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 دراسـة حول: 

أثر جائحة كورونا على الوسط السجني ومدى  

 لمواجهتها  السياسة العقابيةنجاعة 

 
 
 
 
 
 

 ة حسن الرحيي
 دكتورفي الحقوق 

 ية أستاذ جامعي بكلية العلوم القانون

 واالقتصادية واالجتماعية بفــاس 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 
profhassanrhiya@gmail.commail: -E 
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 ..." 
ي العزيز،   شعب 

، تم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية، قصد  بموازاة مع تخفيف الحجر الصحي
، والحد من انتشار الوباء. الحفاظ عىل سالمة  ن  .. المواطنير

بموازاة مع اإلجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية، أدعو كل القوى  و ...  
للتعبئة   مجالواليقظةالوطنية،  ي 

ن
ف  ، ي

الوطبن المجهود  ي 
ن
ف واالنخراط  التوعية   ، 

 وتأطير المجتمع، للتصدي لهذا الوباء.  والتحسيس
ي مثاىلي  وهنا 

، من طرف الجميع، ال  ومسؤول، أود التنبيه إىل أنه بدون سلوك وطبن

 . .."رفع تحدي محاربة هذا الوباء.  وال يمكن الخروج من هذا الوضع، 

 

 ..." 
ي  اإلجتماعي  للبعد شاملة من رعاية نوليه ما إن

ن
 بما إال يستكمل ال  العدالة مجال ف

اإلنسانية من نوفره ن  الكرامة  ي  السجناء للمواطنير
 األحكام منها تجردهم  ال  الب 

 . ".. السالبة للحرية.  القضائية
 

 

 

نصره هللا وأيده،  مقتطف من الخطاب الملكي السامي الموجه لألمة من طرف صاحب الجاللة الملك محمد السادس  
 . 2020غشت    20،  مناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب ب

 

افتتاح السنة  مناسبة  نصره هللا وأيده، بصاحب الجاللة الملك محمد السادس  لمقتطف من الخطاب الملكي السامي  
 . 2003يناير   29بأكادير، في:    القضائية
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 مقدمـــة:  
في ظل األوراش اإلصالحية    وطفرة نوعية  ةدينامي في العقدين األخيرين    قطاع السجون   عرف لقد  

والمؤسسات والقانون  الحق  دولة  صرح  لبناء  المغرب  يعرفها  إطار    التي  افي  ة الوطني   هت لتزاماتنفيذ 
 السجنية. حيث  المؤسسات  نزالء   المواطنين حقوق    وحمايةبتعزيز    بطبيعة الحال ما يتعلق منها  و لدولية،  وا

جهود له  الفضلى  الممارسات  واعتماد  اإلصالحية  اإلجراءاتتعزيز    على  القطاع   ترتكز  تتيح   التي 
يطرحها   كراهات التياإل  لرغم منبا،  ابيةفي مجال السياسة العق  إليه  الموكولة  بالمهام  األمثل  االضطالع

و  االكتظاظ  التحتية و مشكل  الموظفينالبنية  في عدد  والنقص  العود  السجنية    حالة  بالمؤسسات  العاملين 
الخصوص فقد أضحىعلى وجه  لذلك  السجون    يرتسي   .  يومي   فيقطاع  الظروف هو عمل  هذه  ظل 

للموارد   مستمرة  وتعبئة  خاصا  جهدا  وال   البشريةيتطلب  االستراتيجيات  أن  برامج. وتطوير  التحول   كما 
النتائج التي تم تحقيقها رغم الصعوبات   خاللمن    بشكل واضح  ينعكسهذا القطاع  رفه  الذي ع  بياإليجا

السنوياالتق  في عليها    االطالع  يمكنالتي  و ،  شكل واضحب  طروحةلما   القطاع الوصيالصادرة عن    ة رير 
   .20201إلى   2015خالل السنوات من 

  ية المندوب ح  انفتا  لوالتكن لتتحقق    لم  والمكاسب  اإلنجازات إن مختلف  ، فوانطالقا من هذا المعطى
علىكائها  شر   علىامة  لعا حكومية  وغير  حكومية  قطاعات  وترحيبها    من  الوطني،    بمختلف الصعيد 

تعزيزه   علىالذي تحرص    المثمروالتعاون    الدوليين   شركائهامع    المستمرمبادراتهم البناءة، وكذا تواصلها  
الخبرات من    للنهت للزيارابادل اتوقيع اتفاقيات جديدة وتفعيلها وت   لخالمن  وذلك  ،  سنةبعد    سنةمعهم  

مع   تزامنا ذلك أنه و .  الشأن السجني  يرمجال تدب الرائدة في    الممارسات  على   واالطالع،  والتجارب المقارنة
الحرص    االنفتاحهذا   تم  الجيدة    علىوالتعاون،  الحكامة  مبادئ   الموارد   استعمالعقلنة    عبرتكريس 

التكوين الذي يشكل   خالل، من  يةبشر لا  الموارد  قدرات تطوير  إلىوتعزيز آليات التفتيش والتخليق، إضافة  
في    عنصرا  بقطاع    أساسيا  و السجللنهوض  أخرى،  ون،  جهة  تنفيذ    تمتمن   المتعلقة   البرامج مواصلة 

تحديث    مشروع  إطالقو بعدد من السجون،    المندمج  المعلوماتي تفعيل النظام    خالل، من  اإلدارةبتحديث  
االبو   مشروع  ىلإإضافة  السجناء،    عائالتزيارة    ينوتحس من   للشكايات،  الموحدةلوطنية  ابة  وغيرها 

ضمن   تندرج  التي  التحديـث  المشاريع  والسجنيمسلسـل  المندوبية  اإلداري  فيـه  انخرطـت   العامـة   الـذي 

 
 الرابط:  ينظرتقارير أنشطة المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، لإلطالع على  - 1

https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_menu=42   
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وتأهيلهم إلعادة إندماجهم بشكل سليم إلصالح المؤسسات السجنية وأنسنتها والنهوض بأوضاع السجناء  
 في المجتمع.

