيدون من الزيارة 

 بشكل نهائي

قاعة مجهزة 
بكراسي 

لالستفادة من 
 الزيارة المباشرة

قاعات  عبارة عن
 للزيارة العائلية

قاعة الزيارة 
األسرية+ وحدات 

 الزيارة العائلية

قاعة كبيرة 
 الحجم

فضاء خاص باستقبال -
 الزوار

فضاء خاص بإعداد بطائق -
 اإلذن بالدخول للزيارة

فضاء خاص بتفتيش -
الزوار مزود بجهاز 

 السكانير
فضاء خاص بانتظار -

 الزوار
قاعة خاصة بالزيارة -

 المباشرة
متجر خاص بتزويد السجناء 

 بالسلع الغذائية

طبيعة فضاءات الزيارة 

املتوفرة باملؤسسة 

 السجنية

دقيقة في اليوم  30 ساعة أسبوعيا

 المخصص للزيارة
دقيقة  20من  نصف ساعة

إلى ساعة 

الزيارة متوسط مدة  ثالثون دقيقة

 بالنسبة لكل سجين



 

181 
 

حسب 
درجات 

التصنيف 
وحسب 

المناسبات 
وحجم الزوار 
الوفدين على 

 المؤسسة.
 نعم

المالبس وأغطية 
 ومناشف

نعم )المالبس، 
األغطية، الكتب 

والجرائد والمجالت، 
 األدوية(

 
 

 نعم

 نعم
بس المال

واألغطية 
باإلضافة الى 
قفة المؤونة 
بمناسبة عيد 
الفطر وعيد 

 األضحى

 
 نعم

هل يسمه لألسر بتقديم 

بعض االحتياجات 

 للسجناء

  نعم نعم
 نعم

هل تتوفر املؤسسة  نعم نعم

السجنية على فضاء 

خارجي لالنتظار خاص 

 بالزوار
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نصف  ساعة واحدة حوالي ساعة ساعة
 ساعة

ما هو متوسط مدة  ثالثون دقيقة

اإلجراءات التي يستوفيها 

 الزائر خالل الزيارة 

 
 

01 

 
 

220 

عدد الحاالت التي تم  00 00 02

ضبطها في محاولة 

إلدخال ممنوعات 

 للسجين

 هواتف نقالة مخدر الشيرا
 أقراص مهلوسة

 مخدر الشيرا
 مسحوق أبيض

 مادة النشوق)النفحة(
 أوراق التلفيف
 شرائح الهاتف

USB 
 

 مخدر الشيرا
 مبالغ مالية

ماهي املمنوعات التي تم   00

 ضبطها

 
 

 نعم

 
 

 نعم

 
 نعم 

ال، ضرورة تعبيد الطريق  ال
الرئيسية المؤدية إلى 

السجنية الثالث، المؤسسات 
 وتوفير اإلنارة العمومية بها.

هل ولوج املؤسسة 

السجنية متيسر لألسر 

من خالل موقع املؤسسة 

 السجنية 



 

183 
 

 

00 
 

00 
 

 سلبية 
عدد السجناء  -------------- 00

املستفيدين من الخلوة 

 الشرعية

 العالقة مع املحامي      

 
 

561 

 
 

6605 

 
357 

عدد زيارة التخابر  31 09

املنعقدة داخل املؤسسة 

السجنية خالل السنة 

 املنصرمة

عدد السجناء  32 05 357 2968 561

 املستفيدين

هل تتوفر املؤسسة  نعم نعم نعم نعم نعم

السجنية على فضاء 

خاص للتخابر بين 

 املحامي والسجين

 فيما يتعلق بإعادة اإلدماج

 التعليم
 التكوين-
 محو االمية-

التكوين المهني -
والتعليم ومحاربة 

األمية والمحاضرات 

التكوين -التعليم
محو -المهني
أنشطة ثقافية -األمية

التكوين -1

 نيالمه

محو االمية -2

من تأطير 

التعليم بجميع برامج 
مستوياته: محو األمية التعليم 
االبتدائي، التعليم اإلعدادي، 

ماهي البرامج املنفذة 

 داخل املؤسسة السجنية
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األنشطة: -
دينية، ثقافية، 

 رياضية.

للرابطة المحمدية 
 للعلماء

األنشطة الفنية، 
 الثقافية والرياضية
الجامعة الربيعية 

والخريفية والمسابقات 
 والدوريات

-رياضية-موازية
 دينية.

