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�أوال :ال�سياق واملنهجية
يف �إطار الأدوار وال�صالحيات املنوطة باملجل�س الوطني حلقوق الإن�سان مبقت�ضى ظهري فاحت مار�س  .2011واملتمثلة
�أ�سا�سا يف زيارة �أماكن االحتجاز باعتبارها من بني �أهم هذه الآليات التي جاءت لتعزز جمال مراقبة �أو�ضاع ال�سجون
وحماية حقوق ال�سجناء( ،الفقرة الأوىل من املادة  11من هذا الظهري).
ويف �سياق تقييم و�ضعية ال�سجون وال�سجناء انطالقا من التقرير الذي �أعده املجل�س اال�ست�شاري �سابقا �سنة 2004
املحني �سنة  2008ومتابعة ومراقبة هذه الأو�ضاع للوقوف على مدى احرتام حقوق هذه الفئة وطبيعة االنتهاكات
التي قد تطالها ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان قد �شكل فريق عمل حتت �إ�رشاف املجموعة الدائمة لر�صد
االنتهاكات وحماية حقوق الإن�سان التابعة له للقيام بزيارة  15م�ؤ�س�سة �سجنية بناء على معايري حمددة ومتعددة
وانطالقا من منهجية تتالءم والقواعد النموذجية لزيارة �أماكن االحتجاز وتقنيات الزيارة املتعارف عليها دوليا ،مع
ا�ستح�ضار ثالثة �أهداف رئي�سية:
خلق جو من الثقة والتعاون مع مدير امل�ؤ�س�سة ال�سجنية (اجلهوي واملحلي) واملوظفني العاملني بها؛
اكت�ساب ثقة النزالء وحت�سي�سهم ب�أهمية الزيارة يف حت�سني �أو�ضاعهم والدور الذي ميكن �أن يلعبه املجل�س عرب
هذه الزيارات يف حماية حقوقهم واحلد من االنتهاكات التي قد تطال هذه احلقوق؛
احل�صول على �أكرب عدد من املعلومات والتفا�صيل وال�شهادات والت�رصيحات الدقيقة التي ت�ساعد على بلورة
تقرير مو�ضوعي وحمايد عن �أو�ضاع ال�سجون وال�سجناء.

ثانيا :املنطلقات واملقاربات
 .1املنطلقات
خال�صات التقرير ال�سابق والوقوف على �أهم اخلطوات والإجراءات الت�رشيعية والإدارية والتنظيمية والتدبريية
املتخذة �أثناء املدة الفا�صلة بني التقريرين والتي من �ش�أنها حت�سني و�ضعية ال�سجون واحلد من انتهاكات حقوق
ال�سجناء؛
الوقوف ب�شكل مو�ضوعي وحمايد على االنتهاكات التى قد مت�س حقوق ال�سجناء وحتديد الأ�سباب املبا�رشة
وغري املبا�رشة لوقوع هذه االنتهاكات؛
تقدمي مقرتحات وتو�صيات بخ�صو�ص اتخاذ تدابري ت�رشيعية و�إدارية وقائية ا�ستباقية ،وتدابري عملية ملعاجلة
الإ�شكاالت التي متت معاينتها والت�صدي لالنتهاكات التي مت الوقوف عليها.

 .2املقاربات
مت اعتماد املقاربة الت�شاركية يف القيام بالزيارات حيث انطلق تنظيم الزيارات بتن�سيق وب�رشاكة مع كل من:
اللجان اجلهوية حلقوق الإن�سان التابعة للمجل�س؛
املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إدماج ال�سجناء؛
املر�صد املغربي لل�سجون يف كل من �سجن وجدة ،الناظور واحل�سيمة.
ق�ضاة الأحداث وق�ضاة تنفيذ العقوبة التابعة لدائرة اخت�صا�صهم امل�ؤ�س�سات ال�سجنية التي متت زيارتها؛
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ثالثا :الإطار املعياري
 .1على امل�ستوى الدويل

واعتمد �أ�سا�سا على القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء التي اعتمدها م�ؤمتر الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية
ومعاملة املجرمني على اعتبار �أنها ت�شكل بالدرجة الأوىل قواعد دنيا ت�ضع �إطارا �أ�سا�سيا ملا يعترب دوليا خري القواعد
العملية يف معاملة ال�سجناء ،كما ت�شكل يف ذاتها حوافزا على بذل اجلهود با�ستمرار من �أجل التغلب على الإكراهات
العملية ،وتتغذى وتتطور بالتايل من خالل التجربة واملمار�سة ،وكذا اتفاقية مناه�ضة التعذيب والربوتوكول
االختياري امللحق بها وبع�ض االتفاقيات التي تن�ص على معايري خا�صة تهم الن�ساء والأطفال يف نزاع مع القانون
والأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة.

 .2على امل�ستوى الوطني
ويهم خمتلف الن�صو�ص القانونية والتنظيمية ذات ال�صلة بال�سجون ومعاملة ال�سجناء� ،سواء الن�صو�ص العامة منها
(الد�ستور وقانون امل�سطرة اجلنائية) التي تت�ضمن مقت�ضيات تت�صل �إما ب�صفة مبا�رشة �أو ب�صفة غري مبا�رشة بال�سجون
وال�سجناء ،و�إطار خا�ص يق�صد به الن�صو�ص ذات ال�صلة املبا�رشة واحل�رصية بتنظيم امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ومعاملة
ال�سجناء (قانون  ، 23/98املر�سوم رقم  ، 2.00.485الظهري رقم 1.08.49وكل املرا�سيم الأخرى ذات العالقة).

رابعا :دعامات الزيارات
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�إعداد ا�ستمارات و�إر�سالها �إىل املندوبية ق�صد تعبئتها؛ ت�ضمنت معطيات ومعلومات حول امل�ؤ�س�سات ال�سجنية
وبنياتها التحتية وعدد ال�ساكنة ال�سجنية بها وو�سائل الت�أطري والت�سيري الإداري واخلدمات املقدمة لل�سجناء؛
و�ضع قاعدة بيانات لت�سهيل جتميع املعطيات بخ�صو�ص جميع امل�ؤ�س�سات ال�سجنية باملغرب؛ و�إعداد بطاقة تقنية
�إجمالية خا�صة عن جميع امل�ؤ�س�سات ال�سجنية وبطائق تقنية فردية عن كل م�ؤ�س�سة على حدة.

خام�سا :خال�صات ومالحظات
يقدم املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اخلال�صات واال�ستنتاجات العامة التالية التي �أ�سفرت عنها الزيارات امليدانية
واملقابالت وجل�سات اال�ستماع �إىل ال�سجناء وال�سجينات على ال�شكل التايل:

 .1على م�ستوى تدبري وت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية
وعلى الرغم من �أن املجل�س ي�سجل با�ستح�سان املجهودات التي تقوم بها املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة
الإدماج يف جمال �إ�صالح وترميم البنايات ال�سجنية وت�شييد �أخرى ،ويف جمال حماربة الف�ساد داخلها �إال �أنه يالحظ
ترجيح �إعمال ال�سيا�سة الأمنية على ح�ساب �أمن و�أمان ال�سجناء وعلى ح�ساب جتنيب ال�سجناء �سوء املعاملة بالإ�ضافة
�إىل الإفراط يف ا�ستعمال كل ما يخوله لها قانون  23/98واملر�سوم التطبيقي له من حق اتخاذ تدابري ت�أديببة ,و�أمام
غياب و�ضعف رقابة فعلية وم�ستمرة من طرف الآليات الرقابية �سواء الإدارية منها �أو الق�ضائية فان املجل�س يبدي
املالحظات التالية:
�إ�ستمرار جمموعة من التجاوزات متار�س داخل ال�سجون مو�ضوع الزيارة من طرف موظفي امل�ؤ�س�سات ال�سجنية
يف حق النزالء ،وهو ما ي�شكل خرقا للقوانني املنظمة للم�ؤ�س�سات ال�سجنية ولكل ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة،
التي ت�صنفها ك�رضوب للمعاملة القا�سية �أو املهينة �أو الال�إن�سانية ،ومن �أهم مظاهرها :ال�رضب بالع�صا والأنابيب
البال�ستيكية (التيو) والتعليق بوا�سطة الأ�صفاد يف �أبواب الزنازن ملدة طويلة وا�ستعمال الفلقة وغرز الإبر وال�صفع
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والكي والركل بالأرجل والتجريد من املالب�س على مر�أى من ال�سجناء ،ف�ضال عن ال�سب وال�شتم و�إ�ستعمال
عبارات حتط بالكرامة الإن�سانية لل�سجني .وقد �سجلت هذه التجاوزات يف �أغلب ال�سجون التي متت زيارتها،
مع اختالف حدتها من �سجن لآخر ،با�ستثناء �سجني �إنزكان والداخلة الذين �سجلت فيهما حاالت قليلة جدا؛
الغلو يف ا�ستعمال ال�سلطة التقديرية يف تف�سري �أفعال وت�رصفات املعتقلني وتكييفها على �أ�سا�س �أنها تهدد �أمن
امل�ؤ�س�سة .مما ي�ؤدي �إىل حرمان املعتقلني من بع�ض احلقوق ك�إدخال بع�ض املواد الغذائية �أو �إىل �إتالفها و�إتباع
�سيا�سة العقاب اجلماعي يف حالة وقوع تظلمات جماعية �أو متردات بال�سجون؛
التع�سف يف ا�ستعمال الرتحيل الإداري كو�سيلة للت�أديب يف مواجهة املعتقلني (معتقلي ال�سلفية اجلهادية)؛
ا�ستمرار تعري�ض ال�سجناء وال�سجينات ل�سوء املعاملة من طرف بع�ض �أطر وموظفي املندوبية مع عدم �إعمال
و�سائل البحث والتحري يف ال�شكايات ذات ال�صلة التي يتقدم بها املعتقلون يف مواجهة بع�ض املوظفني مبن فيهم
املوظفني ال�صحيني �أو تلك التي تت�رسب عرب و�سائل الإعالم او تقارير اجلمعيات؛
عدم احرتام التدرج يف �إيقاع العقوبة الت�أديبية احرتاما ملبد�أ تنا�سب املخالفة مع نوع الإجراء الت�أديبي وو�ضع
املعتقلني يف الزنازن الت�أديبية مبا�رشة مع تطبيق �أق�صى مدة يف حق البع�ض منهم؛
عدم ا�ستعمال �آليات رقابة وتفتي�ش فعالة من �أجل الق�ضاء على مظاهر الف�ساد التي تعرفها بع�ض امل�ؤ�س�سات
بتفاوت درجاتها؛
غياب مقاربة �إدماجية يف التعاطي مع اخلدمات وبرامج الرتبية والتكوين.