ت المبذولة للنهوض بالقطاع والمكتسبات التي تم ترصيدها في هذا  مجهودااله  هذمن كل    وبالرغم 
سلبي    تأثير  كان لها  19-اإلطار، فإن الظرفية االستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورنا كوفيد

 معمور لا  دولء  كافة أرجا عن أوضاع سجون  لم يكن بمنأى بالمغرب الذي   اءوالسجنسجن  على أوضاع ال
   .مقارنة مع دول أخرى بدرجة أقل  ن كاتأثير ال  هذا أنولو 

عقب تفشي  عرفت  الساكنة السجنية  أن   السجون  داخل الوبائية الوضعية ل هذهظ  فيظ  قد لوحو 
سجينا في متم   86.384من    العدد  . حيث انخفضفي نسبة اإليواء  انخفاضا استثنائيا   في البداية  الجائحة
سنة أواخر    وهو رقم لم يسبق تسجيل مثيل له منذ  2020في متم أبريل    78.256إلى    2019دجنبر  
والذي أفرج   2020أبريل   04 االنخفاض إلى العفو الملكي السامي الصادر بتاريخ  زى هذاويع  . 2016

عن   الممل  معتقال،  5654بموجبه  محاكم  أنشطة  تعليق  إلى  القضاء  إضافة  على  واقتصارها  كة 
الحجر لفرض  مباشرة  كنتيجة  الجريمة  لمعدالت  النسبي  االنخفاض  وكذا  ليعود   الصحي.  االستعجالي، 

االرتفاع ساكنة  الد  عد إلى  أخرى   السجنية  تدريجي   مرة  المحاكم   وبشكل  واستئناف  اإلجراء  هذا  رفع  بعد 
عند متم شهر   سجينة  2110من بينهم    84.990  العدد اإلجمالي للساكنة السجنية  بلغ، حيث  ألنشطتها

التطور،    .2020  دجنبر وتيرة  بنفس  اتسم  فقد  االحتياطي،  باالعتقال  يتعلق  فيما  شكلتأما  نسبة   إذ 
االقلعتلما دجنبر   %39حتياطيين  ين  متم  في  السجنية  الساكنة  مجموع  لتنخفض 2019من   ،

  31  :بتاريخ   % 45,70االرتفاع إلى حواليب   ثم عادت النسبة،  2020في متم مارس   % 37,11 إلى
قد وصل في متم السجون  عدد  افة إلى أن  باإلض  .2011وهي أعلى نسبة تسجل منذ سنة    2020  دجنبر

 بكافة أرجاء المملكة.   سجنية ةمؤسس 78إلى ما مجموعة  2020بر شهر دجن
هذه   تعكس إن  التي  اإلكراهاحجم    بجالء  األرقام  االكتظاظير  تدب  مشكل  هاطرحيت  في    ظاهرة 

لما له من تأثير على مستوى أنسنة ظروف االعتقال والتمكين من   خاصة في ظل هذه الجائحة  ،السجون 
المجهودات المبذولة من طرف القطاع الوصي في  و   التدابير المتخذة   الحقوق األساسية للسجناء بالرغم من 

اإلطار  ذات    بشراكة   هذا  القطاعات  تعق الصلةمع  األمر  ازداد  وقد  بعد.  اآل   يدا   السلبية   ثارمالحظة 
ج عن الحرمان من الحرية المصاف له الحرمان من الزيارة  اعفة الناجمة عن تفاقم وضع العزل الناتالمض

فاقت خمس إلى    ةلمدة  باإلضافة  متوالية في ظل ظروف االكتظاظ على مستوى اإليواء،  سيطرة شهور 
نفسية ن آثار  ملك  لذ  كان   ما و   ، الفترة االستثنائيةهاجس القلق والخوف من اإلصابة بالوباء في ظل هذه  

والموظفين النزالء  الط  على  عائالت  سواء  رفين وعلى  حد  بعض  على  وأن   سيما  ال  وموظفي  ال،  نزالء 
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أصيبوا   السجون  الم  قد  كورونا  الصحية   تجدسبفيروس  الطوارئ  حالة  عن  لإلعالن  الموالية  األيام   في 
الوطنيب التراب  أ  حيث،  أرجاء  تسجيل  تم  أن  حالة  سبق  المؤسسات  2020يل  ر بأ  14يوم  ول   في 

  02و صابات في صفوف السجناء خالل الفترة ما بين التاريخ المذكورليبلغ العدد التراكمي لإل  السجنية،
حالة، جلهم من الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية من حالة سراح،    586ما مجموعه   2020نونبر  

، وتتعلق حاالت  %0.6نسبة فتك  أي ب   الت اح  4تجاوز  وس فلم تأما عدد الوفيات المرتبطة بهذا الفير 
نونبر   02بلغ عدد الحاالت النشطة بتاريخ  كما اء مسنين ومصابين بأمراض مزمنة.  سجنالوفاة المسجلة ب

يتعلق   فيماأما    .حالة جميعها تخضع للعزل والبروتوكول االستشفائي المعمول به  31ما مجموعه    2020
ب فقد  العددبالموظفين،  غاية  في صف  صاباتلإل  يالتراكم  لغ  إلى   ما مجموعه   ،2020نونبر    02وفهم 

