ندوة مراكش
 23و  24نونبٌر 2012

السجون وتنفٌذ العقوبة السالبة للحرٌة
ومتطلبات االصــــــــــــالح

النقٌب عبد الرحٌم الجامعً

فهــــــــــــــــــــــــــرس
 أوال :توطــئة إلستجــالء مظاهر الواقع و األزمة
 ثانٌا:أٌة قٌم استراتٌجٌة ،وأٌة أهداف ٌمكن أن نعتبرها منطلقات لمعالجة
اوضاع السجن؟
 ثالثا  -مالحظات مركزة لقانون  25غشت  23 .98 - 1999المتعلق

بتنظٌم وتسٌٌر المإسسات السجنٌة
 رابعـــــــا  -مقترحات وتوصٌات :المالئمة مع الدستور والمواثٌق

الدولٌة  ،وضع السجن تحت والٌة القضاء ،التفعٌل ،اوتعدٌل أو اإللغاء

أوال:
توطــئة إلستجــالء مظاهر الواقع و األزمة

ألف  :قٌضة السجون قضٌة انشغال ومتابعة




ظل السجن و أوضاع السجناء موضوع قلق مجتمعً عبر سنوات وإلى الٌوم.
وكان السجن حدٌث األجٌال ممن مروا بتجربة السجن أو عاٌشوا مجاالته



السجن أكبر االنشغاالت األساسٌة لدى كل الفعالٌات السٌاسٌة والحقوقٌة والمدنٌة،
و مجال القانون والقضاء والدفاع والباحثٌن فً علم اإلجتماع وغٌرها،



واحتل موقعا للمتابعة والجدل والنقاش واالنتقاد واالحتجاج لدى المتقاضٌن
والمواطنٌن خصوصا فً العشرٌة األولى من هذا القرن ،أي كان السجن والزال
قضٌة مجتمع وحاضر ومصٌر ومستقبل



تعددت تقارٌر ودراسات من قبل عدد من الهٌئات المإسسات وطمٌت ودولٌا....

بـاء :أوضاع السجون سٌئة مقلقة لها عواقب خطٌرة تجسدها
مظاهر مختلفة:
 منها ما له عالقة بمجال السٌاسة العقابٌة واحترام حقوق اإلنسان
(السٌاسة الجنائٌة و العقابٌة ،االعتقاالت االحتٌاطٌة ،قرٌنة البراءة).....
 ومنها ما له عالقة باعمال تعهدات الدولة اتجاه التزاماتها الدولٌة،
(المواثٌق الدولٌة ،القواعد النموذجٌة لمعاملة السجناء)
 ومنها ما ٌدخل فً مجال التعامل بٌن السجن وبٌن عدد من المإسسات
بما لها من ادوار ومسإولٌات ومنها:
 مإسسة النٌابة العامة  -مإسسة التحقٌق  -مإسسة قضاء الحكم
 مإسسة االمن -

مإسسة السجون ( المندوبٌة )

جٌم :عشـــر ( )10مواطن القلق والخوف :

 نطام قانونً للسجون لم ٌعد مناسبا وال كافٌا لحماٌة
المإسسات والنزالء بعد أصبح ٌشكو من عدم قدرته
مساٌرة ثقافة التنظٌم المحكم والحدٌث إلدارة السجون وعجزه
رعاٌة حقوق السجناء.
 المقاربة األمنٌة كآلٌة تقلٌدٌة لتدبٌر المإسسات السجنٌة تؤكد
الجمٌع و من كل المستوٌات أنها ال تخدم قضٌة االدماج او
انسة السجون ،ألنها ث اسلوب متناقض مع علم التربٌة
والتكوٌن ومتناقض مع ثقافة حقوق اإلنسان