 .2على م�ستوى عدم تفعيل القوانني وامل�ساطر والتدابري
بالرغم مما ن�سجله من نقاط القوة على م�ستوى الت�رشيع اجلنائي �إال �أن عدم تطبيق بع�ض املقت�ضيات القانونية �أو �سوء
تدبريها وتنفيذها يف غياب رقابة حقيقية ومتابعة فعالة من طرف �أجهزة الرقابة الق�ضائية التابعة لوزارة العدل ،ي�ؤدي
�إىل امل�سا�س بحقوق ال�سجناء مبختلف فئاتهم وبهذا ال�صدد نقدم املالحظات التالية:
عدم تر�شيد االعتقال االحتياطي مما يعد وب�شكل مبا�رش امل�س�ؤول عن ظاهرة االكتظاظ؛
البطء يف �إ�صدار الأحكام مما يعد م�سا�سا ب�ضمانات املحاكمة العادلة املن�صو�ص عليها يف القانون؛
عدم تفعيل املقت�ضيات القانونية املتعلقة بالإفراج املقيد ب�رشوط (املواد من � 622إىل  632من قانون امل�سطرة
اجلنائية) مع �صعوبة حتديد اجلهة امل�س�ؤولة عن تنفيذ هذه املقت�ضيات ،ف�ضال عن عدم اال�ستجابة ملعظم الطلبات
املقدمة بهذا اخل�صو�ص (اال�ستجابة حلالتني فقط �سنة )2011؛
عدم تفعيل م�سطرة ال�صلح املن�صو�ص عليها يف املادة  41من قانون امل�سطرة اجلنائية والتي تهم اجلرائم املعاقب
عليها ب�سنتني �أو �أقل �أو بغرامة ال يتجاوز حدها الأق�صى  5000درهم ،حيث يوجد � 14522سجينا حمكوما
ب�سنة ف�أقل ،منهم  9228حمكوما ب�ستة �أ�شهر ف�أقل �إىل حدود � 30أبريل 2012؛
�إ�شكالية تدبري الرتحيل الق�ضائي املن�صو�ص عليها يف الفرع الأول من الباب ال�ساد�س من املر�سوم التطبيقي
للقانون املتعلق بتنظيم وت�سيري امل�ؤ�س�سات
ال�سجنية املتعلق بحركة املعتقلني والذي تعطى فيه ال�صالحية للنيابة العامة وفق القواعد املن�صو�ص عليها يف
امل�سطرة اجلنائية وما تطرحه هذه اال�شكالية يف ارتباط مع عدم توفر و�سائل النقل واملوارد الب�رشية الكافية من
بطء يف املحاكمات وامل�سا�س ب�ضمانات املحاكمة العادلة؛
عدم تفعيل �آليات الرقابة الق�ضائية بالرغم من تن�صي�ص املادة  249من قانون امل�سطرة اجلنائية على زيارة امل�ؤ�س�سات
ال�سجنية من طرف رئي�س الغرفة اجلنحية �أو من ينوب عنه مرة كل ثالثة �أ�شهر على الأقل وذلك للتحقق من حالة
املتهمني املوجودين يف حالة اعتقال احتياطي ومربرات اعتقالهم مع �إمكانية توجيه تو�صيات بهذا اخل�صو�ص
لقا�ضي التحقيق� ،إال �أن ما متت مالحظته خالل الزيارات �أن �أغلب ال�سجون مل تتم زيارتها من قبل رئي�س الغرفة
اجلنحية خالل �سنة  2011بالن�سبة للم�ؤ�س�سات ال�سجنية التي متت زيارتها با�ستثناء �سجن عني قادو�س بفا�س الذي
�سجلت به ثالثة زيارات خالل �سنة 2011؛
عدم انتظام زيارات اللجان الإقليمية واملن�صو�ص عليها يف الف�صلني  620و 621من قانون امل�سطرة اجلنائية
لأغلب امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.
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 .3على م�ستوى عدالة الأحداث
بالرغم من �أن املغرب عمل على احرتام جل التوجيهات الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل واملبادئ والقواعد
التوجيهية ذات ال�صلة و�ضمنها يف مقت�ضيات قانون امل�سطرة اجلنائية التي �أجمعت كل الأطراف على �أنها اعتمدت
مقاربة حمائية بخ�صو�ص معاجلة و�ضعية الأحداث يف نزاع مع القانون مراعية يف ذلك امل�صلحة الف�ضلى للطفل,
ف�إن املجل�س يبدي املالحظات التالية:
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عدم تفعيل مقت�ضيات املادة املادة  460التي تن�ص على �أنه":ميكن ،دون امل�سا�س مبقت�ضيات املادة  470الآتية
بعده ،ل�ضابط ال�رشطة الق�ضائية املكلف بالأحداث �أن يحتفظ باحلدث املن�سوب �إليه اجلرم يف مكان خم�ص�ص
للأحداث ملدة ال ميكن �أن تتجاوز املدة املحددة للحرا�سة النظرية .وعليه �أن يتخذ كل التدابري لتفادي �إيذائه؛
عدم وجود �رشطة �أو خمافر متخ�ص�صة يف البحث يف ق�ضايا الأحداث؛ واعتماد االحتفاظ باحلدث كقاعدة
ولي�س كا�ستثناء بجميع املخافر؛
عدم وجود نواب لوكيل امللك خمت�صون يف ق�ضايا الأحداث كما هو من�صو�ص عليه يف القانون ،حيث يتم
تكليف �أي قا�ض من ق�ضاة النيابة العامة بق�ضايا الأحداث ،دون الأخذ بعني االعتبار خ�صو�صية هذه الفئة
املن�صو�ص عليها يف القانون؛
عدم توفري �إمكانيات ل�ضمان عدم �إيذاء احلدث (تغذية ،تطبيب ،م�ساعدة نف�سية واجتماعية)...؛
عدم �إخبار الأولياء بالتدبري املتخذ يف بع�ض احلاالت ،وحتى يف حالة الإخبار ،ال يقع احرتام حقهم يف
االت�صال باحلدث؛
بالرغم من �أن و�ضع خمافر ال�رشطة حتت املراقبة الفعلية للنيابة العامة يعترب �أهم �ضمانة للحدث ،ف�إنه نادرا ما تتم
ممار�سة هذه الرقابة على النحو الذي توخاه امل�رشع مما يحتمل معه تعر�ض الطفل للإيذاء؛
عدم اللجوء �إىل م�ساطر ال�صلح يف اجلنح التي يرتكبها الأحداث �إال نادرا؛
نادرا ما تتقدم النيابة العامة مبلتم�سات الت�سليم للأولياء �أو تغيري الإيداع بال�سجن بتدبري �آخر من طرف الق�ضاة
�أو امل�ست�شارين املكلفني بالأحداث (املادة من � 501إىل  504من قانون امل�سطرة اجلنائية) ،و لو مت �سلك مثل هذه
امل�ساطر ال�ستفاد العديد من الأحداث املعتقلني الذين غالبا ما ت�صدر يف حقهم عقوبات مبدد �أق�رص من تلك التي
ق�ضوها فعليا بال�سجون (ال�سجن املحلي ب�آ�سفي ومركز الإ�صالح والتهذيب بالدار البي�ضاء).
�إن تغيري التدابري ،وخا�صة ا�ستبدال الإيداع بال�سجن بالإيداع مبركز حلماية الطفولة ،ال يقع تنفيذه على الفور �أو ال يقع
�إطالقا� ،إذ كثريا ما يالحظ �أن الأحداث امل�ستفيدين من هذه امل�ساطر ينتظرون طويال بال�سجون قبل وقوع التنفيذ.

