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اأوال: ال�شياق واملنهجية
يف اإطار االأدوار وال�سالحيات املنوطة باملجل�ص الوطني حلقوق االإن�سان مبقت�سى ظهري فاحت مار�ص 2011, ال�سيما تلك املتعلقة بزيارة اأماكن االحتجاز باعتبارها 
من بني اأهم هذه االآليات التي جاءت لتعزز جمال مراقبة اأو�ساع ال�سجون وحماية حقوق ال�سجناء وال�سجينات, )الفقرة االأوىل من املادة 11 من هذا الظهري(؛ 
ويف �سياق تقييم و�سعية ال�سجون وال�سجناء انطالقا من التقرير الذي اأعده املجل�ص اال�ست�ساري �سابقا �سنة 2004 املحني �سنة 2008 ومتابعة ومراقبة هذه االأو�ساع 
للوقوف على مدى احرتام حقوق هذه الفئة وطبيعة االنتهاكات التي قد تطالها ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش, فاإن املجل�ص الوطني حلقوق االإن�سان قد �سكل فريق عمل 
حتت اإ�رشاف املجموعة الدائمة لر�سد االنتهاكات وحماية حقوق االإن�سان التابعة له للقيام بزيارة 15 موؤ�س�سة �سجنية بناء على معايري حمددة ومتعددة وانطالقا من 

منهجية  تتالءم والقواعد النموذجية لزيارة اأماكن االحتجاز وتقنيات الزيارة املتعارف عليها دوليا, مع ا�ستح�سار ثالثة اأهداف رئي�سية هي:
 خلق جو من الثقة والتعاون مع مديري املوؤ�س�سة ال�سجنية )اجلهوية واملحلية( واملوظفني العاملني بها؛

 اكت�ساب ثقة النزالء وحت�سي�سهم باأهمية الزيارة يف حت�سني اأو�ساعهم والدور الذي ميكن اأن يلعبه املجل�ص عرب هذه الزيارات يف حماية حقوقهم واحلد من 
   االنتهاكات التي قد تطال هذه احلقوق؛

 احل�سول على اأكرب عدد من املعلومات والتفا�سيل وال�سهادات والت�رشيحات الدقيقة التي ت�ساعد على بلورة تقرير مو�سوعي ودقيق عن اأو�ساع ال�سجون 
   وال�سجناء.

ثانيا: املنطلقات واملقاربات  

1. املنطلقات 
 خال�سات التقرير ال�سابق والوقوف على اأهم اخلطوات واالإجراءات الت�رشيعية واالإدارية والتنظيمية والتدبريية املتخذة اأثناء املدة الفا�سلة بني التقريرين 

   والتي من �ساأنها حت�سني و�سعية ال�سجون واحلد من انتهاكات حقوق ال�سجناء وال�سجينات؛
 الوقوف ب�سكل مو�سوعي ودقيق على االنتهاكات التى قد مت�ص حقوق ال�سجناء وال�سجينات وحتديد االأ�سباب املبا�رشة وغري املبا�رشة لوقوع هذه االنتهاكات؛

 تقدمي مقرتحات وتو�سيات بخ�سو�ص اتخاذ تدابري ت�رشيعية واإدارية وقائية ا�ستباقية, وتدابري عملية ملعاجلة االإ�سكاالت التي متت معاينتها والت�سدي 
   لالنتهاكات التي مت الوقوف عليها.

2. املقاربات
مت اعتماد املقاربة الت�ساركية يف القيام بالزيارات حيث مت تنظيمها بتن�سيق  وب�رشاكة مع كل من:

 اللجان اجلهوية حلقوق االإن�سان التابعة للمجل�ص؛
 املندوبية العامة الإدارة ال�سجون و اإعادة االإدماج؛

 املر�سد املغربي لل�سجون )يف كل من �سجن وجدة, الناظور واحل�سيمة(؛
 ق�ساة االأحداث وق�ساة تنفيذ العقوبة التابعة  لدائرة اخت�سا�سهم املوؤ�س�سات ال�سجنية  التي متت زيارتها.

ثالثا: االإطار املعياري 

1. على امل�صتوى الدويل
اعتمد املجل�ص اأ�سا�سا على القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء التي اعتمدها موؤمتر االأمم املتحدة االأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني على اعتبار اأنها ت�سكل 
بالدرجة االأوىل قواعد دنيا ت�سع اإطارا اأ�سا�سيا ملا يعترب دوليا خري القواعد العملية يف معاملة ال�سجناء, كما ت�سكل يف ذاتها حوافزا على بذل اجلهود با�ستمرار من 
اأجل التغلب على االإكراهات العملية, وكذا اتفاقية مناه�سة التعذيب والربوتوكول االختياري امللحق بها وبع�ص االتفاقيات التي تن�ص على معايري خا�سة تهم 

الن�ساء واالأطفال يف نزاع مع القانون واالأ�سخا�ص يف و�سعية اإعاقة.

2. على امل�صتوى الوطني
يهم خمتلف الن�سو�ص القانونية والتنظيمية ذات ال�سلة بال�سجون ومعاملة ال�سجناء, �سواء الن�سو�ص العامة منها )الد�ستور وقانون امل�سطرة اجلنائية( التي تت�سمن 
ال�سجنية  املوؤ�س�سات  بتنظيم  املبا�رشة واحل�رشية  ال�سلة  اخلا�سة ذات  والن�سو�ص  بال�سجون وال�سجناء,  مبا�رشة  ب�سفة غري  اأو  مبا�رشة  ب�سفة  اإما  تت�سل  مقت�سيات 

ومعاملة ال�سجناء )قانون 23.98 , املر�سوم رقم 2.00.485 , الظهري رقم 1.08.49وكل املرا�سيم االأخرى  ذات ال�سلة(
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رابعا: دعامات الزيارات 
 اإعداد ا�ستمارات واإر�سالها اإىل املندوبية العامة الإدارة ال�سجون ق�سد تعبئتها وقد ت�سمنت هذه االإ�ستمارات معطيات ومعلومات حول املوؤ�س�سات 

   ال�سجنية وبنياتها التحتية وعدد ال�ساكنة ال�سجنية بها وو�سائل التاأطري والت�سيري االإداري واخلدمات املقدمة لل�سجناء وال�سجينات؛
 و�سع قاعدة بيانات لت�سهيل جتميع املعطيات بخ�سو�ص جميع املوؤ�س�سات ال�سجنية باملغرب؛ واإعداد بطاقة تقنية اإجمالية خا�سة عن جميع املوؤ�س�سات ال�سجنية 

   وبطائق تقنية فردية عن كل موؤ�س�سة على حدة.

خام�شا: خال�شات وا�شتنتاجات عامة 
يقدم املجل�ص الوطني حلقوق االإن�سان اخلال�سات واال�ستنتاجات العامة التالية التي اأ�سفرت عنها الزيارات امليدانية واملقابالت وجل�سات اال�ستماع اإىل ال�سجناء 

وال�سجينات وحتليل املعطيات املتح�سل عليها وهي على ال�سكل التايل:

1. على م�صتوى تدبري وت�صيري املوؤ�ص�صات ال�صجنية
البنايات  اإ�سالح وترميم  ال�سجون واإعادة االإدماج يف جمال  العامة الإدارة  املندوبية  التي تقوم بها  با�ستح�سان املجهودات  اأن املجل�ص ي�سجل  الرغم من  على 
ال�سجنية وت�سييد اأخرى, ويف جمال حماربة الف�ساد داخلها واإ�سدار قرارات تاأديبية يف حق املتورطني, اإال اأنه يالحظ اال�ستمرار يف ترجيح اإعمال ال�سيا�سة االأمنية 
على ح�ساب اأمن واأمان ال�سجناء وعلى ح�ساب جتنيبهم �سوء املعاملة باالإ�سافة اإىل االإفراط يف ا�ستعمال كل ما يخوله لها قانون 23.98 واملر�سوم التطبيقي له من 
حق اتخاذ تدابري تاأديببة دون احرتام مبداأ التدرج وتنا�سب الفعل مع درجة العقوبة, واأمام غياب و�سعف رقابة فعلية وم�ستمرة من طرف االآليات الرقابية �سواء 