تعامل ٌعتمد منهجٌة االنضباط إلى قوة ادارة تملك سلطة مطلقة على
السجناء ،وذاك مخالف لما تفرضه الحكامة االدارٌة من التزامات فً
السلوك والممارسة ومنها القبول بمراقبتهم من قبل الرأي العام بواسطة
المنظمات الحقوقٌة غٌر الحكومٌة ،التً تكن لها المندوبٌة بكل أسف عداء
إدارٌا تمنعها بمقتضاه من القٌام بالدور الحقوقً التً ترٌده للسجون
وللسجناء.
تعامل المندوبٌة اتجاه حقوق السجناء واألمن اإلنسانً بمنطق وعقابً
مهٌن لهم ٌستعمل من التخوٌف والتادٌب والعقاب آلٌة الدارة المإسسة
وضبط السجٌن.
ارتقاع الممارسات غٌر قانونٌة وغٌر مشروعة تندرج ضمن االنتهاكات
الخطٌرة لحقوق اإلنسان وإهتمة الكرامة وقٌم والقانون والحقوق واألمن
اإلنسانً لنزالئها ،ومنها المعامالت غٌر اإلنسانٌة التً تصل حد التعذٌب
والضرب والتجوٌع ،والعزلة ومنع الزٌارات ومنع التغذٌة ومنع األدوٌة
وفرض العقوبات القاسٌة ،دون إغفال داء الفساد واالرتشاء







َت َح ٌول عدد من السجون إلى سوق لتروٌج المخدرات وحبوب الهلوسة ،
والفشل فً التصدي لهذه الظاهرة ،واتساع استعمال الممنوعات بواسطة
التواطإ على إدخالها والمقاٌضة بها،
ارتفاع احتجاجات السجناء وتعدد المناسبات واألسباب لدخولهم فً
ـعت ٌد وزارة العدل عن هذا
اإلضراب عن الطعام ،خصوصا منذ ُرفِ َ
القطاع ،وتسلمت المندوبٌة قطاع السجن و السجناء .
عزل السجون من محٌطها االجتماعً والحقوقً والثقافً واإلنسانً وسد
الطرٌق امام المنظمات المدنٌىة لدخول السجون وزٌارة السجناء  ،لما
قررت المندوبٌة العامة تبعدها عن الرأي العام وعن هموم الشركاء
األساسٌٌن من منظمات حقوقٌة وجمعٌات مهتمة بقضاٌا السجون والسجناء،
رغم أن العالم تغٌر وتدبٌر الشؤن العام أصبح ِع ْلما وتكنولوجٌا وحوار
وشراكة وانفتاح وتواصل ونقل المعلومة ونقد واقتراح وتفكٌر جماعً
ولغة وخطاب ،مما ٌتناقض تماما مع االنغالق واإلنفراد بالسلطة
واالستعالء والغرور والتموٌه ....



اختزان السجون ألعداد كبٌرة من المرضى والمختلٌن عقلٌا والمعزولٌن
بؤحٌاء اإلعدام فً وضع غٌر إنسانً ،كما توجد بها قوافل متنوعة من
القوات ،تحولت معها السجون إلى ثكنات ،وهً بالتالً تعط االنطباع أن
السجن ثكنة تحت سلطة عسكرٌة وامنٌة تنفرد بضوابطها الخاصة ال مجال
فٌها للقاعدة القانونٌة وال للمراقبة وال للمتابعة وال مكانة فٌها للمعالجة
االجتماعٌة ولحقوقٌة والمعنوٌة والثقافٌة للسجٌن.



اإلكتظاظ القاتل لألنفاس ،وارتفاع عداد المعتقلٌن إحتٌاطبا– راجعوا
تصرٌحات المندوبٌة بمناسبة مناقشة المٌزانٌة الفرعٌة ٌوم الثالثاء امس
االمس  ،وهو اكبر كارثة بسجون المملكة وهذا ما ٌطرح مسإولٌة الدولة
فً مجال السٌاسة الجنائٌة والعقابٌة ،ومسإولٌة قضاة النٌابة وقضاة
التحقٌق وقضاة الحكم بدرجات متفاوتة مما ٌفرض علٌنا واجب مناقشة هذا
الموضوع

 عدد السجناء :ما ٌقارب  70.000سجٌن
 عدد السجون 73
 فً طور االنجاز 13
 عدد النساء ما ٌرقب 20000
 هدد الرجال ما ٌقرب 68.000
 االحتٌاطٌٌن ما ٌقرب  47فً المائة

ثانٌا:
أٌة قٌم استراتٌجٌة،
وأٌة أهداف ٌمكن أن نعتبرها منطلقات لمعالجة
اوضاع السجن؟ :

أوال :من األسس اإلستراتٌجٌةالتً ٌتعٌن استهدافها النطالق
اصالحات حقٌقٌة:









العمل على ربط مصٌر السجن والسجناء بمصٌر العدالة الجنائٌة والعقابٌة
العمل فً نطاق الحوار على تحدٌد مضامٌن وأهداف رسالة ودور السجن
العمل على تخلٌق قطاع السجن وتدبٌره على أساس قٌم الشفافٌة والمراقبة
والمساءلة
توسع وترسٌخ مقومات الحماٌة لحقوق وكرامة السجناء والفئات أكثر
هشاشة فٌه
تحدٌث تدبٌر السجن على أسس شراكة حقٌقٌة مع المحٌط والمكونات
المجتمعٌة ومع قطاعات حكومٌة وترابٌة اخرى
تحدٌث مقومات الهٌكل القانونً ومالئمته مع مقتضٌات الدستور ومع
القانون الدولً لحقوق اإلنسان

ثانٌا :ومن بٌن األهداف الكبرى واألساسٌة1/4:
 ألف :ارتباط المإسسات السجنٌة بالجهاز القضائً


منذ  1956الحقت السجون بوزارة العدل بعد أن كانت من مصالح إدارة األمن الوطنً.



إنه من الضروري ان تعود السجون لوزارة العدل والحرٌات كما كانت منذ استقالل المغرب،



أي أن ترجع تحت اإلشراف القضائً المباشر ،فال معنى أن تنفذ السلطة التنفٌذٌة والحكومٌة
واألمنٌة لمجال له عالقة عضوٌة ووظٌفٌة وقانونٌة بالجهاز القضائً



إن السٌاسة الجنائٌة ال تنفصل عن السٌاسة العقابٌة التً تشرف علٌها وزارة العدل وتنفذها،

وبالتالً فإنه لٌس من باب الحكامة السٌاسٌة والقضائٌة و الجنائٌة أن تشرف إدارة تابعة إدارٌا
ومالٌا لرئٌس السلطة التنفٌذٌة



إن هذا الخلط الهٌكلً والمسطري انقالب،
منع تنفٌذ أٌة عقوبة حبسٌة إال فً السجون التابعة لوزارة العدل – المادة  608من ق.م.ج.

ثانٌا :ومن بٌن األهداف الكبرى واألساسٌة2/4 :
 بــاء :هدف حماٌة المواطنة والسالمة اإلنسانٌة واألمن الحقوقً
والقانونً للسجناء




فالسجون الٌوم تعرف غلٌانا من المآسً تشتد درجاتها وتتعقد من
موقع إلى آخر،أي أن هناك اشكاال حقٌقٌا ٌتعلق بتدبٌر المنع
الموقت من الحرٌة وهناك تدبٌر التعامل مع الممنوعٌن من
الحرٌة
والهدف هو ان تظل ثقافة المواطنة ومبادئ السالمة واألمن
االنسانً والقانونً من اسمى الحقوق الدستورٌة التً ال ٌفقدها
السجٌن بمجرد سجنه وٌنعٌن أن تظل حاضرة فً كل سٌاسة
سجنٌة ( الجمٌع ٌعلم أن الحركات االحتجاجٌة داخل السجون تطالب اساسا

بعدم االعتداء على الكرامة)

ثانٌا :ومن بٌن األهداف الكبرى واألساسٌة3/4 :
جٌـــم :الحكامة فً تدبٌر المرفق وربط المسإولٌة بالمحاسبة1/2 ،
 السلطة الحكومٌة والتً كانت مإسسة الوزٌر االول وأصبحت مإسسة رئٌس
الحكومة ال تؤثٌر لها لحد اآلن على المندوبٌة وال على رئٌسها
 هذا الوضع جعل المندوبٌة خارجة عن مجال الدولة وأعٌن مإسساتها وسلطة
قضائها ورقابة القانون و سلطة المجتمع ومجال االعالم،
 رئٌس المندوبٌة قال وتكبر دوما أنه ال ٌتلقى أٌة تعلٌمات إل من الملك





أي أنه ال رقابة علٌه من أٌة سلطة،
ال تطوقه أٌة استراتٌجٌة حكومٌة توافق علٌها اإلئنتاف الحكومً ٌمكن أن تحاسب
علٌها امام البرلمان وممثلً األمة،
أن الدولة ال برنامج لها وال سٌاسة لها محددة وواضحة فً مجال مرفق السجون،