 .4على م�ستوى باقي الفئات اله�شة
 .1.4الن�ساء ال�سجينات

بالإ�ضافة �إىل الو�ضعية العامة لل�سجون واالنتهاكات التي تطال حقوق ال�سجناء وال�سجينات ب�صفة عامة ,ف�إن الن�ساء,
والعتبارات اجتماعية و�سو�سيوثقافية ,يعانني بدرجة �أكرب من املعاملة املهينة واحلاطة من الكرامة (ال�سب والنعت
بنعوت بذيئة ومهينة) بدءا من خمافر ال�رشطة وانتهاء بال�سجن من طرف بع�ض امل�رشفات على املعاقل اخلا�صة بهن
وخ�صو�صا اللواتي اعتقلن ب�سبب الف�ساد �أو اخليانة الزوجية.
كما �أن الن�ساء اللواتي و�ضعن مواليدهن �أثناء مدة االعتقال واللواتي ال معيل لهن يعتمدن على الإعانات ال�شخ�صية
لبع�ض املوظفني �أو �إدارة ال�سجن يف بع�ض احلاالت لإعالة �أطفالهن وتوفري الألب�سة لهم ...الخ كما الحظ املجل�س
عدم �سعة الف�ضاء املخ�ص�ص لهن يف جمموعة من ال�سجون وعدم توفر �أماكن للح�ضانة وللرتفيه لأطفالهن .وحتى و�إن
وجدت فهي ال تتوفر على التجهيزات الالزمة.
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ويف ارتباط مع نف�س الو�ضعية ف�إنه وبعد انتهاء املدة امل�سموح بها لالحتفاظ ب�أطفالهن ي�ضطررن �إىل التخلي عن
�أطفالهن لفائدة �أ�شخا�ص قد ي�ستعملونهم يف الت�سول و �أمور �أخرى �أو يودعون باخلرييات...خ�صو�صا يف حالة عدم
وجود �أقرباء �أو تنكر ه�ؤالء لهن .مما يحيلنا على �إ�شكال �أ�سا�سي وهو عدم توفر نظام فعال لكفالة ه�ؤالء الأطفال
و�ضمان حمايتهم ووقايتهم من كل املخاطر املحتملة.

 .2.4امل�صابون بالأمرا�ض العقلية والنف�سية
�إن الت�رشيع اجلنائي املغربي يتعامل مع هذه الفئة على �أ�سا�س التمييز ح�سب ما �إذا كان الأمر يتعلق مبخالفة �أو
جنحة �أو جرمية� ,إذ ين�ص الف�صل  134من القانون اجلنائي املغربي على �إيداع كل مرتكب جلنحة �أو جناية تبني
�أنه وقت ارتكابه اجلرمية املن�سوبة �إليه كان يف حالة ي�ستحيل معها الإدراك �أو توفر الإرادة ب�سبب خلل يف قواه
العقلية يف م�ؤ�س�سة لعالج الأمرا�ض العقلية ،بينما مرتكبي املخالفات يتم ت�سليمهم �إىل ال�سلطة الإدارية �إذا ثبت
�إعفا�ؤهم من امل�س�ؤولية اجلنائية؛ واحلال �أنه يتعني �إعمال نف�س مقت�ضى الإيداع مب�ؤ�س�سة عالجية يف حق مرتكب
املخالفة وذلك من �أجل �إخ�ضاعه �أي�ضا ملراقبة طبية ومتتيعه بالعالج ال�رضوري؛
عدم مراعاة مبد�أ تفريد التدابري اجلزائية على �أ�سا�س قيا�س مدى خطورة مرتكبي الأفعال اجلرمية على �أنف�سهم
وعلى النظام العام من عدمها ومالءمة التدبري اجلزائي مع حالتهم؛
عدم احرتام مقت�ضيات الف�صل  134على علته وا�ستمرار �إيداع مرتكبي الأفعال اجلرمية امل�صابني مبر�ض نف�سي
�أو عقلي بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية� ،إما ب�سبب طول �إجراءات التحقيق �أو املحاكمة و�إما ب�سبب عدم تفعيل وبطء
�إجراءات تنفيذ الأوامر بالإيداع بامل�ؤ�س�سة العالجية يف حق ه�ؤالء؛
عدم توفر �أطباء نف�سيني يبا�رشون متابعة حال ه�ؤالء �أثناء �إيداعهم بامل�ؤ�س�سة ال�سجنية؛
عدم احت�ساب مدة العالج من مدة العقوبة يف حالة امل�س�ؤولية الناق�صة ل�شخ�ص مرتكب جلرمية وموجود
مب�ؤ�س�سة عالجية اثناء التحقيق ومت ا�ستئناف املتابعة �ضده و�صدر حكم يف حقه بعقوبة �سالبة للحرية .

 . 3.4الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة
من �أهم املالحظات التي تهم و�ضعية ه�ؤالء داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية هي:
عدم توفري الولوجيات داخل هذه امل�ؤ�س�سات؛
عدم توفر بع�ض ال�سجناء املنتمني لهذه الفئة على الكرا�سي املتحركة ،مما يعيق حركة ه�ؤالء ويقيدها ويحرمهم
من العديد من احلقوق كالتحرك ب�سهولة داخل الزنازن والتمتع بالف�سحة وا�ستعمال مرافق النظافة؛
عدم توفر متخ�ص�صني يف لغة الإ�شارات بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية من �أجل ت�سهيل عملية التوا�صل بالن�سبة لل�صم
والبكم �سواء مع ال�سجناء �أو االدارة ال�سجنية �أو مع العامل اخلارجي.

 .4.4ال�سجناء الأجانب
�إذا كان الأ�سا�س �أن هذه الفئة تتمتع بجميع احلقوق التي يتمتع بها باقي ال�سجناء ،ي�سجل املجل�س �أنه ،بالإ�ضافة �إىل
االنتهاكات املبا�رشة والغري املبا�رشة التي مت�س هذه احلقوق ب�صفة عامة ،ف�إن:
ال�سجناء الأجانب يعانون من انتهاكات �أخرى خا�صة تقوم على التمييز على �أ�سا�س اللون من طرف ال�سجناء
�أنف�سهم ومن طرف الإدارة �أحيانا بالإ�ضافة �إىل �ضعف التوا�صل واالت�صال بالعامل اخلارجي بل وانعدامه يف
بع�ض احلاالت ب�سبب عائق اللغة وعدم التوفر على �إمكانية الزيارة خ�صو�صا بالن�سبة للأفارقة جنوب ال�صحراء
الذين ال ي�ستطيعون االت�صال ب�سفارات بلدانهم �إما ب�سبب عدم التفات هذه الأخرية �إليهم بالرغم من �إ�شعارها
من طرف ال�سلطات املغربية �أو ب�سبب عدم الإ�شعار ب�سبب الإهمال وعدم الإكرتاث؛
عدم ا�ستفادتهم من الربامج التكوينية ب�سبب املعيقات ال�سابقة الذكر؛
عدم توفري الإر�شاد القانوين لهم من �أجل �ضمان حماكمتهم حماكمة عادلة.
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 .5.4املدمنون وامل�صابون ب�أمرا�ض مزمنة
ح�سب معطيات حم�صل عليها من طرف املندوبية العامة لإدارة ال�سجون ،ف�إن عدد املعتقلني يف �إطار ق�ضايا ترويج
وا�ستهالك املخدرات ت�صل ن�سبتهم �إىل  37.25يف املائة ،وهي فئة من ال�سجناء تعاين الإدمان .مما يعد م�شكال �أ�سا�سيا
تقت�ضي معاجلته بتدخل كل الأطراف املعنية ون�سجل �أن التدابري الزجرية التي اتخذتها املندوبية يف حق املوظفني
املتورطني يف ت�رسيب املخدرات �إىل داخل ال�سجون هي تدابري غري كافية بل يلزمها تدابري �أخرى م�صاحبة تتمثل يف
توفري مراكز العالج من الإدمان وتوفري ظروف الت�أهيل له�ؤالء املدمنني.
كما �أننا الحظنا عدم العناية الكافية و�ضعف الأطر الطبية وو�سائل العالج الأولية اخلا�صة بال�سجناء وال�سجينات
امل�صابني بالأمرا�ض املزمنة .والتي ت�ستدعي حاالتهم اال�ست�شفاء يف م�ؤ�س�سات ا�ست�شفائية عمومية والتدخل با�ستعجال
من �أجل �إنقاذ حياتهم عرب �إخ�ضاعهم لعالج خا�ص كما هو احلال بالن�سبة للم�صابني بداء ال�سيدا �أو الق�صور الكلوي
�أو مر�ض ال�رسطان....الخ مما يظهر �ضعف التوا�صل بني اجلهات املعنية ذات االخت�صا�ص �سواء امل�ؤ�س�سة ال�سجنية
�أو النيابة العامة �أو امل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية التي ترف�ض يف غالبية الأحيان ا�ستقبال مثل هذه احلاالت ب�سبب عدم
توفر الأ�رسة من جهة وعدم تخ�صي�ص ميزانيات كافية ل�ضمان احلق يف العالج والتطبيب والأدوية خ�صو�صا بالن�سبة
لل�سجناء الذين ال يتوفرون على م�صادر العي�ش ال�رضورية.