بينها    515 من  طنجة    121حالة  بسجني  تسجيلها  سبق  الوباء،    1حالة  انتشار  بداية  في  وورززات 
تاريخ    269و بعد  تم اكتشاف إصابتهم  التحاليل    ،2020  غشت  31حالة لموظفين  وذلك عند إجرائهم 

 .د استفادتهم من رخصهم اإلدارية السنويةبع عملللتئنافهم قبيل اس المخبرية الالزمة
التداب  من  مجموعة  اتخاذ  تم  السياق،  هذا  لمواجهة  يوفي  العامة  المندوبية  طرف  من  تفشي  ر 
حيثالجائحة الصحية  ،  الرعاية  التحديات،    باألساس   أصبحت  قلب  التركيزو في  على    أساسا  أضحى 

السجناء   استمرارية ولوج  الخدضمان  الطب إلى  الموظفين من  ص على حالحر   مع  ةيمات  مايتهم وحماية 
كافاإلص بشكل  الوقاية  وسائل  توفير  خالل  من  واسع  بشكل  تفشيه  ومنع  الفيروس،  بعدوى  مع ابة   ،

 الهاجس األمني المتمثل في رصد خطر تسرب الوباء. استحضار 
ء  باجتياح وبابطة  المرت و ة  ئياالستثنا بالظرفية    المتعلقة   االمنية والصحية   عتباراتموازاة لهذه االبالو 
البرامج  فقد  كورونا،   تأجيل بعض  بداية شهر مارس    من   التي كانتم  إلى    2020المفترض أن تنطلق 

الموسم الدراسي الموالي، ويتعلق األمر ببرنامج محو األمية المندرج في برنامج العمل القائم مع الوكالة 
مج التكوين في المجاالت المهنية ن بران ميدللمستفي  ج الثاني الوطنية لمحاربة األمية، وبرنامج تكوين الفو 

تعليمية أخرى والفال إلى برامج  الرياضية والفنية ، و حية والحرفية والفنية، إضافة  تجميد مختلف األنشطة 
الحرص على وضع برامج مبتكرة تتيح إشراك السجناء في  في    المتمثلة  ، باستثناء بعض االنشطةوالدينية

الو  تأهيليهم إلع  حة منجائلاجهة هذه  طني لمواالمجهود  ادة اإلدماج من جهة جهة، وضمان استمرارية 
وتصنيع  إنتاج  في  والسجينات  السجناء  من  عدد  تشغيل  إلى  العامة  المندوبية  عمدت  حيث  أخرى، 

حسب المعايير الصحية والوطنية المعتمدة، وذلك وفق معدل   مؤسسة سجنية،  29الكمامات الواقية ب  
بإنتاج   التي  كم  26000و  23000ين  يتراوح  الكمامات  يوميا، ليصل عدد  انطالق امة  إنتاجها منذ  تم 

بتاريخ   العملية  نزالء    2020ماي    05هذه  على  توزيعها  تم  واقية  طبية  كمامة  مليوني  من  أزيد  إلى 
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السجنية عمدت  .المؤسسات  لتشجي   كما  فرصة  االستثنائية  الظرفية  هذه  جعل  إلى  العامة  ع المندوبية 
 . من خالل برنامج الكتابة األدبية الذي تم إطالقه لفائدتهم ثمار وقت فراغهمواست  داع بء على اإل السجنا

ازدواجية المتخذة  إن  الظرفية  هاته    التدابير  مع  التعاطي  جائحة    االستثنائيةفي  فرضتها  التي 
عن  فرض ت،  كورونا المزاوجةبشأن    ضحة او   ات إجاب  البحث  ا  أهمية  و األة  لمقارببين  عل الحر منية  ى  ص 

في ظل   التأهيل لإلدماج في أحسن الشروطمهام اإلعداد و النفسية و صحية و الحفاظ على أدوار الرعاية ال
 بالوسط السجني.  حالة الطوارئ الصحية 

الطرح،   هذا  من  أنفوانطالقا  من  مناص  االس  في السجنية    المؤسسات  ال  الظرفية  تثنائية  هذه 
ا من ر يعددا كب   تأوي فضاءات مغلقة    باعتبارها  ،والدولي  نيوطال  يينالمستو   علىخاص    باهتماماستأثرت  
خاصة  فئاتهم  اختالف   على السجناء   ال ظل    في،  االكتظاظ  السجنية   المؤسساتتعرفها    ي تظاهرة 
بين السجناء أنفسهم   االجتماعيالتباعد    إجراءات   االستيعابية مما يصعب معه تطبيق  طاقاتها   ومحدودية

ا الع وبينهم وبين  المنع  بأما  لينمالموظفين  إلى  باإلضافة  للكن االعتقال،  العائلية ومقابلة  المؤقت  زيارات 
خالل فترة   التي تم اتخاذها الصحية  المحاكمة عن بعد وغيرها من التدابير    إلجراءاتالمحامين والخضوع  

الوباء بين   انتشارلخطر  درءا ل  الطوارئ الصحية فرض حالة  واستمرار بعضها طيلة مدة    ،الحجر الصحي
 .هللاالمحتملة في أي لحظة ال قدر  وفي صفوف الموظفين بسبب العدوى  جنيةنة السلساكا

الرعاية  إ  فيو  ال  الملكية طار  نلملا  الجاللةصاحب    يوليها  يتالسامية  السادس    هللا ه  صر ك محمد 
على   2020أبريل    04بتاريخ  جاللته    أصدر   قد ف،  السجناء  المواطنين   لرعاياه ساميا  ملكيا  ما    عفوا 