االإدارية منها اأو الق�سائية فان املجل�ص يبدي اخلال�سات التالية:
 اإ�ستمرار جمموعة من التجاوزات متار�ص داخل ال�سجون مو�سوع الزيارة من طرف بع�ص موظفي املوؤ�س�سات ال�سجنية يف حق النزالء, وهو ما ي�سكل خرقا 

   للقوانني املنظمة للموؤ�س�سات ال�سجنية ولكل ال�سكوك الدولية ذات ال�سلة, التي ت�سنفها ك�رشوب للمعاملة القا�سية اأو املهينة اأو الالاإن�سانية, ومن اأهم     
   مظاهرها: ال�رشب بالع�سا واالأنابيب البال�ستيكية )التيو( والتعليق بوا�سطة االأ�سفاد يف اأبواب الزنازن ملدة طويلة وا�ستعمال الفلقة وغرز االإبر وال�سفع والكي 
   والركل باالأرجل والتجريد من املالب�ص على مراأى من ال�سجناء, ف�سال عن ال�سب وال�ستم واإ�ستعمال عبارات حتط بالكرامة االإن�سانية لل�سجني وال�سجينة. وقد 

   �سجلت هذه التجاوزات يف اأغلب ال�سجون التي متت زيارتها, مع اختالف حدتها من �سجن الآخر, با�ستثناء �سجني اإنزكان والداخلة اللذين �سجلت 
   فيهما حاالت قليلة جدا؛

 ا�ستمرار تعري�ص ال�سجناء وال�سجينات ل�سوء املعاملة  من طرف بع�ص اأطر وموظفي املندوبية مع �سعف اإعمال و�سائل البحث والتحري يف ال�سكايات  
   ذات ال�سلة التي يتقدم بها املعتقلون يف مواجهة بع�ص املوظفني مبن فيهم املوظفون ال�سحيون اأو تلك التي تت�رشب عرب و�سائل االإعالم اأو تقارير اجلمعيات؛
 الغلو يف ا�ستعمال ال�سلطة التقديرية يف تف�سري اأفعال وت�رشفات املعتقلني وتكييفها على اأ�سا�ص اأنها تهدد اأمن املوؤ�س�سة, مما يوؤدي اإىل حرمان املعتقلني من 

   بع�ص احلقوق كاإدخال بع�ص املواد الغذائية اأو اإىل اإتالفها واإتباع �سيا�سة العقاب اجلماعي يف حالة وقوع تظلمات جماعية اأو متردات بال�سجون؛
 ا�ستمرار وجود اأماكن لتعذيب ال�سجناء يف بع�ص املوؤ�س�سات ال�سجنية )اوطيطة 1, عني قادو�ص, اجلديدة, مركز االإ�سالح والتهذيب بالدارالبي�ساء,...( 

 التع�سف يف ا�ستعمال الرتحيل االإداري كو�سيلة للتاأديب يف مواجهة املعتقلني )خا�سة معتقلو ال�سلفية اجلهادية(؛
 عدم احرتام التدرج يف اإيقاع العقوبة التاأديبية احرتاما ملبداأ تنا�سب املخالفة مع نوع االإجراء التاأديبي وو�سع املعتقلني يف الزنازن التاأديبية مبا�رشة مع تطبيق 

   اأق�سى مدة  يف حق البع�ص منهم؛
 �سعف تفعيل اآليات الرقابة والتفتي�ص من اأجل الق�ساء على مظاهر الف�ساد التي تعرفها بع�ص املوؤ�س�سات بتفاوت درجاتها؛

 غياب مقاربة اإدماجية يف التعاطي مع  اخلدمات وبرامج الرتبية والتكوين. 

2. على م�صتوى عدم تفعيل القوانني وامل�صاطر
بالرغم مما ي�سجله املجل�ص من نقاط القوة على م�ستوى الت�رشيع اجلنائي اإال اأن عدم تطبيق بع�ص املقت�سيات القانونية اأو �سوء تدبريها وتنفيذها يف غياب رقابة 
حقيقية ومتابعة فعالة من طرف اأجهزة الرقابة الق�سائية التابعة لوزارة العدل واحلريات والرقابة االإدارية املتمثلة يف اللجان االإقليمية يوؤدي اإىل امل�سا�ص بحقوق 

ال�سجناء وال�سجينات مبختلف فئاتهم. وبهذا ال�سدد يقدم املجل�ص املالحظات التالية:
 االإ�ستعمال املفرط لالعتقال االحتياطي مما يعد وب�سكل مبا�رش امل�سوؤول عن ظاهرة االكتظاظ؛

 البطء يف اإ�سدار االأحكام مما يعد م�سا�سا ب�سمانات املحاكمة العادلة املن�سو�ص عليها يف القانون؛
 عدم تفعيل املقت�سيات القانونية املتعلقة باالإفراج املقيد ب�رشوط )املواد من 622 اإىل 632 من قانون امل�سطرة اجلنائية( مع �سعوبة حتديد اجلهة امل�سوؤولة عن 

   تنفيذ هذه املقت�سيات, ف�سال عن عدم اال�ستجابة ملعظم الطلبات املقدمة بهذا اخل�سو�ص )اال�ستجابة حلالتني فقط �سنة 2011(؛
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 عدم تفعيل م�سطرة ال�سلح املن�سو�ص عليها يف املادة 41 من قانون امل�سطرة اجلنائية والتي تهم اجلرائم املعاقب عليها ب�سنتني اأو اأقل اأو بغرامة ال يتجاوز 
    حدها االأق�سى 5000 درهم, حيث يوجد 14522 �سجينا حمكوما ب�سنة فاأقل, منهم 9228 حمكوما ب�ستة اأ�سهر فاأقل اإىل حدود 30 اأبريل 2012؛
 اإ�سكالية تدبري الرتحيل الق�سائي املن�سو�ص عليها يف املر�سوم التطبيقي للقانون 23.98 املتعلق بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية والذي تعطى فيه 

    ال�سالحية للنيابة العامة وفق القواعد املن�سو�ص عليها يف امل�سطرة اجلنائية وما تطرحه هذه اال�سكالية يف ارتباط مع عدم توفر و�سائل النقل واملوارد الب�رشية 
   الكافية  من بطء يف املحاكمات وامل�سا�ص ب�سمانات املحاكمة العادلة؛

 عدم اإعمال اآليات الرقابة الق�سائية ب�سكل فعال بالرغم من تن�سي�ص املادة 249 من قانون امل�سطرة اجلنائية على زيارة املوؤ�س�سات ال�سجنية من طرف رئي�ص 
   الغرفة اجلنحية اأو من ينوب عنه مرة كل ثالثة اأ�سهر على االأقل وذلك للتحقق من حالة املتهمني املوجودين يف حالة اعتقال احتياطي ومربرات اعتقالهم مع 

   اإمكانية توجيه تو�سيات بهذا اخل�سو�ص لقا�سي التحقيق, اإال اأن ما متت مالحظته خالل الزيارات اأن اأغلب ال�سجون مل تتم زيارتها من قبل رئي�ص الغرفة 
   اجلنحية خالل �سنة 2011 بالن�سبة للموؤ�س�سات ال�سجنية التي متت زيارتها با�ستثناء �سجن عني قادو�ص بفا�ص الذي �سجلت به ثالثة زيارات خالل �سنة 2011؛

 عدم انتظام زيارات اللجان االإقليمية واملن�سو�ص عليها يف الف�سلني 620 و621 من قانون امل�سطرة اجلنائية الأغلب املوؤ�س�سات ال�سجنية.