 .5على م�ستوى االختالالت الت�رشيعية
6

�إن بناء �سجون جديدة �أو الزيادة يف الطاقة اال�ستيعابية ل�سجون �أخرى ال ميكن �أن يكون وحده حال ناجعا لإ�صالح
و�ضعية ال�سجون وحت�سني و�ضعية ال�سجناء بل يتعلق الأمر كذلك ب�إ�صالح منظومة ال�سيا�سة اجلنائية وكل التدابري
املواكبة لها .ولعل من �أبرز اال�شكاالت التي تعاين منها امل�ؤ�س�سات ال�سجنية هي ظاهرة االكتظاظ ب�صفتها ت�شكل
�أ�سا�سا للعديد من االنتهاكات اخلطرية التي تطال جمال اخلدمات ،ال�صحة ،النظافة التغذية والأمن من جهة و�إعادة
الت�أهيل من جهة �أخرى .وبالتايل ف�إن معاجلة �أو�ضاع ال�سجون وال�سجناء يتطلب �إ�صالحا قانونيا وق�ضائيا يجب �أن
يكونا يف قلب الق�ضايا الكربى التي يتناولها احلوار الوطني لإ�صالح منظومة العدالة.

 .1.5بخ�صو�ص قانون امل�سطرة اجلنائية والقانون اجلنائي
ن�سجل جمموعة من االختالالت ذات ال�صلة بتطبيق قانون امل�سطرة اجلنائية مع ما يرتتب عن تلك االختالالت من
نتائج ،ميكن تركيزها ب�شكل عام يف:
ا�شكالية ال�سلطة امل�رشفة على ت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية والتي تطرحها املادة  608من قانون امل�سطرة اجلنائية،
حيث تلزم هذه املادة ق�ضاء مدة االعتقال �سواء كان احتياطيا �أو نهائيا ب�سجون تابعة لوزارة العدل ،يف حني �أن
ال�سلطة التي ت�رشف فعليا ومبقت�ضى ظهري رقم  1.08.49على تدبري وت�سيري ال�سجون حاليا هي املندوبية العامة
لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج وهذا يف حد ذاته يطرح �إ�شكاال قانونيا كبريا يجب تداركه؛
حمدودية وعدم فعالية الدور املنوط بقا�ضي تطبيق العقوبات واقت�صاره على الت�أكد من �صحة االعتقال ومن
ح�سن م�سك �سجل االعتقال ،املن�صو�ص عليه يف املادة  616من قانون امل�سطرة اجلنائية؛
�صعوبة ح�صول املكرهني على �شهادة تثبت عوزهم ،والتي تعفيهم من تنفيذ مدة الإكراه البدين ،كما هو
من�صو�ص عليه يف املادة  635من قانون امل�سطرة اجلنائية؛
اعتبار الآجال املحددة ملمار�سة احلق يف م�سطرة رد االعتبار بحكم القانون �أو رد االعتبار الق�ضائي من العوائق
الأ�سا�سية يف وجه �إدماج ال�سجناء داخل املجتمع بعد �إنهاء عقوبتهم ،و�أحد العوامل التي ت�ؤدي �إىل حاالت العود
وتكر�س الو�صم جتاههم من طرف املجتمع؛
عدم ت�صدير القانون اجلنائي ب�أهم املبادئ التوجيهية التي تقوم عليها ال�سيا�سة اجلنائية من �أجل مالءمة نظام
اجلزاءات والعقوبات الذي ا�صبح يف العديد من جوانبه ال يتما�شى مع التطورات املجتمعية؛
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عدم اعتماد الت�رشيع اجلنائي احلايل على نظام العقوبات البديلة عن العقوبات ال�سالبة للحرية خ�صو�صا يف
اجلنح التي ال تتعدى العقوبة احلب�سية فيها خم�س �سنوات؛
عدم �إعمال مبد�أ االن�صاف وامل�ساواة وال�رشعية يف تعريف امل�س�ؤولية اجلنائية وامل�سو�ؤلية اجلنائية الناق�صة بالن�سبة
ملرتكبي �أفعال جرمية ثبت �أنهم قاموا بها وهم يف حالة نف�سية �أو عقلية �أو ال �إرادية مت�س بتمييزهم عند وقوع
اجلرمية.

 .2.5بخ�صو�ص القانون رقم  23/98ومر�سومه التطبيقي
عدم وجود ت�صدير يت�ضمن املبادئ التوجيهية العامة حلقوق ال�سجناء يف هذا القانون؛
حرمان املعتقلني من تقدمي مطالب جماعية وتعري�ضهم لإجراءات ت�أديبية من طرف امل�رشفني على امل�ؤ�س�سة
ال�سجنية ح�سب املادة  99من قانون 23/98؛
وجود غمو�ض يف املادة  66من املر�سوم التطبيقي للقانون رقم  23/98على م�ستوى حتديد اجلهة امل�س�ؤولة عن
تنفيذ التدبري املتخذ يف حق حدث مودع مب�ؤ�س�سة �سجنية طبقا ملقت�ضيات قانون امل�سطرة اجلنائية؛
حمدودية الأن�شطة امل�سموح بها للجمعيات واقت�صارها على املنا�سبات وتقييدها مبوافقة املندوب العام لإدارة
ال�سجون و�إعادة الإدماج كما هو من�صو�ص عليه يف املادة  10من املر�سوم التطبيقي ،مما يقل�ص من دور هذه
اجلمعيات يف امل�ساهمة يف �إعادة �إدماج ال�سجناء من خالل ن�رش ثقافة حقوق الإن�سان داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية،
وما تقدمه من مالحظات وتو�صيات ودعم فعلي ميكن �أن ي�ساعد ال�سلطات على القيام مبهمة توفري بيئة مادية
مالئمة من جهة وحت�سني �شخ�صية ال�سجناء .مما ي�سهل �إعادة �إدماجهم يف املجتمع بعد الإفراج عنهم؛
غياب معايري وا�ضحة ت�ستند �إليها امل�ؤ�س�سة ال�سجنية يف الوقوف على ح�سن ال�سلوك من �أجل اتخاذ تدابري
ت�شجيعية كما هو من�صو�ص عليه يف املواد من � 32إىل  ،34وكذا غياب رقابة على طرق وظروف اتخاذ هذه
التدابري خ�صو�صا �أنها تدابري تهم اقرتاح تغيري نظام االعتقال �أو الرتحيل �أو الرت�شيح ال�ستفادة من العفو �أو الإفراج
املقيد ب�رشوط �أو منح الرخ�ص اال�ستثنائية مما ي�ساهم يف �ضعف تفعيل هذه التدابري وعدم ا�ستفادة ال�سجناء منها
ب�شكل فعال يخدم الهدف الأ�سا�سي املتعلق ب�إعادة االدماج.