الهشمث  حي،  وسجينة  ينا سج  5654  مجموعه الفئات  المرضى،شة:  ل   األمهاتالحوامل،    المسنون، 
. وأثبتوا حسن سلوكهم  اإلدماجوكذا السجناء الذين انخرطوا في برامج إعادة    األحداث،  بأطفالهن  المرفقات

و  أنه  وتدب   في  جاللته  لتوجيهاتتبعا  كما  مع   ياوتماش،  ببالدنا  تجدالمس  كورونا  فيروس  مواجهة  ريتتبع 
  المندوبية لت  مع  الوباء،  هذا  ي شتف  لخطر للتصدي    المملكة  أقرتها  يالت   الحكومية  ءاتإلجرا وا  التدابير
 المؤسسات أمن    لحماية   احترازية  ات إجراءو   ريتداب   اتخاذ  على دماج  اإلإعادة  و السجون    إلدارةالعامة  

 ، والتي يمكن إجمال أهم محاورها فيما يلي: وموظفيها ا هئنزالسالمة السجنية و 
التنظ - العام،    لليقظة  المركزيةللجنة  ا  اثحدإتم  يمية:  اإلجراءات  المندوب  إشراف  تعزيز تحت 

والسلطة القضائية، وإصدار الشركاء وعلى رأسهم وزارة الداخلية ووزارة الصحة    باقي يق والتعاون مع  التنس
السجنية المؤسسات  ومدراء  الجهوية  للمديريات  تنظيمية  الجاهزية    مذكرات  إطار  التدابير  في  لتفعيل 

 في الوسط السجني. ية للحيلولة دون تفاقم الوباء ذ إجراءات استباق اتخااالحترازية و 
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الواجب    بأداء   االلتزام  لىع  وحثهم  الموظفين فة  اتعبئة ك القيام بإذ تم    :ني للموظف   لةالتعبئة الشام  -
و نهالم تدابو ي  والوقاية  احترازية ر  يضع  كو   للتحسيس  بفيروس  اإلصابة  المستجد،  من  نظام امتاعرونا    د 
الصحيلا السجنية،    ن ي وظفللم  حجر  بالمؤسسات  عملهم  أماكن  الط   المراقبة داخل   للموظفين   بي والتتبع 

   تماعي.واالج النفسي  من الدعموتمكينهم 
  التدريجي التوقيف  ،  ضبط حركية السجناءتعزيز اإلجراءات والتدابير األمنية: وذلك من خالل  -
 ألمنية وا  المحليةالسلطات    تمكينو ،  امينالمحمع    باشرالمللتخابر    المؤقتالتوقيف  للزيارة،    والمؤقت

 لضمان وصولهم لمقرات سكناهم. عنهماالفراج  المزمعية للسجناء مسإ بلوائح
النظافة والوقاية الصحية- ا:  الرفع من مستوى    المراقبة يف  ثك ت ،الطبية والشبه طبية  ألطرتعبئة 
بو   ،الهشة   بالفئاتالعناية  ،  التحسيسية  والحمالتالطبية   ل وسائل امم واستعينظافة والتعقال ت  المحالقيام 
 . الوقاية

الموارد  - اإلمكانيات  تعبئة  والتتبع    إطار   في العامة    المندوبية   قيام المادية:  وتوفير    الدائم اليقظة 
الو  ظهور    تحصينل  السجنية  بالمؤسسات  يائ بللوضع  منذ  السجين  من    19-كوفيد  وباءالفضاء  وذلك 

وسائل   توفير و ،  الغذائية  المواردمن    كافي  ن زو مخ  نتأمي ضرورية،  ال  اللوجستيكيةالوسائل    توفيربخالل  
 . الفيروسالوقاية من 
: وذلك من خالل التنسيق مع الساكنة السجنيةعدد  عن بعد والتخفيف من    التقاضي  إجراءات-

المرئية   تقنية المناظرة  عبر  المحاكمة الرقميةنظام    باعتمادالسلطات القضائية واتخاذ التدابير التي تسمح  
الجلسات،  انع  عند العفو إلى    باإلضافةقاد  بعد استفادة عدد كبير منهم من  السجناء  التخفيف من عدد 

السجن اإليداع في  بديلة عن  لتدابير  القضائية  السلطات  إلى   لالحداثبالنسبة    الملكي واتخاذ  باإلضافة 
 .  خالل هذه الظروف االستثنائية ترشيد االعتقال االحتياطي 

  األنشطة ع  تشجيمن خالل    ليةالحامع الظرفية    التأهيلية  البرامج   مالءمةبرامج تأهيل السجناء:    -
من  ل  المبذولة  الجهود  في  هم إشراكو للسجناء،    رديةالف   لدعم وا  المواكبةثم  الكمامات،    إنتاج  الوباءلوقاية 

 للنزالء.  يوالنفسحي الرو 
العام:    التواصل  - الرأي  امع  العامة  اعتماد  لرصد  لمندوبية  تواصليا  برنامجا  اإلطار  هذا  في 

فيروس كورونا المستجد، وذلك   جائحةارتباط مع سياق    فية  سجنيللمؤسسات ال  الوضعية الصحية العامة
من خالل التفاعل المستمر مع الرأي العام عبر إصدار بالغات تبين عدد اإلصابات في صفوف النزالء  

توضيحية ، وبيانات  الجائحة  االحترازية لمواجهةوالموظفين، وبالغات صحفية حول االجراءات والتدابير  
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 كورونا  فيروس وقائية من  لل   المتخذة  اإلجراءات  عالمية بشأنالتغطية اإلائفة، ثم  الز   بعض األخبار  نبشأ
 . السجنية بالمؤسسات