3. على م�صتوى عدالة الأحداث
بالرغم من اأن املغرب عمل على احرتام جل التوجيهات الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل واملبادئ والقواعد التوجيهية ذات ال�سلة و�سمنها يف مقت�سيات قانون 
امل�سطرة اجلنائية التي اأجمعت كل االأطراف على اأنها اعتمدت مقاربة حمائية بخ�سو�ص معاجلة و�سعية االأحداث يف نزاع مع القانون مراعية يف ذلك امل�سلحة 

الف�سلى للطفل, فاإن املجل�ص يبدي املالحظات التالية:
 عدم تفعيل مقت�سيات املادة 460 من قانون امل�سطرة اجلنائية التي تن�ص على اأنه:"ميكن, دون امل�سا�ص مبقت�سيات املادة 470 )...(, ل�سابط ال�رشطة 

   الق�سائية املكلف باالأحداث اأن يحتفظ باحلدث املن�سوب اإليه اجلرم يف مكان خم�س�ص لالأحداث ملدة ال ميكن اأن تتجاوز املدة املحددة للحرا�سة 
   النظرية. وعليه اأن يتخذ كل التدابري لتفادي اإيذائه؛

  عدم وجود �رشطة اأو خمافر متخ�س�سة يف البحث يف ق�سايا االأحداث؛ واعتماد االحتفاظ باحلدث كقاعدة ولي�ص كا�ستثناء بجميع املخافر؛
 عدم وجود نواب لوكيل امللك خمت�سون يف ق�سايا االأحداث كما هو من�سو�ص عليه يف القانون, حيث يتم تكليف قا�ص من ق�ساة النيابة العامة بق�سايا 

   االأحداث, دون االأخذ بعني االعتبار خ�سو�سية هذه الفئة املن�سو�ص عليها يف القانون؛
 عدم توفري اإمكانيات ل�سمان عدم اإيذاء احلدث )تغذية, تطبيب, م�ساعدة نف�سية واجتماعية...(؛

 عدم اإخبار االأولياء بالتدبري املتخذ يف بع�ص احلاالت, وحتى يف حالة االإخبار, ال يقع احرتام حقهم يف االت�سال باحلدث؛
 بالرغم من اأن و�سع خمافر ال�رشطة حتت املراقبة الفعلية للنيابة العامة يعترب اأهم �سمانة للحدث, فاإنه نادرا ما تتم ممار�سة هذه الرقابة على النحو الذي توخاه 

   امل�رشع مما يحتمل معه تعر�ص الطفل لالإيذاء؛
 عدم اللجوء اإىل م�ساطر ال�سلح يف اجلنح التي يرتكبها االأحداث اإال نادرا؛ 

 نادرا ما تتقدم النيابة العامة مبلتم�سات الت�سليم لالأولياء اأو تغيري االإيداع بال�سجن بتدبري اآخر من طرف الق�ساة اأو امل�ست�سارين املكلفني باالأحداث )املادة من 
   501 اإىل 504 من قانون امل�سطرة اجلنائية(.

اإن تغيري التدابري, وخا�سة ا�ستبدال االإيداع بال�سجن باالإيداع مبركز حلماية الطفولة, ال يقع تنفيذه على الفور اأو ال يقع اإطالقا, اإذ كثريا ما يالحظ اأن االأحداث 
امل�ستفيدين من هذه امل�ساطر ينتظرون طويال بال�سجون قبل وقوع التنفيذ.

4. على م�صتوى باقي الفئات اله�صة الأخرى
1.4. الن�ساء ال�سجينات

باالإ�سافة اإىل الو�سعية العامة لل�سجون واالنتهاكات التي تطال حقوق ال�سجناء وال�سجينات ب�سفة عامة, فاإن الن�ساء, والعتبارات �سو�سيوثقافية, يعانني بدرجة 
اأكرب من املعاملة املهينة واحلاطة من الكرامة )ال�سب والنعت بنعوت بذيئة ومهينة( بدءا من خمافر ال�رشطة وانتهاء بال�سجن من طرف بع�ص امل�رشفات على املعاقل 

اخلا�سة بهن وخ�سو�سا اللواتي اعتقلن ب�سبب الف�ساد اأو اخليانة الزوجية.
كما اأن الن�ساء اللواتي و�سعن مواليدهن اأثناء مدة االعتقال واللواتي ال معيل لهن يعتمدن على االإعانات ال�سخ�سية لبع�ص املوظفني اأو مدراء ال�سجون يف بع�ص 
احلاالت الإعالة اأطفالهن وتوفري االألب�سة لهم ...الخ كما الحظ املجل�ص عدم �سعة الف�ساء املخ�س�ص لهن يف جمموعة من ال�سجون وعدم توفر اأماكن للح�سانة 

وللرتفيه الأطفالهن. وحتى واإن وجدت فهي ال تتوفر على التجهيزات الالزمة.
ويف ارتباط مع نف�ص الو�سعية فاإنه وبعد انتهاء املدة امل�سموح بها لالحتفاظ باأطفالهن ي�سطررن اإىل التخلي عن اأطفالهن لفائدة اأ�سخا�ص قد ي�ستغلونهم يف 

الت�سول و اأمور اأخرى اأو يودعون باخلرييات...خ�سو�سا يف حالة عدم وجود اأقرباء اأو تنكر هوؤالء لهن.   
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 2.4. امل�سابون بالأمرا�ض العقلية والنف�سية

 اإن الت�رشيع اجلنائي املغربي يتعامل مع هذه الفئة على اأ�سا�ص التمييز ح�سب ما اإذا كان االأمر يتعلق مبخالفة اأو جنحة اأو جرمية, اإذ ين�ص الف�سل 134 من 
   القانون اجلنائي املغربي على اإيداع كل مرتكب جلنحة اأو جناية تبني اأنه وقت ارتكابه اجلرمية املن�سوبة اإليه كان يف حالة ي�ستحيل معها االإدراك اأو توفر 
   االإرادة ب�سبب خلل يف قواه العقلية يف موؤ�س�سة لعالج االأمرا�ص العقلية, بينما مرتكبي املخالفات يتم ت�سليمهم اإىل ال�سلطة االإدارية اإذا ثبت اإعفاوؤهم 

    من امل�سوؤولية اجلنائية؛ واحلال اأنه يتعني اإخ�ساعه ملراقبة طبية �رشورية ومنا�سبة؛
 عدم مراعاة مبداأ تفريد التدابري اجلزائية على اأ�سا�ص قيا�ص مدى خطورة مرتكبي االأفعال اجلرمية على اأنف�سهم وعلى النظام العام من عدمها ومالءمة  

   التدبري اجلزائي مع حالتهم؛
 عدم احرتام مقت�سيات الف�سل 134 على علته وا�ستمرار اإيداع مرتكبي االأفعال اجلرمية امل�سابني مبر�ص نف�سي اأو عقلي باملوؤ�س�سات ال�سجنية, اإما ب�سبب 

   طول اإجراءات التحقيق اأو املحاكمة واإما ب�سبب عدم تفعيل وبطء اإجراءات تنفيذ االأوامر باالإيداع باملوؤ�س�سة العالجية يف حق هوؤالء؛
 عدم توفر اأطباء نف�سيني يبا�رشون متابعة حالة هوؤالء اأثناء اإيداعهم باملوؤ�س�سة ال�سجنية؛

 عدم احت�ساب مدة العالج من مدة العقوبة يف حالة امل�سوؤولية الناق�سة ل�سخ�ص مرتكب جرمية كان موجود مبوؤ�س�سة عالجية اثناء التحقيق ومت ا�ستئناف 
   املتابعة �سده و�سدر حكم يف حقه بعقوبة �سالبة للحرية .

3.4. الأ�سخا�ض يف و�سعية اإعاقة

من اأهم املالحظات التي تهم و�سعية هوؤالء داخل املوؤ�س�سات ال�سجنية هي:
 عدم توفري الولوجيات داخل هذه املوؤ�س�سات؛

 عدم توفر بع�ص ال�سجناء املنتمني لهذه الفئة على الكرا�سي املتحركة, مما يعيق حركتهم ويقيدها ويحرمهم من العديد من احلقوق كالتحرك ب�سهولة 
   داخل الزنازن والتمتع بالف�سحة وا�ستعمال مرافق النظافة, اإلخ؛ 

 عدم توفر متخ�س�سني يف لغة االإ�سارات باملوؤ�س�سات ال�سجنية من اأجل ت�سهيل عملية التوا�سل  بالن�سبة لل�سم والبكم �سواء مع ال�سجناء اأو االدارة ال�سجنية 
   اأو مع العامل اخلارجي.