 .6خال�صة خا�صة بامليزانية
ان كل املالحظات واخلال�صات املتعلقة ب�أو�ضاع ال�سجون وال�سجناء حتيل على �رضورة و�ضع ا�سرتاتيجية تعتمد على
مقاربات مندجمة تعتمد �أ�سا�سا على �سيا�سة جنائية وا�ضحة و�سيا�سة تدبريية فعالة وكل ذلك يبقى رهينا بو�ضع �سيا�سة
مالية �أي�ضا تنطلق من حتديد املتطلبات وتخ�صي�ص االعتمادات املالية الكافية .فكل امل�شاكل يتوقف حلها على توفر
ميزانية كافية لتدبري وتفعيل الربامج والتدابري والآليات الكفيلة بتح�سني �أو�ضاع ال�سجون وو�ضعية ال�سجناء.
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�ساد�سا :تو�صيات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
 .1على املدى القريب
�إن املجل�س الوطني حلقوق االن�سان و من �أجل حماية حقوق ال�سجناء وال�سجينات يرفع تو�صياته كالتايل:

 .1.1تو�صيات موجهة �إىل املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج
�أ -على م�ستوى املعاملة
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ي�ؤكد املجل�س على تو�صياته ال�سابقة ب�ش�أن حتقيق امل�ساواة يف التعامل مع ال�سجناء وال�سجينات وعدم التمييز
بينهم على �أي �أ�سا�س كيفما كان؛ و�إعمال مقت�ضيات املادتني الثالثة والرابعة من املر�سوم التطبيقي للقانون
 ،23/98وخا�صة عدم ا�ستعمال العنف �ضد ال�سجناء �أو خماطبتهم ب�ألفاظ مهينة �أو بذيئة؛ �أو ا�ستعمال و�سائل
ال�ضغط كالأ�صفاد والقيود وقمي�ص القوة �إال يف احلاالت اال�ستثنائية التي ي�أمر بها مدير امل�ؤ�س�سة تلقائيا �أو بناء
على تعليمات الطبيب �إذا مل تكن هناك و�سائل �أخرى وعدم اللجوء �إىل نظام العزلة ك�إجراء ت�أديبي انتقامي ،ويف
غري احلاالت املن�صو�ص عليها قانونا؛
احرتام م�سطرة تقدمي ال�شكايات والتظلمات واملنازعات التي يتقدم بها املعتقلني طبقا للمادة  98من
قانون 23/98؛
تقوية دور هذه الآلية مبا ي�ضمن حق الطعن واملنازعة للمت�رضرين يف القرارات الت�أديبية واحرتام االجال
املخ�ص�صة لذلك وحقهم يف تعيني من ي�ؤازرهم امام اللجنة املخ�ص�صة للبث؛
حماربة كل املمار�سات غري ال�سليمة من ابتزاز ور�شوة وتهديد والتي يعاين منها ال�سجناء وال�سجينات مقابل
اال�ستفادة من حقوق �أقرها لهم القانون (الزيارة ،ا�ستعمال الهاتف ،مقابلة املدير ،العالج خارج ال�سجن،
�إلخ)؛ عن طريق تفعيل �آلية التفتي�ش والت�أديب الداخلية
ت�سهيل ولوج جمعيات املجتمع املدين �إىل امل�ؤ�س�سة ال�سجنية وتو�سيع ال�رشاكة معهم مبا ي�ضمن تفعيل دورها
يف التح�سي�س ون�رش ثقافة حقوق الإن�سان والإ�سهام يف ت�أهيل القدرات الب�رشية امل�رشفة ب�شكل مبا�رش على ت�سيري
امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.

ب -على م�ستوى املن�ش�آت والبنايات

ت�رسيع �إجراءات �إغالق ال�سجن املحلي عني قادو�س يف فا�س؛
حذف الفا�صل املحدث بقاعة الزيارة بال�سجن املحلي بالعيون؛
القيام بالإ�صالحات والرتميمات ال�رضورية يف ال�سجون املرتهلة وغري امل�صانة؛
عدم االقت�صار على ف�ضاء واحد للزيارات امل�شبكة يف �سجن الأوداية مبراك�ش ،لأن الزيارات بهذا ال�شكل
تدخل يف باب الإجراءت الت�أديبية؛
تو�سيع ف�ضاء الف�سحة املخ�ص�ص للمر�ضى والتابع للم�صحة يف �سجن الأوداية مبراك�ش؛
الأخذ بعني االعتبار الولوجيات املخ�ص�صة للأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة من ال�سجناء يف ت�صاميم بناء امل�ؤ�س�سات
ال�سجنية اجلديدة مع �إخ�ضاع ت�صاميم بنائها �إىل نظام ت�صاميم التهيئة والتعمري واحرتام املعايري الدولية املتعارف
عليها يف بناء هذه امل�ؤ�س�سات.

ج -على م�ستوى املوارد الب�رشية

توفري الأطر املوظفة ح�سب معدل الت�أطري املعمول به دوليا بقيا�س حار�س لكل � 3سجناء؛
ت�أهيل موظفي امل�ؤ�س�سات ال�سجنية وتقوية قدراتهم يف التكوين يف جمال حقوق الإن�سان كما هي متعارف
عليها دوليا ،و�أ�سا�سا يف جمال حماية حقوق ال�سجناء و�إعمال نظام ت�شجيعي لهم (جوائز التقدير ال�سنوية،
التكرمي)....؛
خلق نظام تعوي�ضات جزافية عن ال�سكن الوظيفي لفائدة العاملني يف امل�ؤ�س�سات ال�سجنية الذين ال يتمتعون
بال�سكن الوظيفي.
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د -على م�ستوى الأن�شطة الريا�ضية والرتفيهية وممار�سة ال�شعائر الدينية

�إيالء �أهمية �أكرب للأن�شطة االجتماعية والرتفيهية والريا�ضية لفائدة النزالء ،من خالل ت�شجيع ال�سجناء ذوي
املواهب والكفاءات يف املجاالت ذات ال�صلة ،ومتكني اجلمعيات املهتمة من تنظيم هذه االن�شطة؛
توفري ف�ضاءات للعبادة بجميع امل�ؤ�س�سات ال�سجنية وال�سماح بارتيادها يف كل �أوقات ال�صالة وطيلة �شهر
رم�ضان.

ه -الف�سحة

ي�ؤكد املجل�س تو�صيته ال�سابقة القا�ضية باحرتام القانون و�رضورة متتيع جميع ال�سجناء بدون ا�ستثناء من الفرتة
املخ�ص�صة للتعر�ض لأ�شعة ال�شم�س والف�سحة يوميا ملدة زمنية ال تقل عن �ساعة مع متتيعهم بها خالل ايام العطل.

و -على م�ستوى توفري اخلدمات
التطبيب

يعيد املجل�س ت�أكيده على �رضورة تفعيل تو�صياته ال�سابقة ،وخا�صة تلك املتعلقة ب�إ�سناد العناية ال�صحية بامل�ؤ�س�سات
ال�سجنية لوزارة ال�صحة؛ وو�ضع برامج لعالج املدمنني على املخدرات وتوفري مراكز للعالج من الإدمان؛ وتوفري
خدمات الطب النف�سي يف كافة ال�سجون ،كما يو�صي مبا يلي:
ت�شجيع مبادرات املجتمع املدين من �أجل تنظيم قوافل طبية لفائدة مر�ضى امل�ؤ�س�سات ال�سجنية؛
قيام وزارة ال�صحة بحمالت طبية تعقيمية ملكافحة الأمرا�ض املعدية ،خا�صة اجللدية منها؛
تنظيم حمالت حت�سي�سية يف �أو�ساط ال�سجناء بخطورة الأمرا�ض املعدية ،وخا�صة داء ال�سيدا؛ وقوافل حت�سي�سية
للإقالع عن التعاطي للمخدرات لفائدة ال�سجناء املدمنني؛
اتخاذ تدابري خا�صة حلماية بع�ض الفئات اله�شة من قبيل املعاقني وامل�صابني ب�أمرا�ض خطرية كداء ال�سيدا
وال�رسطان وامل�صابني ب�أمرا�ض عقلية وامل�سنني؛تعزيز املوارد الب�رشية والزيادة يف عدد الأطباء والطاقم ال�صحي؛
توفري ما يكفي من الأدوية والتجهيزات واملعدات الطبية داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.

التغذية

حت�سني جودة الأطعمة املقدمة لل�سجناء مع احرتام تفعيل الربنامج الغذائي الذي و�ضعته الإدارة املركزية؛
احرتام الأ�سعار العادية للمواد الغذائية يف املتاجر املحدثة بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية وعدم �إجبار ذوي ال�سجناء على
اقتنائها من هذه املتاجر.

التعليم والتكوين املهني

تعزيز التعاون بني املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج ووزارة الرتبية الوطنية ووزارة الت�شغيل
والتكوين املهني وم�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س لإعادة �إدماج ال�سجناء يف جمال الرتبية والتكوين و�إعادة الإدماج وكذا
مع باقي الفاعلني املعنيني ؛
عدم تقييد احلق يف التعليم والتكوين ب�أية �رشوط كيفما كان نوعها؛
القيام بحمالت حت�سي�سية يف �أو�ساط النزالء حول �أهمية الرتبية والتكوين املهني.