ثانٌا :ومن بٌن األهداف الكبرى واألساسٌة4/4 :
 جٌـــم :الحكامة فً تدبٌر المرفق وربط المسإولٌة بالمحاسبة2/2 ،








أن كل السلط فً الدولة من المفروض أنها تإدي حساب تسٌٌرها وأدائها
أمام سلطة أخرى ،فالبرلمان ٌراقب الحكومة ،والحكومة تحاسب وزراءها
ورئٌس الحكومة ٌشرف على اداء وزرائه ،والقضاء ٌراقب كل المخالفٌن
من كل السلط مهما كانت وظٌفتهم،
لما تحدث قانون السجون عن مإسسة الوزٌر األول فإنما لم ٌعطٌها شكلٌا
حق تعٌٌن مساعدي المندوب باقتراحه وٌحدد تؤلٌف واختصاصات أعضاء
اللجنة االدارٌة التً تساعد المندوب على أداء مهامه،
أي بمنطق الدستور الجدٌد إن المندوبٌة هً اإلدارة التً تخرج عن معادلة
ربط المسإولٌة بالمحاسبة،
وتخرج عن مفهوم المقاربة التشاركٌة فً تدبٌر السٌاسات العمومٌة
والمرفق العمومً
وتخرج عن مفهوم التدبٌر الدٌمقراطً للمجال المرفقً

ثالثا
مالحظات مركزة حول قانون  25غشت - 1999
23 .98
المتعلق بتنظٌم وتسٌٌر المإسسات السجنٌة

قانون ٌشامل  141مادة موزعة على تسعة ابواب ( )9


الباب االول :تصنٌف
المإسسات السجنٌة



الباب الخامسٌ :تخدث عن
الحوادث داخل السجن



الباب الثانًٌ :احدث عن
االعتقال وحالة المعتقلٌن
الباب الثالثٌ :تحدث عن تنفٌذ
العقوب



الباب السادسٌ :تحدث عن
عالقة المعتقل بالخارج



الباب السابع :تدبٌر اموال
المعتقلٌن والعناٌة بهم



الباب الرابعٌ :تحدث عن
االنضباط واالمن بالمإسسات



الباب الثامنٌ :تحدث عن
الخدمة الصحٌة



الباب التاسعٌ :تحدث عن
مقتضٌات مختلفة



الممــــــــــــــٌزات:












قانون ٌمكن المدٌر واإلدارة من كل السلط
قانون ٌفإض عالقات امنٌة على السجٌن على قاعدة والخضو واالنضباط
قانون ٌجعل العقاب وتدابٌره سلطة مطلقة بٌد المدٌر واعوان االدارة
قانون ٌفرض عقوبات غٌر انسانٌة محذورة دستورٌا
قانون ال ٌعطً اٌة رقابة قضائٌة على االدارة وال على قراراتها
قانون ٌقلص عالقات السجٌن مع المحٌط الخارجً
قانون ٌفرض حذرا غٌر طبٌعً على الهٌئات الحقوقٌة والمدنٌة
قانون ٌقوم فً عدد من مقتضٌاته على معانً دون تدقٌق فضفاضة
وغٌر قابلة الٌة رقابة
قانون ٌقوم على مقاربة امنٌة متشددة بعٌدة عن اٌة مقاربة انسانٌة
قانون ٌبٌح ممارسة االكراه والمعاملة القاسٌة والتعذٌب

رابعـــــــا
مقترحات وتوصٌات حول القانون:
المالئمة مع الدستور والمواثٌق الدولٌة ذات الصلة
التفعٌل ،اوتعدٌل أو اإللغاء:

أوال :عملٌة المالئمة مع الدستور

 تطلب االمر بالمالئمة اساسا مع:
 التصدٌر
 المادة  19المتعلقة بالحرٌات والحقوق االسٌاسٌة
 المادة  22المتعلق بعدم جواز المس بالسالمة الجسدٌة او
المعنوٌة الي شخص وفً اٌة ظروف وبعدم دواز المعاملة
القاسٌة او الخالطة من الكرامة
 المادة  /23الفقرة االخٌرة التً تنص على ان كل معتقل ٌاماع
بحقوق اساسٌة وظروف اعتقال انسانٌة
 المادة  24المتعلقة بحماٌة المراسلة كبفما كان شكلها  ...وال
ٌمكن الترخٌص باالطالع عل مضمونها االب امر قضائً
 المادة  30المتعلقة بالحق فً التصوٌت باتعتاره واجب واجب
وطنً