تنزيلها وما قد يترتب عنها من آثار    اتآليتفعيلها و   ضرورة إبراز كيفيةابير تطرح  إن كل هذه التد
بشأنها  طرح  يكما  ني،  بالوسط السج  ين قانونية واجتماعية ونفسية على النزيالت والنزالء والموظفين العامل

 والحد من تداعياتها.  ةجهة هذه الجائحامو السياسة العقابية ل خصوصب نجاعة سؤال ال
أ علىتسلن  كما  الضوء  المنجزات    يط  إلدارة  و حجم  العامة  المندوبية  حققتها  التي  المكتسبات 

  تدعي يسد،  ورونا المستجير لمواجهة وباء كمجموعة من التداباتخاذها لالسجون وإعادة اإلدماج من خالل  
للمرحلة   مسطرةالبرامج الو   ، منذ ظهور الوباءبالوسط السجني    تقييم النتائج المحصلة  في هذه الدراسة  منا

للسجينات وللسجناء وعائالتهم، ، ثم رصد اآلثار المترتبة عن هذه التدابير سواء بالنسبة  وتداعياتها  المقبلة 
من برامج   استفادتهم االعتقال وإشكالية    روف أنسنة ظسية و بالحقوق األسا  هم  تمتعمن حيث مدى  وكذا  

اإلدماج،   وإعادة  الموظفين  ثم  التكوين  وضعية  أثر  سواء  رصد  حيث  على  الصحي    الحجرنظام  من 
نجاعة اإلجراءات   مدىبيان  نظام التناوب في العمل، ثم    خصوصية تفعيلو ،  عالقاتهم األسرية نفسيتهم و 

ستدعي هذا الموضوع يومن جهة أخرى  .  من جهة  دوى العظفين من خطر  المو السجناء و   ايةلوق  المتخذة
اآلثار   عن  التشريعية  المؤسسة  نسائل  حالة  أن  عن  اإلعالن  بقانون  مرسوم  سن  عن  الناجمة  القانونية 

توفيره  ومدى  كرامتهم  وصيانة  السجناء  حقوق  حماية  في  مقتضياته  نجاعة  ومدى  الصحية،  الطوارئ 
القانونيةللحما من ملي للعا  جتماعيةواال  ية  مجموعة  مناقشة  إلى  باإلضافة  السجنية،  بالمؤسسات  ن 

القانونية باعتباره عامال  التي من شأنها  النصوص  االكتظاظ  التخفيف من  تساهم في  على    امشجع  أن 
موضوع نقاش حول  لل  هاونصوص أخرى تستدعي إعادة طرح  ،في الوسط السجني  انتشار وتفاقم الوباء

البديلة   نزاع مع   قالوبدائل االعتالعقوبات  بشأن األحداث في وضعية  التدابير  تغيير  االحتياطي وإعادة 
كما سنتعرض إلبراز األدوار المنوطة   .كآليات ذات الراهنية في تفريد المعاملة العقابية  ، ...وغيرهاالقانون 

ي ن فإلدارة السجو المندوبية العامة  ساهمت إلى جانب  التي    الحكومية والهيئات الغير حكومية  بالقطاعات 
المستجد  التنزيل خطة   لمواجهة ظروف جائحة كورونا  والسجناءعمل  السجن  بأوضاع  دون   ،والنهوض 

حقو  حماية  أجل  من  والترافع  الرصد  مجال  في  المدني  المجتمع  مبادرات  إلى  االنتباه  إثارة  ق  إغفال 
جماال منذ ة ادابير المتخذمدى نجاعة هذه الت  إبراز مع الحرص على  ،  السجينات والسجناء والنهوض بها

االعالن عن حالة الطوارئ، وبحث مكامن الخلل ونقط القوة في التعاطي مع هذه الظرفية االستثنائية من  
بيان   المزاوجةخالل  و   أهمية  األمنية  المقاربة  البين  الرعاية  أدوار  على  الحفاظ  على  صحية الحرص 

و  اإلعداد  ومهام  أحسن    التأهيلوالنفسية  في  ظل  الشروطلإلدماج  بالوسط  حا  في  الصحية  الطوارئ  لة 
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سجنية  ؤسسات الملتدبير اى  عل   صي باعتباره القطاع الو   اليوم  القطاع السجني على اعتبار أن    السجني.
ا في  الدولة  سياسة  عل ملوتنفيذ  العقابي،  اجال  أفضل  عن  البحث  إلى  يسعى  أن  في  لميه   التدبير ناهج 

الطواا في ظل االعالن ع لمواجهة جائحة كورون قاربة ملاعتماد ا  وذلك من اخالل  الصحية،رئ  ن حالة 
االتشاركي التوافقات  التأهيل وإعادة  الة كمدخل ضروري لحشد  تتسع   اإلدماججتماعية حول سياسة  التي 
بالشأن السجني، بغض النظر عن طبيعة الصعوبات القانونية والواقعية   المعنية  األطراف كافة    لتدخالت

هذه  الت تعترض  قد  م  مقاربة الي  التطبيقستو على  فرضتها   ى  التي  االستثنائية  الظروف  هذه  ظل  في 
 الجائحة. 