عمل ال�سجناء

�إيالء �أهمية خا�صة لعمل ال�سجناء على اعتبار دوره يف م�ساعدة ال�سجناء على االندماج يف حميطهم االجتماعي؛
احلر�ص على ت�سديد كافة م�ستحقات النزالء مقابل الكلف التي يقومون بها؛
�إحداث معامل للإنتاج على غرار ما كان معموال به يف ال�سابق؛
�إخ�ضاع ال�سجناء �إىل نظام الت�أمني على حوادث ال�شغل؛
مراقبة مفت�شي ال�شغل لعمل ال�سجناء داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.
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النظافة واال�ستحمام

تفعيل ما جاء يف القانون املنظم للم�ؤ�س�سات ال�سجنية وخا�صة املادة  130التي تن�ص على �أهمية النظافة
وعالقتها ب�صحة املعتقل؛
احرتام حق ال�سجناء يف اخل�صو�صية ؛ �أثناء فرتة اال�ستحمام �أو �أثناء ق�ضاء حاجاتهم البيولوجية ؛
العمل على احرتام مقت�ضيات الفقرة الثالثة من املر�سوم التطبيقي للقانون رقم  23-98املتعلقة بالنظافة
واملحافظة على ال�صحة (املواد من � 84إىل .)88

الأغطية والأفر�شة والألب�سة

توفري ما يكفي من الأغطية والأفر�شة والألب�سة للنزالء مع مراعاة �رشوط النظافة كحق �أ�سا�سي من�صو�ص عليه
يف القانون؛
تفعيل دور وزير العدل واحلريات يف �إطار املادة  82من املر�سوم التطبيقي واملتمثل يف حتديد مكونات
وموا�صفات �ألب�سة املعتقلني ولوازم الفرا�ش اخلا�ص بهم و�رشوط احلفاظ على نظافتها وجودتها وعلى جتديدها
الدوري؛
التوزيع املن�صف واملت�ساوي للأغطية على جميع النزالء دون ا�ستثناء.

االت�صال بالعامل اخلارجي
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ت�سهيل ا�ستفادة الأقارب من زيارة ذويهم من النزالء ب�شكل جماعي ومتزامن ومبا�رش وعدم ا�ستعمال الزيارة
امل�شبكة� ،إال يف الأحوال التي ين�ص عليها القانون؛
اتخاذ تدابري كفيلة ب�ضمان ت�سهيل توا�صل ال�سجناء الأجانب مع العامل اخلارجي؛
تعميم جتهيز قاعات الزيارة بكل ال�سجون بالكرا�سي والطاوالت لتح�سني ظروف الزيارة
البث الأر�ضي للقناة الأمازيغية؛
توفري �أطر بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية مدربة على لغة الإ�شارات؛
ت�سهيل ح�صول ال�سجناء على البطاقة الوطنية ومتكينهم من عنوان امل�ؤ�س�سة ال�سجنية التي ت�أويهم.

 .2.1تو�صيات مرفوعة �إىل وزارة العدل واحريات
من اجل �ضمان تطبيق القانون وتفعيل التدابري وامل�ساطر ف�إن وزارة العدل مطالبة ب:

�أ -على م�ستوى معاجلة ظاهرة االكتظاظ

تر�شيد االعتقال االحتياطي و�إعمال الرقابة الق�ضائية؛ �إذ يت�ضح �أن عددا مهما من ال�سجناء وبن�سبة  52,49من جمموع
عدد ال�سجناء ،يتم االفراج عنهم �إما:
با�ست�صدار حكم بالرباءة �أو حكم بعقوبات حب�سية موقوفة التنفيذ �أو بقرار عدم املتابعة (�أي  6867من
االحتياطيني)؛
عدد املحكومني ب�أقل من �ستة �أ�شهر هو 9228؛
عدد ال�سجناء الذين ق�ضوا ثلثي العقوبة هو  17939دون ا�ستفادتهم من العفو مما تبقى من حمكوميتهم.
احلد من احلكم بالعقوبات الق�صرية وا�ستبدالها باملوقوف �أو الغرامة يف انتظار �سن عقوبات بديلة فعالة؛
ت�رسيع البت يف ق�ضايا املعتقلني االحتياطيني وت�رسيع البت يف الق�ضايا املعرو�ضة على الق�ضاء بكل درجاته؛
النظر يف �إمكانية الإفراج عن ال�سجناء املتميزين بح�سن ال�سلوك والعفو عن امل�صابني ب�أمرا�ض خطرية �أو مزمنة
وامل�سنني،
تفعيل الإفراج ال�رشطي والتح�سي�س بهذا الإجراء يف �أو�ساط ال�سجناء من طرف جميع الفاعلني املعنيني؛
تر�شيد التوزيع املت�ساوي للنزالء على ال�سجون مبا يتوافق وطاقتها اال�ستيعابية
�إعمال م�سطرة ال�صلح املن�صو�ص عليها يف املادة  41من قانون امل�سطرة اجلنائية.
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ب -على م�ستوى و�ضعية الأحداث يف خالف مع القانون

الت�رسيع ب�إحداث خمافر لل�ضابطة الق�ضائية خا�صة بالأحداث؛
تفعيل مبد أ� عدم اللجوء �إىل �سلب حرية الطفل �إال ا�ستثناء وكمالذ �أخري ولأق�رص فرتة ممكنة؛
حث الق�ضاة وامل�ست�شارين املكلفني بالأحداث على تفقد �أو�ضاع هذه الفئة ب�شكل منتظم وعملي؛
تفعيل التلقائية يف تغيري التدابري من طرف الق�ضاة وامل�ست�شارين املكلفني بالأحداث ،كلما تطلبت امل�صلحة
الف�ضلى للطفل ذلك؛
احلر�ص على التنفيذ الفوري لقرارات تغيري التدبري وحتديد اجلهة املكلفة بذلك؛
عدم حرمان الطفل امل�سلوب احلرية من حقه يف التمدر�س وباقي احلقوق املكفولة قانونا؛
�ضمان امل�ساعدة القانونية لفائدة جميع الأحداث يف خالف مع القانون وتعزيز الإ�رشاف االجتماعي على
هذه الفئة؛
تفعيل ا�ستفادة الأحداث من مراكز الرعاية الالحقة خلدمة احلدث املفرج عنه وتعميمها وطنيا.

ج -على م�ستوى تفعيل �آليات الرقابة الق�ضائية

تعزيز مراقبة �أماكن الو�ضع حتت احلرا�سة النظرية من طرف النيابة العامة؛
تفعيل الرقابة الق�ضائية على امل�ؤ�س�سات ال�سجنية وجعلها �إلزامية ،من خالل القيام بزيارات منتظمة يكون
هدفها االطالع الفعلي على واقع امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ،مع تو�سيع �صالحيات قا�ضي تنفيذ العقوبة ،ب�شكل
ي�سمح له مبراقبة فعلية وتتبع تنفيذ العقوبات و�صحة هذا التنفيذ.

 .3.1تو�صيات خا�صة باملتدخلني الأ�سا�سيني
تفعيل الرقابة الت�رشيعية التي يقوم بها الربملان على م�ستوى الت�رشيع واال�ستطالع والتق�صي وامل�ساءلة ،ب�شكل
ي�سمح له بتح�سني القوانني ذات ال�صلة ومالءمتها مع املعايري الدولية يف املجال؛
تفعيل الرقابة التي تقوم بها اللجان الإقليمية لتح�سني الأو�ضاع يف ال�سجون وال�سجناء ،وذلك من خالل
زيارات منتظمة وفعالة لل�سجون مع �إعداد تقارير مو�ضوعية حول هذه الأو�ضاع؛
تو�سيع املجاالت التي ميكن �أن ت�شتغل عليها منظمات املجتمع املدين وتقوية ادوارها لت�شمل ر�صد �أو�ضاع
ال�سجون من خالل زيارات ميدانية وتنظيم دورات للرتبية على املواطنة وحقوق الإن�سان وامل�ساواة املبنية على
النوع لفائدة موظفي ال�سجون وال�سجناء؛ وذلك بتعديل املادة  84من القانون املتعلق بتنظيم وت�سيري ال�سجون
وتخويل مدير املديرين اجلهويني للم�ؤ�س�سة ال�سجنية الرتخي�ص جلمعيات املجتمع املدين بزيارة امل�ؤ�س�سات
ال�سجنية ،مع االكتفاء فقط ب�إ�شعار املندوب العام؛
تفعيل دور اللجنة املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأخرية من املادة الثانية من ظهري  29ابريل  2008واملحدثة طبقا
للمر�سوم رقم  2.09.212القا�ضي بت�أليف وحتديد اخت�صا�صات هذه اللجنة التي تت�ألف من االدارات التالية:
وزارة العدل ،وزارة الداخلية ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون اال�سالمية ،وزارة االقت�صاد واملالية ،وزارة اال�سكان
والتعمري والتنمية املجالية ،وزارة ال�صحة ،وزارة ال�شبيبة والريا�ضة ،وزارة الفالحة وال�صيد البحري ،وزارة
الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي ،وزارة الت�شغيل والتكوين املهني ،وزارة ال�صناعة
التقليدية ،وزارة الثقافة و�أخريا الدرك امللكي؛ وذلك من �أجل التدبري الت�شاركي لل�سجون وحت�سني ظروف
اعتقال ال�سجناء وتوفري الرعاية ال�صحية لهم وتاهيلهم بعد الإفراج عنهم من �أجل �إعادة �إدماجهم يف املجتمع
و�ضمان تكوين موظفي املندوبية العامة يف املجال االجتماعي وال�صحي والأمني؛
اتخاذ التدابري والإجراءات القانونية الالزمة التي تروم �صيانة حرمة الأ�شخا�ص املدانني وكرامتهم ومراعاة
�أخالقيات مهنة ال�صحافة بتجنب �إظهار �صور املعتقلني وكتابة �أ�سمائهم و�ألقابهم �إال ب�إذنهم حفاظا على كرامة
جميع الأطراف و�صيانة لل�ضوابط املهنية بعيدا عن �أي نوع من الإثارة واملتاجرة الإعالمية؛