4.4. ال�سجناء الأجانب

اإذا كان االأ�سا�ص اأن هذه الفئة تتمتع بجميع احلقوق التي يتمتع بها باقي ال�سجناء, ي�سجل املجل�ص اأنه, باالإ�سافة اإىل االنتهاكات املبا�رشة وغري املبا�رشة التي مت�ص 
هذه احلقوق ب�سفة عامة, فاإن:

 ال�سجناء االأجانب يعانون من انتهاكات اأخرى خا�سة تقوم على التمييز على اأ�سا�ص اللون من طرف ال�سجناء اأنف�سهم ومن طرف االإدارة اأحيانا باالإ�سافة 
   اإىل �سعف التوا�سل واالت�سال بالعامل اخلارجي بل وانعدامه يف بع�ص احلاالت ب�سبب عائق اللغة وعدم التوفر على اإمكانية الزيارة خ�سو�سا بالن�سبة 
   لالأفارقة جنوب ال�سحراء الذين ال ي�ستطيعون االت�سال ب�سفارات بلدانهم اإما ب�سبب عدم التفات هذه االأخرية اإليهم بالرغم من اإ�سعارها من طرف 

   ال�سلطات املغربية اأو ب�سبب عدم االإ�سعار ب�سبب االإهمال وعدم االإكرتاث؛
 عدم ا�ستفادتهم من الربامج التكوينية ب�سبب املعيقات ال�سابقة الذكر؛

 عدم توفري االإر�ساد القانوين لهم من اأجل �سمان حماكمتهم حماكمة عادلة.

5.4. املدمنون وامل�سابون باأمرا�ض مزمنة 

ح�سب معطيات حم�سل عليها من طرف املندوبية العامة الإدارة ال�سجون, فاإن عدد املعتقلني يف اإطار ق�سايا ترويج وا�ستهالك املخدرات ت�سل ن�سبتهم اإىل 37.25 
يف املائة, وهي فئة من ال�سجناء تعاين االإدمان. مما يعد م�سكال اأ�سا�سيا تقت�سي معاجلته بتدخل كل االأطراف املعنية ون�سجل اأن التدابري الزجرية التي اتخذتها 
املندوبية يف حق املوظفني املتورطني يف ت�رشيب املخدرات اإىل داخل ال�سجون هي تدابري غري كافية بل يلزمها تدابري اأخرى م�ساحبة تتمثل يف توفري مراكز العالج 

من االإدمان وتوفري ظروف التاأهيل لهوؤالء املدمنني. 
كما اأننا الحظنا عدم العناية الكافية و�سعف االأطر الطبية وو�سائل العالج االأولية اخلا�سة بال�سجناء وال�سجينات امل�سابني باالأمرا�ص املزمنة. والتي ت�ستدعي 
حاالتهم اال�ست�سفاء يف موؤ�س�سات �سحية عمومية والتدخل با�ستعجال من اأجل اإنقاذ حياتهم عرب اإخ�ساعهم لعالج خا�ص كما هو احلال بالن�سبة للم�سابني بداء 
ال�سيدا اأو الق�سور الكلوي اأو مر�ص ال�رشطان....الخ  مما يظهر �سعف التوا�سل بني اجلهات املعنية ذات االخت�سا�ص �سواء املوؤ�س�سة ال�سجنية اأو النيابة العامة اأو 
املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية التي ترف�ص يف غالبية االأحيان ا�ستقبال مثل هذه احلاالت ب�سبب عدم توفر االأ�رشة من جهة وعدم تخ�سي�ص ميزانيات كافية ل�سمان احلق 

يف العالج والتطبيب واالأدوية خ�سو�سا بالن�سبة لل�سجناء الذين ال يتوفرون على م�سادر العي�ص ال�رشورية.
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 5. على م�صتوى الختاللت الت�رشيعية 
 اإن بناء �سجون جديدة اأو الزيادة يف الطاقة اال�ستيعابية ل�سجون قائمة ال ميكن اأن يكون وحده حال منا�سبا الإ�سالح و�سعية ال�سجون وحت�سني و�سعية ال�سجناء 
بل يتعلق االأمر كذلك باإ�سالح منظومة ال�سيا�سة اجلنائية وكل التدابري املواكبة لها. ولعل من اأبرز اال�سكاالت التي تعاين منها املوؤ�س�سات ال�سجنية هي ظاهرة 
االكتظاظ ب�سفتها ت�سكل اأ�سا�سا للعديد من االنتهاكات اخلطرية التي تطال جمال اخلدمات, )ال�سحة, النظافة التغذية واالأمن( من جهة واإعادة التاأهيل من جهة 
اأخرى. وبالتايل فاإن معاجلة اأو�ساع ال�سجون وال�سجناء يتطلب اإ�سالحا قانونيا وق�سائيا يجب اأن يكونا يف قلب الق�سايا الكربى التي يتناولها احلوار الوطني 

الإ�سالح منظومة العدالة.  

1.5. بخ�سو�ض قانون امل�سطرة اجلنائية والقانون اجلنائي

ن�سجل جمموعة من االختالالت ذات ال�سلة بتطبيق قانون امل�سطرة اجلنائية مع ما يرتتب عن تلك االختالالت من نتائج, ميكن تركيزها  ب�سكل عام يف:
 حمدودية وعدم فعالية الدور املنوط بقا�سي تنفيذ العقوبات؛ 

 �سعوبة ح�سول املكرهني على �سهادة تثبت عوزهم, والتي تعفيهم من تنفيذ مدة االإكراه البدين, كما هو من�سو�ص عليه يف املادة 635 من قانون امل�سطرة 
   اجلنائية؛

 اعتبار االآجال املحددة ملمار�سة احلق يف م�سطرة رد االعتبار بحكم القانون اأو رد االعتبار الق�سائي من العوائق االأ�سا�سية يف وجه اإدماج ال�سجناء داخل 
   املجتمع بعد اإنهاء عقوبتهم, واأحد العوامل التي توؤدي اإىل حاالت العود وتكر�ص الو�سم جتاههم من طرف املجتمع؛

 عدم ت�سدير القانون اجلنائي باأهم املبادئ التوجيهية التي تقوم عليها ال�سيا�سة اجلنائية من اأجل مالءمة نظام اجلزاءات والعقوبات الذي ا�سبح يف العديد 
   من جوانبه ال يتما�سى مع التطورات املجتمعية؛

 عدم اعتماد الت�رشيع اجلنائي احلايل على نظام العقوبات البديلة عن العقوبات ال�سالبة للحرية خ�سو�سا يف اجلنح التي ال تتعدى العقوبة احلب�سية فيها خم�ص 
   �سنوات؛

 عدم اإعمال مبداأ االن�ساف وامل�ساواة وال�رشعية يف تعريف امل�سوؤولية اجلنائية وامل�سووؤلية اجلنائية الناق�سة بالن�سبة ملرتكبي اأفعال جرمية ثبت اأنهم قاموا بها 
   وهم يف حالة نف�سية اأو عقلية اأو ال اإرادية مت�ص بتمييزهم عند وقوع اجلرمية. 

2.5. بخ�سو�ض القانون رقم 23.98 ومر�سومه التطبيقي

 عدم وجود ت�سدير يت�سمن املبادئ التوجيهية العامة حلقوق ال�سجناء وال�سجينات يف هذا القانون؛
 حرمان املعتقلني من تقدمي مطالب جماعية وتعري�سهم الإجراءات تاأديبية من طرف امل�رشفني على املوؤ�س�سة ال�سجنية ح�سب املادة 99  من قانون 23.98؛

 وجود غمو�ص يف املادة 66 من املر�سوم التطبيقي للقانون رقم 23.98 على م�ستوى حتديد اجلهة امل�سوؤولة عن تنفيذ التدبري املتخذ يف حق حدث مودع 
   مبوؤ�س�سة �سجنية طبقا ملقت�سيات قانون امل�سطرة اجلنائية؛ 

 حمدودية االأن�سطة امل�سموح بها للجمعيات واقت�سارها على املنا�سبات وتقييدها مبوافقة املندوب العام الإدارة ال�سجون واإعادة االإدماج كما هو من�سو�ص 
   عليه يف املادة 10 من املر�سوم التطبيقي للقانون رقم 23.98, مما يقل�ص من دور هذه اجلمعيات يف امل�ساهمة يف اإعادة اإدماج ال�سجناء وال�سجينات من خالل ن�رش 
  ثقافة حقوق االإن�سان داخل املوؤ�س�سات ال�سجنية, وما تقدمه من مالحظات وتو�سيات ودعم فعلي ميكن اأن ي�ساعد ال�سلطات على القيام مبهمة توفري بيئة 

  مادية مالئمة لتح�سني �سخ�سية ال�سجناء وال�سجينات؛
 غياب معايري وا�سحة ت�ستند اإليها املوؤ�س�سة ال�سجنية يف الوقوف على ح�سن ال�سلوك من اأجل اتخاذ تدابري ت�سجيعية كما هو من�سو�ص عليه يف املواد من 

   32 اإىل 34 من املر�سوم التطبيقي للقانون رقم 23.98, وكذا غياب رقابة على طرق وظروف اتخاذ هذه التدابري خ�سو�سا اأنها تدابري تهم اقرتاح تغيري 
   نظام االعتقال اأو الرتحيل اأو الرت�سيح ال�ستفادة من العفو اأو االإفراج املقيد ب�رشوط اأو منح الرخ�ص اال�ستثنائية مما ي�ساهم يف �سعف تفعيل هذه التدابري 

   وعدم ا�ستفادة ال�سجناء وال�سجينات منها ب�سكل فعال يخدم الهدف االأ�سا�سي املتعلق باإعادة االدماج. 