الوكالة 
الوطنية 
لمحاربة 

 –األمية 
برنامج محو 
األمية التابع 

لوزارة 
األوقاف 

والشؤون 
 اإلسالمية

التعليم: -3

متابعة 
الدراسة 

-أحرار
السادس 
-ابتدائي

التاسعة 03

-إعدادي
 باكالوريا

التعليم -4

 الجامعي

برامج -5

األنشطة: 

، التعليم يالتعليم الثانو
 الجامعي.
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 ةالرياضي
 والترفيهية

برنامج -6

الورشات: 
-المسرح

-الموسيقى
الفن 

-التشكيلي
-الخط العربي

األعمال 
-اليدوية

 الكتابة األدبية

برنامج -7

 ةالقراءة: قاع
المطالعة 

 وإعارة الكتب

برنامج -8

الدعم 
 المدرسي

برنامج -9

 التنمية الذاتية
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برنامج -10

الوقاية من 
 التطرف

برنامج -11

 حفظ القرآن

برنامج -12

الوعظ 
 واإلرشاد

عدد السجناء الذين   00 03% 09 20

عاود الرجوع للسجن بعد 

قضاء عقوبة سجنية أو 

واستفادوا  حبسية

خاللها من برامج إعادة 

 اإلدماج

من خالل 
التنسيق مع 

مركز المصاحبة 
وإعادة اإلدماج 
التابع لمؤسسة 
محمد السادس 

عن طريق التنسيق 
مع مؤسسة محمد 

السادس إلعادة إدماج 
 السجناء

عن طريق التنسيق -
مع مكتب التكوين 

المهني بالنسبة 

التعليم/التكوين 
 المهني

أشكال متابعة السجناء   00

املستفيدين من برامج 

إعادة اإلدماج بعد قضاء 

 العقوبة
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إلعادة إدماج 
 السجناء.

 المسجلين فيللسجناء 
برامج التكوين المهني 
وتم االفراج عنهم قبل 

 اجتياز االمتحانات
التنسيق مع الجمعات -

 واألكاديميات
هل يتم التنسيق بين  نعم ال نعم نعم نعم

املكلفين بإعادة اإلدماج 

 واملصالح الخارجية 

االتصال -
 بالعائالت

تسجيل المواليد -
الجدد بكناش 
 الحالة المدنية

اخراج بعض -
األطفال 

المرافقين 
ألمهاتهم لذويهم، 

أو إيداعهم 
بإحدى مراكز 
 رعاية األطفال

تتبع وضعية -
المعتقلين الراغبين في 

إنجاز مشروع مدر 
 للدخل.

تتبع السجناء -
الحاصلين على شواهد 

التعليم والتكوين 
 المهني.

تتبع السجناء -
 المسجلين بالجامعات.

إدماج المتمدرسين 
والمتدربين التكوين 

المهني والمتابعة 
 الصحية

عن طريق ربط االتصال  
بالمصالح المعنية من أجل 

عالجة بعض الحاالت م
المتعلقة بمتابعة الدراسة 

والتكوين المهني أو 
تخصيص أماكن لبعض 

النزالء بدون مأوى بمراكز 
الحماية االجتماعية وكذا 

توجيه السجناء المستفيدين 
من برامج التكوين المهني 

من أجل ربط االتصال 
بمصالح الوكالة الوطنية 

كان الجواب بنعم ما إذا 

 هي أشكال هذا التنسيق
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بالنسبة -
للسجينات 

االحداث: تغيير 
 التدبير القضائي

التنسيق مع -
العائالت 

والمحاكم فيما 
يخص تسليم 

 األحداث
إيداع األحداث -

بإحدى مراكز 
 حماية الطفولة

إنجاز بعض -
الوثائق اإلدارية 
كبطاقة التعريف 

الوطنية، أو 
طلبات لمتابعة 
الدراسة داخل 

الوسط السجني، 
أو استالم نسخ 

من عقد 
 االزدياد...

إلنعاش التشغيل وتطوير 
 الكفاءات.
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االتصال ببعض -
القنصليات 

ت والسفارا
بالنسبة للسجناء 

 األجانب.
تنظيم خرجات  -

ترفيهية لألطفال 
 خارج المؤسسة.

التنسيق من -
أجل تنظيم 

 حفالت عقيقة
التنسيق من -

أجل اعذار أبناء 
السجينات 

المرافقين لهم 
وكذا ثقب األذنين 

 الفتيات منهم
التنسيق من -

أجل الحاالت 
الصعبة خاصة 

رعاية أبناء 
السجينات خارج 

 المؤسسة.



 

190 
 

 برنامج التكوين املنهي

عدد السجناء الذين  2018خالل سنة  08    

عاودوا الرجوع إلى 

السجن بعد قضاء 

عقوبة سجنية أو حبسية 

واستفادوا خاللها من 

 برامج إعادة اإلدماج

عن طريق اإلحالة على     
مراكز المصاحبة وإعادة 

التابعة لمؤسسة اإلدماج 
محمد السادس إلعادة إدماج 

 السجناء

أشكال متابعة السجناء 

املستفيدين من برامج 

إعادة اإلدماج بعد قضاء 

 العقوبة

  

 