11

�أزمـــــــة الـــــــ�سجــــون :م�ســــ�ؤوليــــة م�شتــركــــة
 100تو�صية من �أجل حمــــاية حقوق ال�ســـــجناء وال�سجينات

تقوية ودعم دور م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س يف جمال الرعاية الالحقة للمفرج عنهم من �أجل م�ساعدتهم على
مواجهة الظروف املت�سببة يف انحرافهم وللحد من حاالت العود؛
احداث دور للتكفل ورعاية الأطفال املولودين داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية والذين ي�صبحون يف و�ضعية �صعبة
�إما ب�سبب عدم وجود �أقرباء يتكفلون بهم �أو تنكر ه�ؤالء لوجودهم مع توفري كل و�سائل الرعاية املادية واملعنوية
والنف�سية واالجتماعية.

 .2على املدى املتو�سط والبعيد
�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان و من �أجل النهو�ض ب�أو�ضاع وحقوق ال�سجناء وال�سجينات يو�صي بالتايل:

 .1.2على م�ستوى التح�سي�س و�إثراء الفكر واحلوار
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�إطالق حوار وطني وا�سع حول الأو�ضاع بال�سجون ،من خالل عقد مناظرة وطنية ت�شارك فيها كافة املكونات
املجتمعية احلكومية وغري احلكومية لت�شخي�ص واقع حال امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ،وبلورة مقرتحات للإ�صالح ،تهم
ال�سجون ومراكز الأحداث؛
انخراط جميع الفاعلني املعنيني ،مبن يف ذلك املجل�س ،يف تنظيم دورات تدريبية لفائدة موظفي امل�ؤ�س�سات
ال�سجنية يف جمال الرتبية على حقوق الإن�سان واملواطنة والتخليق؛
تنفيذ تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة الرامية �إىل امل�صادقة على الربوتوكول الثاين امللحق بالعهد الدويل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية اخلا�ص مبنع عقوبة الإعدام على �أ�سا�س �أنها ال تعترب منوذجا مثاليا وفعاال يف ال�سيا�سة
العقابية.

 .2.2على م�ستوى توفري ال�ضمانات الت�رشيعية
يو�صي املجل�س بـــ :
تفعيل ما جاء به د�ستور 2011من مقت�ضيات تهم عدم امل�س بال�سالمة اجل�سدية �أو املعنوية لأي �شخ�ص يف �أي
ظرف ومن قبل �أي جهة كانت ،خا�صة �أو عامة (الفقرة الأوىل من الف�صل  ،)22وعدم املعاملة الال�إن�سانية �أو
املهينة �أو احلاطة بالكرامة (الفقرة الثانية من الف�صل  ،)22وجترمي ممار�سة التعذيب بكافة �أ�شكاله (الفقرة الثالثة
من الف�صل  ،)22وكذا ربط امل�س�ؤولية باملحا�سبة؛
�إدخال تعديل جذري على القانون املنظم لل�سجون طبقا لالخت�صا�صات اجلديدة املخولة للربملان؛ مبا ي�ضمن
رفع الغمو�ض عن بع�ض امل�ضامني وتدقيق امل�صطلحات و�سد الثغرات القانونية بهذا ال�صدد؛
مالءمة جل مقت�ضيات هذا القانون مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان و�أ�سا�سا منها القواعد اخلا�صة مبجال
معاملة ال�سجناء وواجبات املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني؛
�إعمال مبد أ� املالءمة من حيث جترمي �أفعال غري جمرمة حاليا ورفع التجرمي عن �أفعال جمرمة مل يعد جترميها متنا�سبا
مع ما بلغه املجتمع وما ي�صبو �إليه من تطور وحداثة؛
تعديل املادة  473من قانون امل�سطرة اجلنائية وذلك برفع ال�سن من � 12إىل � 15سنة فيما يتعلق ب�إمكانية �إيداع
احلدث بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية والت�أكيد على ا�ستثنائية هذا التدبري؛
�إعمال مبد�أ حماية الن�ساء ال�سجينات من كل متييز ومن كل عنف قائم على النوع ،مع اعتبار العنف اجلن�سي
الذي قد يتعر�ضن له يف �أماكن االحتجاز �رضبا من �رضوب التعذيب؛
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و�ضع �إجراءات وو�سائل �إثبات جديرة ب�ضمان حماية الن�ساء ووقايتهن من كل عنف �أو متييز؛
جترمي املعامالت املهينة واملا�سة بالكرامة ال�صادرة عن ال�سلطة �أو �أعوانها...؛
جترمي الإفالت من العقاب ،وو�ضع �سيا�سة عمومية وا�ضحة بخ�صو�ص احلكامة الأمنية.
تعزيز �رشوط املحاكمة العادلة يف قانون امل�سطرة اجلنائية من خالل:
تدعيم �أهمية دور الدفاع وتو�سيع نطاق ح�ضوره وتدخله و�إقرار توازن حقيقي بني الدفاع واالتهام؛
ت�ضييق نطاق اال�شتباه و�رشوطه وربطه بامل�س�ؤولية واملحا�سبة؛
فتح املجال يف �إطار ما هو من�صو�ص عليه يف القانون ل�ضابط ال�رشطة الق�ضائية للتحرك يف تتبع اجلناة ،والبحث
عن و�سائل الإثبات من جهة وحتمل م�س�ؤوليته املدنية واجلنائية من جهة ثانية؛
تقلي�ص مدد احلرا�سة النظرية �إىل احلد املقبول مع تدقيق �رشوطها و�أن�سنة �أماكن ممار�ستها؛
تقلي�ص مدد االعتقال االحتياطي مع تر�سيخ �صبغته اال�ستثنائية ،وتعديل املادة  177من قانون امل�سطرة اجلنائية
مبا ي�سمح بتحديد اجلهة امل�س�ؤولة عن التنفيذ؛
ربط كل من ال�ضمانات والإخالالت امل�سطرية بجزاءات �صارمة؛
تعديل امل�ساطر املتعلقة برد االعتبار الق�ضائي ويف �رشوطه على �أ�سا�س عدم ربطه ب�آجال حمددة؛ وتقلي�ص مدته
بالن�سبة لرد االعتبار بحكم القانون؛
تقييد ال�سلطة التقديرية للق�ضاة بالقانون؛ وذلك بتحديد املقا�صد القانونية مل�ضامني الن�صو�ص ونذكر على
�سبيل احل�رص م�ضمون الظروف امل�شددة وحالة العود ومقايي�س تخفيف العقوبة؛
و�ضع م�سطرة خا�صة متكن من احل�صول على التعوي�ض عن اخلط�أ الق�ضائي يف الإدانة �أو االعتقال تفعيل
مقت�ضيات الف�صل  122من الد�ستور اجلديد مع ترتيب امل�س�ؤولية ال�شخ�صية عن اخلط أ� الق�ضائي والتع�سف يف
تطبيق القانون؛
تقنني العمل بنظام اخللوة ال�رشعية باعتباره حقا حتفيزيا لل�سجناء املتزوجني وغايته املثلى احلفاظ على الروابط
الأ�رسية؛
تعزيز حماية الأحداث يف خالف مع القانون وال�ضحايا القا�رصين؛
تعديل املادة  66من املر�سوم ب�شكل يحدد امل�س�ؤوليات يف حالة تنفيذ تغيري التدبري؛
اعتبار الأمرا�ض النف�سية و �أمرا�ض الإرادة �ضمن عنا�رص انعدام امل�س�ؤولية اجلنائية �أو نق�صانها متا�شيا مع مبد�أ
ال�رشعية واالن�صاف وامل�ساواة يف الباب املتعلق بامل�س�ؤولية اجلنائية يف القانون اجلنائي؛
التن�صي�ص على خ�صم مدة العالج بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين تبث انهم ناق�صي امل�س�ؤولية و�سبق لهم ان ق�ضوا
مدة للعالج مب�ست�شفى االمرا�ض النف�سية والعقلية ومت ا�ستئناف املتابعة يف حقهم و�صدر حكم يف حقهم بعقوبة
�سالبة للحرية؛
التن�صي�ص على عقوبات بديلة يف القانون اجلنائي ،مبا يف ذلك اخلدمة من �أجل املنفعة العامة بدون �أجر وعقوبة
احلرمان من رخ�صة ال�سياقة ،وجعل مراقبة تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة والت�أكد من �صحة ذلك التنفيذ وفعاليته
ومعاينة مدى فائدتها يف تقومي �سلوك املحكوم عليه مع رفع الأمر �إىل املحكمة من اجل مراجعة القرار يف حالة
تعار�ضه مع غايته من اخت�صا�ص قا�ضي تنفيذ العقوبة.