6. خال�صة خا�صة بامليزانية 
 ان كل املالحظات واخلال�سات املتعلقة باأو�ساع ال�سجون وال�سجناء حتيل على �رشورة و�سع ا�سرتاتيجية تعتمد على مقاربات مندجمة ترتكز اأ�سا�سا على �سيا�سة 

جنائية وا�سحة و�سيا�سة تدبريية فعالة وكل ذلك يبقى رهينا بو�سع �سيا�سة مالية اأي�سا تنطلق من حتديد املتطلبات وتخ�سي�ص االعتمادات املالية الكافية.  
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�شاد�شا: ت��شيات املجل�س ال�طني حلق�ق االإن�شان

1. على املدى القريب
  اإن املجل�ص الوطني حلقوق االن�سان و من اأجل حماية حقوق ال�سجناء وال�سجينات يرفع تو�سياته كالتايل:

1.1. تو�سيات موجهة اإىل املندوبية العامة لإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج

 على م�ستوى املعاملة
 يوؤكد املجل�ص على تو�سياته ال�سابقة ب�ساأن حتقيق امل�ساواة يف التعامل مع ال�سجناء وال�سجينات وعدم التمييز بينهم على اأي اأ�سا�ص كيفما كان؛ واإعمال 

   مقت�سيات املادتني الثالثة والرابعة من املر�سوم التطبيقي للقانون 23.98, وخا�سة عدم ا�ستعمال العنف �سد ال�سجناء اأو خماطبتهم باألفاظ مهينة اأو بذيئة؛ 
   اأو ا�ستعمال و�سائل ال�سغط كاالأ�سفاد والقيود وقمي�ص القوة اإال يف احلاالت اال�ستثنائية التي ياأمر بها مدير املوؤ�س�سة تلقائيا اأو بناء على تعليمات الطبيب 

   اإذا مل تكن هناك و�سائل اأخرى وعدم اللجوء اإىل نظام العزلة كاإجراء تاأديبي انتقامي, ويف غري احلاالت املن�سو�ص عليها قانونا؛
 احرتام م�سطرة تقدمي ال�سكايات والتظلمات ب�سبب �سوء املعاملة اأو التعذيب التي يتقدم بها املعتقلون طبقا للمادة 98 من قانون 23.98 ؛ 

 تقوية دور هذه االآلية مبا ي�سمن حق الطعن واملنازعة للمت�رشرين يف القرارات التاأديبية واحرتام االجال املخ�س�سة لذلك وحقهم يف  تعيني من يوؤازرهم 
   اأمام اللجنة املخ�س�سة للبث؛        

 حماربة كل املمار�سات غري ال�سليمة من ابتزاز ور�سوة وتهديد والتي يعاين منها ال�سجناء وال�سجينات مقابل اال�ستفادة من حقوق اأقرها لهم القانون    
   )الزيارة, ا�ستعمال الهاتف, مقابلة املدير, العالج خارج ال�سجن, اإلخ(؛ عن طريق تفعيل اآلية التفتي�ص والتاأديب الداخلية

 ت�سهيل ولوج جمعيات املجتمع املدين اإىل املوؤ�س�سة ال�سجنية وتو�سيع ال�رشاكة معهم مبا ي�سمن تفعيل دورها يف التح�سي�ص ون�رش ثقافة حقوق االإن�سان 
   واالإ�سهام يف تاأهيل القدرات الب�رشية امل�رشفة ب�سكل مبا�رش على ت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية.

 على م�ستوى املن�ساآت والبنايات
 ت�رشيع اإجراءات اإغالق ال�سجن املحلي عني قادو�ص يف فا�ص؛

 حذف الفا�سل املحدث بقاعة الزيارة بال�سجن املحلي بالعيون؛
 القيام باالإ�سالحات والرتميمات ال�رشورية يف ال�سجون املرتهلة وغري امل�سانة؛

 االقت�سار على ف�ساء واحد للزيارات امل�سبكة يف �سجن االأوداية مبراك�ص عو�ص ثالثة, اأخدا بعني االعتبار اأن الزيارة امل�سبكة تدخل يف باب االإجراءات التاأديبية؛ 
 تو�سيع ف�ساء الف�سحة املخ�س�ص للمر�سى والتابع للم�سحة يف �سجن االأوداية مبراك�ص؛

 االأخذ بعني االعتبار الولوجيات املخ�س�سة لالأ�سخا�ص يف و�سعية اإعاقة من ال�سجناء يف ت�ساميم بناء املوؤ�س�سات ال�سجنية اجلديدة مع اإخ�ساع ت�ساميم 
   بنائها اإىل نظام ت�ساميم التهيئة والتعمري واحرتام املعايري الدولية املتعارف عليها يف بناء هذه املوؤ�س�سات.

 على م�ستوى املوارد الب�رشية
 توفري االأطر املوظفة ح�سب معدل التاأطري املعمول به دوليا بقيا�ص حار�ص لكل 3 �سجناء؛

 تاأهيل موظفي املوؤ�س�سات ال�سجنية وتقوية قدراتهم يف التكوين يف جمال حقوق االإن�سان كما هي متعارف عليها دوليا, واأ�سا�سا يف جمال حماية حقوق 
   ال�سجناء واإعمال نظام ت�سجيعي لهم )جوائز التقدير ال�سنوية, التكرمي....(؛

 خلق نظام تعوي�سات جزافية عن ال�سكن الوظيفي لفائدة العاملني يف املوؤ�س�سات ال�سجنية الذين ال يتمتعون بال�سكن الوظيفي.
 على م�ستوى االأن�سطة الريا�سية والرتفيهية وممار�سة ال�سعائر الدينية 

 اإيالء اأهمية اأكرب لالأن�سطة االجتماعية والرتفيهية والريا�سية لفائدة النزالء, من خالل ت�سجيع ال�سجناء ذوي املواهب والكفاءات يف املجاالت ذات ال�سلة, 
   ومتكني اجلمعيات املهتمة من تنظيم هذه االن�سطة؛
 توفري ف�ساءات للعبادة بجميع املوؤ�س�سات ال�سجنية.