الموضوع، سنحاول اإلجابة عنها وفق تصميم يعتمد    المعالجة كل هذه اإلشكاليات التي يطرحه
 : ، وذلك على الشكل اآلتيالمنهج التحليلي واالستقرائي في بناء محاور هاته الدراسة

 هة تفشي جائحة كورونا بالوسط السجني وآثارها  واجر المتخذة لمالتدابيالمحور األول: 

 تقييم مدى نجاعة السياسة العقابية في ظل حالة الطوارئ الصحيةالمحور الثاني: 
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 :المحور األول

التدابير المتخذة لمواجهة تفشي جائحة كورونا بالوسط   

 السجني وآثارها 
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 ئحة كورونا بالوسط السجني وآثارها  جا  لمواجهة تفشيالمحور األول: التدابير المتخذة 
المعمورمختلفـي    وأهدافهم  ومبادئـهم  اختالف مشاربـهم  علـى الناسمن قبل    يجمع  لم بلدان   ،ف 

وما تزال، شكلت  ،جائحةهذه العلى اعتبار أن  فـــيـروس كـورونــــا،خطــــورة  مــــواجهــــة علـى مإجماعهـــ مثــــل
لإلنسانية. فألول مرة يفرز الوباء آثارا   ا، خلق حالة استثناء غير مسبوقة في التاريخ الحديثوديتهديدا وج

إلى أزمة ليتحول بسرعة  المجتمعية،  الحياة  وشملت اجتماعية  و   اقتصاديةصحية و   على مختلف مناحي 
 ا بعد التغلب على الجائحة.  إلى م ستمتدمجاالت أخرى تداعياتها 

  فإن هذه األزمة المتعددة األبعاد هي أيضا   ،19-بجائحة كوفيد  المرتبط  الطرح  اوانطالقا من هذ
حق أبريلأزمة  في  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وصفها  كما  اإلنسان  تبقى  2020.  وق  أنها  أزمة    غير 

لهذه الجائحة في    ويتجلى الطابع االستثنائي   .التي عرفها العالم المعاصرعن األزمات    استثنائية ومختلفة 
تعل تفرض  لها  االستجابة  والحرياتيق  أن  الحقوق  من  عدد  تقييد  إجرا  أو  الشامل بفعل  اإلغالق   ءات 

قصوى. وبعبارة أخرى،   والحجر الصحي، مع التمسك باالسترشاد بمعايير حقوق االنسان واعتبارها أولوية
المالئمة  الصيغ  غير مسبوق إليجاد  اختبار  أمام  العالم  للجائحة وضعت  االستجابة  الحقوق   فإن  لتقييد 

 .تعليقها أو الحد منها في إطار ما تسمح به الصكوك الدولية لحقوق االنسان أو  والحريات
غرار  وقع  وعلى  العالم،  ب  ما  دول  المغرب خالل  فقد  باقي  في  اإلنسان  حقوق  حالة  هذه  تأثرت 
وجدت السلطات العمومية    حيث   .كوروناجائحة  الناجمة عن    باآلثار السلبية المتعددةالظرفية االستثنائية  

الجائحة كأزمة صحية استثنائية ال يمكن تدبيرها   بة بمواجهة التحديات التي فرضتهامطال  من جهةا،  نفسه
القوانين تقتضيه  ما  مما  وفق  العادية،  المؤسساتية  إكراهات   والترتيبات  على  ينطوي  معها  التعامل  جعل 

احترام الالزمة وضمان  الصحية  الخدمات  توفير  التداب ات  الحقوق والحري  كبيرة على مستوى  ير في ظل 
بات من المتوقع أن تؤدي    اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية. ومن جهة أخرى،   االستثنائية التي رافقت

التدابير االستثنائية إلى تعميق اآلثار   ، اعتبارا لما فرضته  بين األفرادالتفاوتات    الكبيرة التي أفرزتها هذه 
 . مجال ترابي وآخرع إلى آخر ومن قطاالظروف االستثنائية بتطبيق تدابير تختلف من 

مساعدا على التحكم    ق يشكل عامالكفضاء مغلالسجون  أن خصوصية  كان البعض يعتبر    إذاو 
الوبائية   العدوى  انتقال  التسليم به على إطالقه، الوسط السجني،    إلىفي عدم   فإن هذا الطرح ال يمكن 

 حيث ذلك مصدر هشاشة،  من  عكس  ال  على تشكل  فهي  وبالنظر لعدة اعتبارات  ة  أن هذه الخصوصي  ذلك
 السجينات  اء بشكل سريع في صفوفينتشر الوبيمكن أن  حتى    تسرب حالة واحدة للمؤسسةأن ت يكفي  

لنظام االعتقالو  ما يخضعون  غالبا  الذين  نسبا    الجماعي   السجناء  منهم من  إال  نظام تعيش  قليلة  وفق 
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بالمؤسسات   العاملين  الموظفات والموظفين   ئحة بين لجاهذه ا  انتشار  امكانية   إلى  لكباإلضافة كذ  ،انفرادي
 . عمل هذه الفئةالذي تمليه طبيعة  بفعل االحتكاك اليومي والمباشر  سجنية، وذلكال

عملت   الجائحة  هاته  تداعيات  العامة  ولمواجهة  على    اإلدماج  وإعادة  السجون   إلدارةالمندوبية 
من   اتخاذ االحترازية  اإلجراءات  مجموعة  المستويات عل  والتدابير  كافة   األمنيةو   والماديةالبشرية    ى 

أوالتأهيلية    والصحية من  بالمؤسساتوالتواصلية  كورنا  لجائحة  التصدي  قدر   السجنية  جل   وتحصينها 
   على حد سواء. ن والمرتفقين أمن وسالمة السجناء والموظفي حفاظا على  اإلمكان

 أجل منع السجون  ذها من طرف قطاتخاأهم التدابير التي تم ا  إبراز،  منا بحق   يستدعيما  وهذا  
ثم    المستجد كورونا وباء لتفشي التصدي  التدابير  استجالء )أوال(،  عن  المترتبة  بعد   اآلثار  المتخذة 