 .3تو�صية خا�صة بامليزانية
تخ�صي�ص ميزانية كافية تراعي يف اعتماداتها االن�سجام مع ال�سيا�سة اجلنائية.وتتما�شى مع االفق اال�سرتاتيجي الهادف
�إىل ت�أهيل ال�سجناء و�إعادة �إدماجهم وجعل امل�ؤ�س�سة ال�سجنية م�ؤ�س�سة ا�صالحية.
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نظرا للدور غري الفعال الذي تقوم به خمتلف �آليات الرقابة من �سلطات ق�ضائية وجلان �إقليمية ،واعتبارا
للخ�صا�ص امل�سجل على م�ستوى الت�رشيع و�ضعف رقابة الربملان يف هذا الإطار ،وعدم و�ضوح �أدوار خمتلف
املتدخلني وتداخل االخت�صا�صات؛ ونظرا ال�ستمرار جمموعة من املمار�سات غري ال�سليمة واالنتهاكات التي
تطال حقوق ال�سجناء؛
وانطالقا من الزيارات التي قام بها فريق املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان لبع�ض امل�ؤ�س�سات ال�سجنية والتي
مكنت من الوقوف على حجم وطبيعة هذه االنتهاكات وكذا املجهودات املتطلبة لقيام املجل�س باملهام املوكولة
اليه مبقت�ضى املادة  11من الظهري امل�ؤ�س�س له؛
ومبا �أن الوقت املخ�ص�ص لتلك الزيارات (يوم واحد) ال يكفي للإملام بكل الظروف والوقوف على كل
امل�شاكل املحتملة والتمكن من اال�ستماع �إىل �أكرب عدد ممكن من ال�سجناء؛
ومبا �أن الأمر تطلب يف بع�ض ال�سجون �أي�ضا العودة �إىل نف�س امل�ؤ�س�سة للوقوف على مدى تنفيذ ما مت االتفاق
عليه مع مدير امل�ؤ�س�سة ال�سجنية من حت�سينات �سواء يف املعاملة� ،أو من خالل مد النزالء ببع�ض ال�رضوريات
(�أغطية ،مالب�س� )...،أو ا�ستفادة بع�ض النزالء من بع�ض احلقوق (الف�سحة ،اال�ستفادة من املكتبة)...؛
ونظرا ل�صعوبة االطالع على كل الطلبات وال�شكايات املكتوبة يف حينها واتخاذ ما ينبغي من التدابري الآنية
وحل بع�ض امل�شاكل التي ميكن حلها حمليا مع املدير نف�سه؛
واعتبارا لأن الفريق الزائر تلقى بعد نهاية الزيارات معلومات غري م�ؤكدة عن وقوع انتقامات �أو تعري�ض بع�ض
ال�سجناء الذين ا�ستمع اليهم �إىل التهديد ومل يتمكن من الوقوف على مدى �صحتها لأن الأمر كان يتطلب املتابعة
والعودة �إىل نف�س امل�ؤ�س�سة؛
ويف ظل ا�ستمرار املمار�سات التي ت�شكل انتهاكا خطريا حلقوق ال�سجناء ،وباعتبار ال�شكايات ذات ال�صلة
وحاالت االنتقام املحتملة و�أهمية حماية ال�شهود ،وهي حاالت تقت�ضي متابعة م�ستمرة ومتواترة؛
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان احلكومة بالإ�رساع يف اتخاذ الإجراءات امل�سطرية اخلا�صة ب�إيداع �صك
الت�صديق ا�ستكماال لتفعيل قرار امل�صادقة على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناه�ضة التعذيب؛ وكذا الت�رسيع
ب�إحداث �آلية وطنية م�ستقلة للوقاية من التعذيب طبقا لهذا الربوتوكول؛ الذي تن�ص مادته  17على �أن تقوم كل دولة
ب�إحداث �آلية �أو عدة �آليات ملنع التعذيب على امل�ستوى املحلي.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املجل�س يف �صيغتيه القدمية واحلديثة كان قد نظم جمموعة من الأن�شطة يف هذا الإطار من
بينها ،ندوة وطنية حول خيارات �إعمال الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب
املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،وذلك يف فرباير  ،2009بتعاون مع جمعية الوقاية من التعذيب .كما نظم
يف �شتنرب  2011م�ؤمترا رفيع امل�ستوى حول دور امل�ؤ�س�سات الوطنية يف مناه�ضة التعذيب يف القارة الإفريقية.
وانتهى هذا امل�ؤمتر باعتماد �إعالن الرباط الذي �أكد على التزام هذه امل�ؤ�س�سات بتنفيذ برنامج "قارة موحدة �ضد
التعذيب :تعزيز دور امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف الوقاية من التعذيب" وت�شجيع الدول على امل�صادقة على
الربوتوكول االختياري التفاقية مناه�ضة التعذيب .كما �ساهم يف �صياغة �إعالن برلني للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق
الإن�سان يف �أوروبا والعامل العربي ،والذي دعا الدول املعنية �إىل �إحداث �آلية وطنية م�ستقلة ملنع التعذيب طبقا للمعايري
الدولية يف هذا املجال .ف�ضال عن ذلك ،جدد دعوته �إىل احلكومة املغربية من خالل ر�سالة �إىل رئي�سها للحر�ص على
و�ضع الآليات الوطنية للحماية والر�صد �أو الوقاية املن�صو�ص عليها مبوجب االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان �أو
الربوتوكوالت امللحقة بها.
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وف�ضال عن ذلك ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يو�صي �أي�ضا بـ:
�إعداد خطة عمل ملناه�ضة التعذيب و�إحداث جمموعات عمل ب�رشاكة مع جميع الفاعلني ،مبا يف ذلك ال�سلطات
الق�ضائية والربملان واحلكومة واملجتمع املدين ،وذلك بغر�ض �إعداد �إ�سرتاتيجية عامة حول الق�ضايا املتعلقة مبنع
التعذيب؛
الإ�رساع بفتح النقا�ش العمومي حول �إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب  ،حتر�ص على تر�سيخ مبد�أ عدم
الإفالت من العقاب و عدم تكرار انتهاكات حقوق الإن�سان على اعتبار انها ت�شكل �إىل جانب الزيارات �إىل كل
�أماكن االحتجاز العامة واخلا�صة دعامة �أ�سا�سية لتعزيز حماية الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم من التعذيب
وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة وذلك يف احرتام تام ملجموعة من املعايري
الدولية التي تندرج يف �سياق احرتام الإجراءات وامل�ساطر املوكولة للآلية الوطنية طبقا للمادة  12و  15من
الربوتوكول وتوفري ال�رشوط وال�ضمانات لها من �أجل القيام مبهمتها وذلك عن طريق متكينها من:
الولوج �إىل املعلومة املتعلقة بالأ�شخا�ص امل�سلوبة حريتهم و�أماكن االحتجاز ومواقعها ,وكل املعلومات التي
تخ�ص املعامالت وظروف احتجاز ه�ؤالء الأ�شخا�ص ,وكذا الولوج جلميع �أماكن االحتجاز وجميع املرافق
التابعة لها واملتمثلة يف:
مراكز ال�رشطة؛
ال�سجون؛
مراكز احتجاز الأحداث (الإ�صالحيات ومراكز حماية الطفولة)؛
مراكز �رشطة احلدود ومناطق العبور يف املطارات واملوانئ ونقط احلدود الربية؛
مراكز احتجاز املهاجرين وطالبي اللجوء؛
م�ؤ�س�سات العالج النف�سي؛
مقرات اخلدمات الأمنية واال�ستخباراتية؛
مقرات االحتجاز يف ظل اخت�صا�صات الق�ضاء الع�سكري؛
و�سائل النقل اخلا�صة بال�سجناء واملحتجزين؛
كل مكان عام �أو خا�ص لالحتجاز ال ي�سمح فيه لل�شخ�ص املحتجز مغادرته كما �شاء ،ب�أمر من �أية �سلطة ق�ضائية
�أو �إدارية �أو غريها من ال�سلطات الأخرى؛
مع �إعمال املحددات الأ�سا�سية طبقا ملقت�ضيات املادة  18من الربتوكول االختياري والتي تخ�ص اال�ستقالل الوظيفي
واخلربة املالئمة واملعرفة املهنية واال�ستقالل املايل.
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