 الف�سحة
يوؤكد املجل�ص تو�سيته ال�سابقة القا�سية باحرتام القانون و�رشورة متتيع جميع ال�سجناء بدون ا�ستثناء من الفرتة املخ�س�سة للتعر�ص الأ�سعة ال�سم�ص والف�سحة يوميا 

ملدة زمنية ال تقل عن �ساعة مع متتيعهم بها خالل اأيام العطل.
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 على م�ستوى توفري اخلدمات
التطبيب

يعيد املجل�ص تاأكيده على �رشورة تفعيل تو�سياته ال�سابقة, وخا�سة تلك املتعلقة باإ�سناد العناية ال�سحية باملوؤ�س�سات ال�سجنية لوزارة ال�سحة؛ وو�سع برامج لعالج 
املدمنني على املخدرات وتوفري مراكز للعالج من االإدمان؛ وتوفري خدمات الطب النف�سي يف كافة ال�سجون, كما يو�سي مبا يلي:

 ت�سجيع مبادرات املجتمع املدين من اأجل تنظيم قوافل طبية لفائدة مر�سى املوؤ�س�سات ال�سجنية؛ 
 قيام وزارة ال�سحة بحمالت طبية تعقيمية ملكافحة االأمرا�ص املعدية, خا�سة اجللدية منها؛

 تنظيم حمالت حت�سي�سية يف اأو�ساط ال�سجناء بخطورة االأمرا�ص املعدية, وخا�سة داء ال�سيدا؛ وقوافل حت�سي�سية لالإقالع عن التعاطي للمخدرات لفائدة    
   ال�سجناء املدمنني؛

 اتخاذ تدابري خا�سة حلماية بع�ص الفئات اله�سة من قبيل االأ�سخا�ص يف و�سعية اإعاقة وامل�سابني باأمرا�ص خطرية كداء ال�سيدا وال�رشطان وامل�سابني باأمرا�ص عقلية وامل�سنني؛
 تعزيز املوارد الب�رشية والزيادة يف عدد االأطباء والطاقم ال�سحي؛

 توفري ما يكفي من االأدوية والتجهيزات واملعدات الطبية داخل املوؤ�س�سات ال�سجنية.
التغذية

 حت�سني جودة االأطعمة املقدمة لل�سجناء مع احرتام تفعيل الربنامج الغذائي الذي و�سعته االإدارة املركزية والرفع من امليزانية املخ�س�سة للتغذية؛
 احرتام االأ�سعار العادية للمواد الغذائية يف املتاجر املحدثة باملوؤ�س�سات ال�سجنية وعدم اإجبار ذوي ال�سجناء على اقتنائها من هذه املتاجر.

 التعليم والتكوين املهني
 تعزيز التعاون بني املندوبية العامة الإدارة ال�سجون واإعادة االإدماج ووزارة الرتبية الوطنية ووزارة الت�سغيل والتكوين املهني وموؤ�س�سة حممد ال�ساد�ص الإعادة 

   اإدماج ال�سجناء يف جمال الرتبية والتكوين واإعادة االإدماج وكذا مع باقي الفاعلني املعنيني ؛
 عدم تقييد احلق يف التعليم والتكوين باأية �رشوط كيفما كان نوعها؛

 القيام بحمالت حت�سي�سية يف اأو�ساط النزالء حول اأهمية الرتبية والتكوين املهني.
عمل ال�صجناء 

 اإيالء اأهمية خا�سة لعمل ال�سجناء على اعتبار دوره يف م�ساعدتهم على االندماج يف حميطهم االجتماعي؛
 احلر�ص على ت�سديد كافة م�ستحقات النزالء مقابل الكلف التي يقومون بها؛

 اإحداث معامل لالإنتاج على غرار ما كان معموال به يف ال�سابق؛
 اإخ�ساع ال�سجناء اإىل نظام التاأمني على حوادث ال�سغل؛

 مراقبة مفت�سي ال�سغل لعمل ال�سجناء داخل املوؤ�س�سات ال�سجنية.
النظافة وال�صتحمام

 تفعيل ما جاء يف القانون املنظم للموؤ�س�سات ال�سجنية وخا�سة املادة 130 التي تن�ص على اأهمية النظافة وعالقتها ب�سحة املعتقل؛
 احرتام حق ال�سجناء يف اخل�سو�سية ؛ اأثناء فرتة اال�ستحمام اأو اأثناء ق�ساء حاجاتهم البيولوجية ؛

 العمل على احرتام مقت�سيات املر�سوم التطبيقي للقانون رقم 98-23 املتعلقة بالنظافة واملحافظة على ال�سحة )املواد من 84 اإىل 88(.
الأغطية والأفر�صة والألب�صة 

 توفري ما يكفي من االأغطية واالأفر�سة واالألب�سة للنزالء مع مراعاة �رشوط النظافة كحق اأ�سا�سي من�سو�ص عليه  يف القانون؛
 تفعيل دور وزير العدل واحلريات يف اإطار املادة 82 من املر�سوم التطبيقي واملتمثل يف حتديد مكونات وموا�سفات األب�سة املعتقلني ولوازم الفرا�ص اخلا�ص 

   بهم و�رشوط احلفاظ على نظافتها وجودتها وعلى جتديدها الدوري؛
 التوزيع املن�سف واملت�ساوي لالأغطية على جميع النزالء دون ا�ستثناء.

الت�صال بالعامل اخلارجي
 ت�سهيل ا�ستفادة االأقارب من زيارة ذويهم من النزالء ب�سكل جماعي ومتزامن ومبا�رش وعدم ا�ستعمال الزيارة امل�سبكة, اإال يف االأحوال التي ين�ص عليها 

   القانون؛
 اتخاذ تدابري كفيلة ب�سمان ت�سهيل توا�سل ال�سجناء االأجانب مع العامل اخلارجي؛

 تعميم جتهيز قاعات الزيارة بكل ال�سجون بالكرا�سي والطاوالت لتح�سني ظروف الزيارة ؛
 البث االأر�سي للقناة االأمازيغية؛

 توفري اأطر باملوؤ�س�سات ال�سجنية مدربة على لغة االإ�سارات؛
 ت�سهيل ح�سول ال�سجناء على البطاقة الوطنية واعتبار عنوان املوؤ�س�سة ال�سجنية التي تاأويهم كعنوان �سخ�سي لهم.
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2.1. تو�سيات مرفوعة اإىل وزارة العدل واحلريات 
من اجل  �سمان تطبيق القانون وتفعيل التدابري وامل�ساطر فاإن وزارة العدل واحلريات مطالبة  ب:

 على م�ستوى معاجلة ظاهرة االكتظاظ
 تر�سيد االعتقال االحتياطي حيث اأن اآالف املعتقلني االحتياطيني يتم االإفراج عنهم �سنويا اإما با�ست�سدار حكم بالرباءة اأو بعقوبة حب�سية موقوفة التنفيذ اأو 

   بقرار عدم املتابعة ؛
 احلد من احلكم بالعقوبات الق�سرية وا�ستبدالها باملوقوف اأو الغرامة يف انتظار �سن عقوبات بديلة فعالة؛ 

 ت�رشيع البت يف ق�سايا املعتقلني االحتياطيني �سواء اأمام ق�ساء التحقيق اأو اأمام ق�ساء احلكم بكل درجاته؛
 تفعيل االآليات القانونية التي متكن من منح االإفراج املقيد ب�رشوط اأو العفو للمعتقلني املتميزين بح�سن ال�سلوك و/اأو الذين ق�سوا ثلثي العقوبة )بلغ عددهم 

   17939 �سنة 2011( اأو االأ�سخا�ص امل�سنني اأو املحكومني باأقل من �ستة اأ�سهر )بلغ عددهم 9228 �سنة 2011( اأواالأ�سخا�ص امل�سابني باأمرا�ص مزمنة؛
 تر�سيد التوزيع املت�ساوي للنزالء على ال�سجون مبا يتوافق وطاقتها اال�ستيعابية

 اإعمال م�سطرة ال�سلح املن�سو�ص عليها يف املادة 41 من قانون امل�سطرة اجلنائية.
  على م�ستوى و�سعية االأحداث يف خالف مع القانون

 تكوين ق�ساة متخ�س�سني يف عدالة االأحداث؛  
 تفعيل مبداأ عدم اللجوء اإىل �سلب حرية الطفل اإال ا�ستثناء وكمالذ اأخري والأق�رش فرتة ممكنة؛ 

 حث الق�ساة وامل�ست�سارين املكلفني باالأحداث على تفقد اأو�ساع هذه الفئة ب�سكل منتظم وعملي؛
 تفعيل التلقائية يف تغيري التدابري من طرف الق�ساة وامل�ست�سارين املكلفني باالأحداث, كلما تطلبت امل�سلحة الف�سلى للطفل ذلك؛

 احلر�ص على التنفيذ الفوري لقرارات  تغيري التدبري وحتديد اجلهة املكلفة بذلك؛
 عدم حرمان الطفل امل�سلوب احلرية من حقه يف التمدر�ص وباقي احلقوق املكفولة قانونا؛

 �سمان امل�ساعدة القانونية لفائدة جميع االأحداث يف خالف مع القانون وتعزيز االإ�رشاف االجتماعي على هذه الفئة؛ 
 تفعيل ا�ستفادة االأحداث من مراكز الرعاية الالحقة خلدمة احلدث املفرج عنه وتعميمها وطنيا.