ثانٌا :وضع المإسسات السجنٌة تحت االشراف المباشر للقضاء

التعامل طبقا لروح الدستور مع الحرٌة والقٌود علٌها
ومع فلسفة استقالل القضاء
تدخل المجلس االعلى للسلطة القضائٌة
بسط ٌد القضاء واشرافه المباشر على السجون
ربط اصالح منظومة السجون باصالح المنظومة الجنائٌة
فصل السٌاسة السجنٌة عن السٌاسة االمنٌة
ادماج وربط الثقافة السجنٌة بثقافة حقوق االنسان
االنهاء مع رقابة وزارة الداخلٌة على السجون(اللجن المحلٌة)

ثالثا :احتٌاطٌا :تاسٌس اطار شبٌه بهٌئة علٌا لإلشراف
مكونة منDIRECTOIRE

 الهٌئات الدستوري للحكامة وهً:
 المجلس الوطنً لحقوق االنسان
 الهٌئة الوطنٌة للنزاهة و الوقاٌة من الرشوة
 مإسسة الوسٌط
 المجلس االعلى للتربٌة والتكوٌن
 اآللٌة الوطنٌة لمراقبة اماكن االحتجاز بعد مصادقة
المغرب على البروتوكول الملحق باتفاقٌة مناهضة
 التعذٌب

رابعــا  :إجراءات وقواعد للتفعٌل بالقانون:
 تقٌد إدارة المإسسة بؤحكام القانون بصفة عامة ،و بالقانون المنظم
للسجون بالمرسوم التطبٌقً له تفعٌال للقانون.


المواد ،59 ،57 ،56 ،55 ،53 ،32 :من القانون المنظم

 احترام حق السجٌن فً الفسحة الٌومٌة ،وفً التربٌة البدنٌة ،والحماٌة
الصحٌة بكل شروطها ومتطلبات النظافة داخل أماكن اإلعتقال ،مع تقٌد
أطباء المإسسة بما تستلزمة أخالق المهنة وقسمها


المواد 113 :إلى  ،119ومن  123إلى  135من القانون المنظم.

 تفعٌل حقٌقً لمهمة تفقد السجناء والسجون من قبل السلطات القضائٌة،
والمعطاة قانونا لوكٌل الملك ،ولقاضً التحقٌق ،ولقاضً تنفٌذ العقوبة .


المواد 620 ،616 ،124 ،54 :و 621من قانون المسطرة الجنائٌة

خامسا :قواعد ومواد تحتاج للتعدٌل

 حصر سلطة مدٌر المإسسة فً التؤدٌب فً حدود
عقوبات ثالثة وهً:
◦  -اإلنذار ،القٌام بإصالح الخسائر التً أحدثها المعتقل،
القٌام بؤعمال داخلٌة بالمإسسة،
◦  -وضع سلطة البث فً مسطرة التؤدٌب اإلدارٌة األخرى
بٌن ٌدي قاضً تنفٌذ العقوبة.
◦  -تخوٌل سلطة اإلحالة على قاضً تنفٌذ العقوبة فً مادة
التؤدٌب للمدٌر العام وحده.


تعدٌل المواد ،98 ،59 ،57 ،55 ،53 ،29 ،28 :من القانون
المنظم.

سادسا :مقتضٌات ٌجب إلغاإها:
 إلغاء الفقرة األخٌرة من المادة  ،27وجعل تسلٌم الملف الطبً للمفرج عنه حقا
له ٌمارسه شخصٌا أو ٌفوضه لغٌره.
 إلغاء الفقرة  5من المادة  ،59وجعل البث فً الطعن المقدم من ضد المقرر
التؤدٌبً ،بٌن ٌدي قاضً تنفٌذ العقوبة.
 إلغاء الفقرة  7من المادة  59وإلزام الجهة المطعون أمامها بالبث فً الطعن
فً أجل قصٌر.
 إلغاء مقتضٌات عقوبة العزلة من عدد العقوبات المنصوص علٌها،و إلغاء ما
له عالقة بالفصل .61

 إلغاء السماح باستعمال القوة من المادة  ،64وتعوٌضها باستعمال الوسائل
القانونٌة المشروعة

شكـــــــــــــــــرا