 . )ثانيا( وتداعياتهااالعالن عن حالة الطوارئ الصحية بالسجون 

 المستجد  كورونا وباء لتفشي التصدي أجل من للقطاع الوصي أوال: خطة العمل
كورونا المستجد  التي تعرفها بالدنا منذ تسجيل أولى اإلصابات بفيروس االستثنائيةرفية  الظ  إن

الحياة  جوانبتدبير أثرت بالتأكيد على مختلف ة ظرفيفي الحقيقة  هي  2020مطلع سنة  بالتراب الوطني 
والثقافية   واالجتماعية  واالقتصادية  واألمنية  فيهاالسياسية  الشأن  بما  من   استلزمالذي  و ،  السجني تدبير 

العامة اإلدماج  المندوبية  وإعادة  السجون  الخطط  إلدارة  الحاصلة والبرامج  تغيير  التطورات  مع   والتأقلم 
 بشكل مباشر أو  المعنيةت  من القطاعا   ةوذلك وفق مقاربة تشاركية مع مجموع  ،19-كوفيد  وباءبسبب  

مباشر   قامت  غير  للمساالتي  السجن همة  بتقديم خدمات  القطاع  اللى  ي عفي مساعدة  صعوبات تجاوز 
في هذه    المطروحة  الجائحةظل  من  "،  ظرفية  بكل ظرفية  " 2021و  2020تي  سن مما جعل  استثنائية 

الغايات المسطرة،  والعمل المتواصل لتحصين المكتسبات السابقة وبلوغ المقاييس من حيث الجهد المبذول
يشكل ذلك  صابة بالفيروس دون أناإللساكنة السجون من خطر   توفير الحماية الالزمة  في اآلن ذاته،و 

 ن. بحقوق هذه الفئة من المواطني   أي مساس
المؤكد    توجهها ومن  يعكس  الصعبة  المعادلة  بهذه  االلتزام  على  العامة  المندوبية  حرص    أن 

ن م  األولويات، بما يعزز  ضمنوحفظ حقوقهم    ءاالذي يضع إنسانية وسالمة السجن  المؤسساتي الحديث
األمل فرص لديهم  ويجدد  االعتقال  ظروف  مع  اإليجابي  في   .تفاعلهم  بوضوح  التوجه  هذا  ويتجسد 
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العامة المندوبية  به  تدبر  الذي  المتفرد  الصالظر هذه    األسلوب  االستثنائية  تحقيق   أتاح والذي  ،عبةوف 
 .2"سجني ال رغم اإلكراهات القائمة، ومراكمة خبرات عدة في تدبير الشأن العديد من المنجزات

فقد ،  ناجائحة كورو   ه فرضت  بخطورة الوضع الجديد الذي   على السجون   القطاع الوصي   ووعيا من 
العمل بتاريخ  عن   مباشرة بعد صدور مذكرة  تم  التي جاءت في سياق    2020يناير    29  :وزارة الصحة 
التأ لمواجهةحالة  بالدنا  تعرفها  التي  على ف  هب  من    يروس كورونا،  لليقظة  المركزية  اللجنة  أجل تفعيل 

تماشيا مع  وذلك  ،  الجهات المعنية  بشراكة مع  الوباء لمواجهة هذا    ألبعاداوضع خطط مندمجة ومتعددة  
على  اإلجراءات المختصة  السلطات  طرف  من  الدولية   المتخذة  التوصيات  ظل  في  الوطني  المستوى 

 حقوق االنسان وحفظ كرامة السجناء   مع مبادئ وقيم  ل ينسجمكشبو الصحة العالمية،    وتوجيهات منظمة
دوليا عليها  اال  ، المتعارف  من  فيها  التي    والمخاطر  كراهاتبالرغم  هذه   حيث  .الجائحةتسببت  شملت 

 واألمنية منها التنظيمية  كبة المستجدات التي يعرفها الوباء عدة جوانبفي مواالخطط التي تميزت بالتدرج 
في التدبير   األساسيةالمبادئ    ، مرتكزة على عدد منةواللوجستيكيوالنفسية والبشرية    ليةهيوالتأوالصحية  
السرعة   :أبرزهاوالتي من    الخسائر الممكنة،   بأقلوالتصدي لها بهدف الخروج منها    لألزماتاالستباقي  

الدقيقة المرحلة  لمتطلبات هذه  االستجابة  التداب و   ،والفعالية في  اعتماد   بكافة   واإلجراءات  يرالشمولية في 
المملكة التدابير  ثم  ،  سجون  اعتماد  في  ا  االحترازية  واإلجراءاتالتدرج  على  والسالمة ألحفاظا   من 

 .3العام الوطني الرأي على مستوى التواصل مع  الشفافية باإلضافة إلى ،بالسجون 
 التصدي طار  في إ  جون على الس  لقطاع الوصي ا  التدابير المتخذة من طرف أهم    د عن  وللوقوف

التدابير   هاتهتقتضي أن نميز في  البحث في هذا الموضوع،    منهجيةفإن  ،  المستجد كورونا وباء لتفشي
اإلجراءات  السجناء، دون إغفال الحديث عن  غيرها المتخذة لفائدةت لفائدة الموظفين، و اتخذبين تلك التي 

 . من طرف القطاع الوصيالصحية الموازية لتدبير األزمة  التنظيمية 

 الموظفين  بشأنراءات المتخذة التدابير واالج .1
سلسـلة اإلجـراءات االحترازيـة    في سياق  ،العامـة إلدارة السـجون وإعـادة اإلدمـاجة  عملـت المندوبي

ى ل عـدي لخطـر تفشي هـذا الوباء،  لتصـواالمسـتجد    انتشـار فـروس كورونـا  لمواجهة  المغرب  اتخذهاالتـي  