 على م�ستوى تفعيل اآليات الرقابة الق�سائية
 تعزيز مراقبة اأماكن الو�سع حتت احلرا�سة النظرية من طرف النيابة العامة؛ 

 تفعيل الرقابة الق�سائية على املوؤ�س�سات ال�سجنية وجعلها اإلزامية, من خالل القيام بزيارات منتظمة يكون هدفها االطالع الفعلي على واقع املوؤ�س�سات 
   ال�سجنية, مع تو�سيع �سالحيات قا�سي تنفيذ العقوبة, ب�سكل ي�سمح له مبراقبة فعلية وتتبع تنفيذ العقوبات و�سحة هذا التنفيذ.

3.1. تو�سيات خا�سة بوزارة الداخلية

 الت�رشيع باإحداث خمافر لل�سابطة الق�سائية خا�سة باالأحداث؛  
 تفعيل الرقابة التي تقوم بها اللجان االإقليمية لتح�سني اأو�ساع ال�سجون وال�سجناء, وذلك من خالل زيارات منتظمة وفعالة لهذه املوؤ�س�سات مع اإعداد 

   تقارير مو�سوعاتية حول هذه االأو�ساع؛
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4.1. تو�سيات خا�سة باملتدخلني الأ�سا�سيني 

 تفعيل الرقابة الت�رشيعية التي يقوم بها الربملان على م�ستوى الت�رشيع واال�ستطالع والتق�سي وامل�ساءلة, ب�سكل ي�سمح له بتح�سني القوانني ذات ال�سلة 
   ومالءمتها مع املعايري الدولية يف املجال؛

 تفعيل دور اللجنة املن�سو�ص عليها يف الفقرة االأخرية من املادة الثانية من ظهري 29 ابريل 2008 واملحدثة طبقا للمر�سوم رقم 2.09.212 القا�سي بتاأليف 
   وحتديد اخت�سا�سات هذه اللجنة التي تتاألف من االدارات التالية:

   وزارة العدل, وزارة الداخلية, وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية, وزارة االقت�ساد واملالية, وزارة اال�سكان والتعمري والتنمية املجالية, وزارة ال�سحة, 
   وزارة ال�سبيبة والريا�سة, وزارة الفالحة وال�سيد البحري, وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين االأطر والبحث العلمي, وزارة الت�سغيل والتكوين 
   املهني, وزارة ال�سناعة التقليدية, وزارة الثقافة واأخريا الدرك امللكي؛ وذلك من اأجل التدبري الت�ساركي لل�سجون وحت�سني ظروف اعتقال ال�سجناء وتوفري 

   الرعاية ال�سحية لهم وتاهيلهم  بعد االإفراج عنهم من اأجل اإعادة اإدماجهم يف املجتمع و�سمان تكوين موظفي املندوبية العامة يف املجال االجتماعي 
   وال�سحي واالأمني؛

 تو�سيع املجاالت التي ميكن اأن ت�ستغل عليها منظمات املجتمع املدين وتقوية ادوارها لت�سمل ر�سد اأو�ساع ال�سجون وتنظيم  دورات للرتبية على املواطنة 
   وحقوق االإن�سان وامل�ساواة املبنية على النوع لفائدة موظفي ال�سجون وال�سجناء؛ وذلك بتعديل املادة 84 من القانون 98.23 وتخويل املديرين اجلهويني 

   للموؤ�س�سة ال�سجنية الرتخي�ص جلمعيات املجتمع املدين بزيارة املوؤ�س�سات ال�سجنية, مع االكتفاء فقط باإ�سعار املندوب العام؛
 اتخاذ التدابري واالإجراءات القانونية الالزمة التي تروم �سيانة حرمة االأ�سخا�ص املدانني وكرامتهم ومراعاة اأخالقيات مهنة ال�سحافة بتجنب اإظهار �سور 

   املعتقلني وكتابة اأ�سمائهم واألقابهم اإال باإذنهم؛
 تقوية ودعم دور موؤ�س�سة حممد ال�ساد�ص يف جمال الرعاية الالحقة للمفرج عنهم؛

 احداث دور للتكفل ورعاية االأطفال املولودين داخل املوؤ�س�سات ال�سجنية والذين ي�سبحون يف و�سعية �سعبة اإما ب�سبب عدم وجود اأقرباء يتكفلون بهم 
   اأو تنكر هوؤالء لوجودهم مع توفري كل و�سائل الرعاية املادية واملعنوية والنف�سية واالجتماعية لهم.  

2. على املدى املتو�صط والبعيد 
اإن املجل�ص الوطني حلقوق االإن�سان و من اأجل النهو�ص باأو�ساع وحقوق ال�سجناء وال�سجينات يو�سي مبايلي: 

1.2. على م�ستوى التح�سي�ض وثقافة حقوق الإن�سان
 اإطالق حوار وطني وا�سع حول االأو�ساع بال�سجون, من خالل عقد مناظرة وطنية ت�سارك فيها كافة املكونات املجتمعية احلكومية وغري احلكومية 

   للت�سخي�ص امل�سرتك لواقع املوؤ�س�سات ال�سجنية, وبلورة مقرتحات لالإ�سالح, تهم ال�سجون ومراكز االإ�سالح والتهذيب اخلا�سة باالأحداث؛
 انخراط جميع الفاعلني املعنيني, مبن يف ذلك املجل�ص, يف تنظيم دورات تدريبية لفائدة موظفي املوؤ�س�سات ال�سجنية يف جمال الرتبية على حقوق االإن�سان 

   واملواطنة واحلكامة اجليدة؛
 تنفيذ تو�سيات هيئة االإن�ساف وامل�ساحلة الرامية اإىل امل�سادقة على الربوتوكول الثاين امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية اخلا�ص مبنع عقوبة 

   االإعدام على اأ�سا�ص اأنها ال تعترب عقوبة مثالية اأو فعالة.
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2.2. على م�ستوى توفري ال�سمانات الت�رشيعية

يو�سي املجل�ص كال من وزارة العدل واحلريات واملوؤ�س�سة الت�رشيعية والهيئة العليا للحوار الوطني حول اإ�سالح منظومة العدالة بـــ :
 تفعيل ما جاء به د�ستور2011 من مقت�سيات تهم عدم امل�ص بال�سالمة اجل�سدية اأو املعنوية الأي �سخ�ص يف اأي ظرف ومن قبل اأي جهة كانت, خا�سة اأو 
   عامة )الفقرة االأوىل من الف�سل 22(, وعدم املعاملة الالاإن�سانية اأو املهينة اأو احلاطة بالكرامة )الفقرة الثانية من الف�سل 22(, وجترمي ممار�سة التعذيب بكافة 

   اأ�سكاله )الفقرة الثالثة من الف�سل 22(, وكذا ربط امل�سوؤولية باملحا�سبة؛
 مالءمة جل مقت�سيات هذا القانون مع املعايري الدولية حلقوق االإن�سان واأ�سا�سا منها القواعد اخلا�سة مبجال معاملة ال�سجناء وواجبات املوظفني املكلفني 

   باإنفاذ القوانني وطبقا لالخت�سا�سات اجلديدة املخولة للربملان؛ 
 تعديل املادة 473 من قانون امل�سطرة اجلنائية وذلك برفع ال�سن من 12 اإىل 15 �سنة فيما يتعلق باإمكانية اإيداع احلدث باملوؤ�س�سات ال�سجنية والتاأكيد على 

   ا�ستثنائية هذا التدبري؛
 اإعمال مبداأ حماية الن�ساء ال�سجينات من كل متييز ومن كل عنف قائم على النوع, مع اعتبار العنف اجلن�سي الذي قد يتعر�سن له يف اأماكن االحتجاز 

   �رشبا من �رشوب التعذيب مع و�سع اإجراءات وو�سائل اإثبات جديرة ب�سمان حماية الن�ساء ووقايتهن من كل عنف اأو متييز؛
 حماربة االإفالت من العقاب بتجرمي املعامالت املهينة واملا�سة بالكرامة ال�سادرة عن ال�سلطة اأو اأحد اأعوانها...؛

تعزيز �رشوط املحاكمة العادلة يف قانون امل�سطرة اجلنائية من خالل:
 تدعيم اأهمية دور الدفاع وتو�سيع نطاق ح�سوره وتدخله واإقرار توازن حقيقي بني الدفاع واالتهام؛ 

 تقلي�ص مدد احلرا�سة النظرية اإىل احلد املقبول مع تدقيق �رشوطها واأن�سنة اأماكن ممار�ستها؛ 
 ربط كل االإخالالت بال�سمانات امل�سطرية بجزاءات �سارمة؛ 

 تعديل امل�ساطر املتعلقة برد االعتبار الق�سائي و�رشوطه على اأ�سا�ص عدم ربطه باآجال حمددة؛ وتقلي�ص مدته بالن�سبة لرد االعتبار بحكم القانون؛
 تقييد ال�سلطة التقديرية للق�ساة بالقانون؛ وذلك بتحديد املقا�سد القانونية مل�سامني الن�سو�ص  ونذكر على �سبيل احل�رش م�سمون الظروف امل�سددة وحالة 

   العود ومقايي�ص تخفيف العقوبة؛ 
 و�سع م�سطرة خا�سة متكن من احل�سول على التعوي�ص عن اخلطاأ الق�سائي تفعيال ملقت�سيات الف�سل 122 من الد�ستور اجلديد مع ترتيب جزاءات عن هذا اخلطاأ؛

 تقنني العمل بنظام اخللوة ال�رشعية باعتباره حقا لل�سجناء وال�سجينات؛ 
 تعزيز حماية االأحداث يف خالف مع القانون وال�سحايا القا�رشين؛

 تعديل املادة 66 من املر�سوم التطبيقي لقانون 23.98 ب�سكل يحدد امل�سوؤوليات يف حالة تنفيذ تغيري التدبري يف حق احلدث يف نزاع مع القانون؛
 اعتبار االأمرا�ص النف�سية و اأمرا�ص االإرادة �سمن عنا�رش انعدام امل�سوؤولية اجلنائية اأو نق�سانها متا�سيا مع مبداأ ال�رشعية واالن�ساف وامل�ساواة يف الباب املتعلق 

   بامل�سوؤولية اجلنائية يف القانون اجلنائي؛
 التن�سي�ص على خ�سم مدة العالج بالن�سبة لالأ�سخا�ص الذين تبث اأنهم ناق�سي امل�سوؤولية و�سبق لهم اأن ق�سوا مدة للعالج مب�ست�سفى االأمرا�ص النف�سية 

   والعقلية ومت ا�ستئناف املتابعة يف حقهم و�سدر حكم يف حقهم بعقوبة �سالبة للحرية؛ 
 التن�سي�ص على عقوبات بديلة يف القانون اجلنائي, مبا يف ذلك اخلدمة من اأجل املنفعة العامة بدون اأجر وعقوبة احلرمان من رخ�سة ال�سياقة, وجعل مراقبة 
   تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة والتاأكد من �سحة ذلك التنفيذ  وفعاليته ومعاينة مدى فائدتها يف تقومي �سلوك املحكوم عليه مع رفع االأمر اإىل املحكمة من 

   اأجل مراجعة القرار يف حالة تعار�سه مع غايته من اخت�سا�ص قا�سي تنفيذ العقوبة.

 3. تو�صية خا�صة  بامليزانية
يو�سي املجل�ص بتخ�سي�ص ميزانية كافية تراعي يف اعتماداتها االن�سجام مع ال�سيا�سة اجلنائية.وتتما�سى مع االأفق اال�سرتاتيجي الهادف اإىل تاأهيل ال�سجناء واإعادة 

اإدماجهم, مع تخ�سي�ص جزء من متح�سل الغرامات من طرف اإدارة اجلمارك لفائدة املندوبية العامة الإدارة ال�سجون واإعادة االإدماج.
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�شابعا: خال�شة عامة
نظرا لعدم فعالية خمتلف اآليات الرقابة من �سلطات ق�سائية وجلان اإقليمية, واعتبارا للخ�سا�ص امل�سجل على م�ستوى الت�رشيع و�سعف رقابة الربملان يف    هذا 

االإطار, وتعدد املتدخلني وتداخل اخت�سا�ساتهم؛ ونظرا ال�ستمرار جمموعة من املمار�سات غري ال�سليمة واالنتهاكات التي تطال حقوق ال�سجناء وال�سجينات؛
وانطالقا من الزيارات التي قام بها فريق املجل�ص الوطني حلقوق االإن�سان لبع�ص املوؤ�س�سات ال�سجنية والتي مكنت من الوقوف على حجم وطبيعة هذه 

االنتهاكات؛

ويف ظل ا�ستمرار املمار�سات التي ت�سكل يف بع�ص االأحيان اإنتهاكات خطرية حلقوق ال�سجناء, وباعتبار ال�سكايات ذات ال�سلة وحاالت االنتقام املحتملة 
)�سبق للمجل�ص اأن تو�سل ب�سكايات بخ�سو�سها بعد قيامه بزيارة بع�ص املوؤ�س�سات ال�سجنية( واأهمية حماية ال�سهود, وهي حاالت تقت�سي متابعة 

م�ستمرة ومتواترة؛

يو�سي املجل�ص الوطني حلقوق االإن�سان احلكومة بت�رشيع م�سل�سل امل�سادقة على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناه�سة التعذيب؛ وكذا الت�رشيع 
باإحداث اآلية وطنية م�ستقلة للوقاية من التعذيب طبقا لهذا الربوتوكول؛ الذي تن�ص مادته 17 على اأن تقوم كل دولة باإحداث اآلية اأو عدة اآليات ملنع 

التعذيب على امل�ستوى املحلي.

كما يو�سي بهذا اخل�سو�ص بفتح نقا�ص عمومي وا�سع حول اإحداث هذه االآلية على اعتبار انها ت�سكل اإىل جانب الزيارات  اإىل كل اأماكن االحتجاز العامة 
واخلا�سة دعامة  اأ�سا�سية لتعزيز حماية االأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة  القا�سية اأو الال اإن�سانية و املهينة.

كما يعترب املجل�ص اأنه يجب اأن تتوفر هذه االآلية على ال�رشوط وال�سمانات من اأجل القيام مبهمتها وذلك عن طريق متكينها من الولوج اإىل املعلومة املتعلقة 
باالأ�سخا�ص امل�سلوبة حريتهم واأماكن االحتجاز ومواقعها؛وكل املعلومات التي تخ�ص املعامالت وظروف احتجاز هوؤالء االأ�سخا�ص؛وكذا الولوج جلميع 
التابعة لها؛ واملتمثلة يف: مراكز ال�رشطة؛ ال�سجون؛ مراكز احتجاز االأحداث؛ مراكز �رشطة احلدود ومناطق العبور يف  اأماكن االحتجاز وجميع املرافق 
املطارات واملوانئ ونقط احلدود الربية؛ مراكز احتجاز املهاجرين وطالبي اللجوء؛ موؤ�س�سات العالج النف�سي؛ مقرات احلرا�سة النظرية التابعة للمديرية العامة 
ملراقبة الرتاب الوطني؛ مقرات االحتجاز يف ظل االخت�سا�سات الق�سائي الع�سكري؛ و�سائل النقل اخلا�سة بال�سجناء واملحتجزين؛ كل مكان عام اأو خا�ص 
لالحتجاز ال ي�سمح فيه لل�سخ�ص املحتجز مغادرته كما �ساء, باأمر من اأية �سلطة ق�سائية اأو اإدارية اأو غريها من ال�سلطات االأخرى؛ مع اإعمال املحددات 

االأ�سا�سية طبقا ملقت�سيات املادة 18 من الربتوكول االختياري والتي تخ�ص اال�ستقالل الوظيفي واخلربة املالئمة واملعرفة املهنية واال�ستقالل املايل.

التعذيب واإحداث جمموعات عمل ب�رشاكة مع جميع الفاعلني, مبا يف ذلك ال�سلطات الق�سائية  باإعداد خطة عمل ملناه�سة  ويف االأخري يو�سي املجل�ص 
والربملان واحلكومة واملجتمع املدين.