 
ا  - 2 اإلدما  لتامكمحمد صالح  السجون وإعادة  العام إلدارة  افتتاحية  ،  اجلمندوب  العامة  كلمة  المندوبية  السنوي ألنشطة  للتقرير 

 . 2020إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لسنة 
ي ما  15المستجد إلى غاية:  من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا  ة اإلدماج  المندوبية العامة إلدارة السجون وإعاد  ة عملخط  - 3

 .5و 4 ص: ، 2020
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والماديـة  وضـع البشريـة  المسـتويات  كافـة  شـملت  اسـتباقية  واألمنية   خطـة  والصحية    واللوجيسـتيكية 
تحصين أجل  من  ع  والتأهيلية،  والحفاظ  اإلمـكان  قدر  السـجنية  وسـامة  ىلالمؤسسـات    سـاكنتها   أمن 

كـون هـذه المؤسسـات فضـاءات مغلقـة تـأوي عددا   والموظفـين العاملـين بهـا والمرتفقين، وذلـك بالنظر إلى
المضطـرد للسـاكنة السـجنية ومحدوديـة    السـجناء بمختلـف فئاتهـم، وتعـرف اكتظاظـا نتيجـة التزايـد  كبـرا من أ

االسـتيعابية يصعـ  طاقتهـا  ويرفعمـما  االجتماعـي  التباعد  إجـراءات  تطبيـق  معه  انتشـار    ب  خطـر  مـن 
 .العدوى 

ة  المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج فيما يخص تدبير الموارد البشري   خطةوقد شملت  
االستثنائية   الظروف  الصحيةخالل  الطوارئ  بإجراءات   لحالة  منهما  كل  تميزت  أساسيتين   مرحلتين 

األولى  خاصة. المرحلة  اتخاذ  4ففي  خطر   تم  من  الموظفين  لحماية  االستباقية  التدابير  من  مجموعة 
خطر انتشار بهدف تجنيب السجينات والسجناء  اليقظة    وحثهم علىوتوعيتهم وتحسيسهم    اإلصابة بالوباء

من إجراءات من بين ما تم اتخاذه  ؛ و عبة ظرفية الصهذه ال  خالللسهر على تمكينهم من حقوقهم  الوباء وا
 ، نذكر ما يلي: هذه المرحلة  الموارد البشرية  تدبيرفي 
التدابير  -أوال على  الموظفين  عن إطالع  الصادرة  االحترازية  على    الوقائية  والتأكيد  المختصة  السلطات 

بها االلتزام  إلزاميـة  مع    ضرورة  عـلى  و التشـديد  )النظافة  الوقايـة  وسـائل   الطبيـة  الكمامـات  ارتـداءوضـع 
األطـر  الواقـي   اللبـاس و  خاصـة  الموظفـين  طـرف  عرضـة    مـن  األكـثر  بالمواقـع  والمتواجديـن  الصحيـة 

السفر  وتطبيق   ، (...لإلصابـة من  العائدين  للموظفين  بالنسبة  الصحي  الحجر  التراب    إجراء  خارج  من 
للموظفين للتغيب  تسهيالت  ومنح  و   الوطني،  المناعة  بضعف  أو  مزمنة  بأمراض  الموظفات المصابين 

 ؛ مباريات التوظيف تأجيلباإلضافة إلى  الحوامل،
اليقظة-ثانيا والرفع من مستوى  الطبية  وشبه  الطبية  األطر  األطر  تعبئة  هذه  لدى  مع  والتعبئة  تعزيز ، 

الطبية   المداومة  تتوفرو نظام  ال  التي  السجنية  بالمؤسسات  الطبية  التغطية  قار  ضمان  طبيب   على 
 .اإلنسان والهيئة الوطنية لألطباء المجلس الوطني لحقوق  متطوعين بتنسيق مع االستعانة بأطباءو 

فـوري تبعـا لتطـورات الحالـة الوبائية والتتبـع والتفاعـل ال  إحـداث وحـدة مركزيـة لليقظـة تتكلـف بالرصـد-ثالثا
الصدد  على  هذا  في  المتخذة  الحكوميـة  واإلجراءات  الوطنـي  الوضعيـة   الصعيـد  وتطـورات  جهـة،    مـن 

خطـر دخـول   مـن جهـة أخـرى، مـن أجـل اتخـاذ اإلجـراءات المالئمـة لتقليص   الوبائية بالمؤسسـات السـجنية

 

منها مع فترة الحجر الصحي الذي تم اإلعالن عنه  تزال  2020  ماي  15  شهر فبراير إلى غاية   امتدت هذه المرحلة منوقد    - 4
 تراب المملكة. عن حالة الطوارئ الصحية بكافة أرجاء  اإلعالنمرسوم بقانون بموجب 
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  تم تعميم دوريات ومذكرات على مسـؤولي حيث  ،  ءالسـجناو   الموظفين  انتشـارها في صفـوفمنع  و   العـدوى 
االحترازية  المؤسسـات اإلجـراءات  من  عدد  في  االنخـراط  أجل  مـن  المجـاالت  السـجنية  شـملت   التـي 

 ؛5والبشريـة والنفسـية والتأهيليـة  التنظيميـة والصحيـة واللوجيسـتيكية
والموظفين على المستويين المحلي والجهوي    التعبئة واالنخراط الجماعي لمختلف المسؤولينب  القيام  -رابعا

المجهودات الس  في  المؤسسات  لتحصين  كوفيدالمبذولة  جائحة  ضد  حرص إلى  باإلضافة    ،19-جنية 
التتبع اليومي للوضعية الوبائية وتأطير   المركزية  اليقظة  لجنة  ضمن  نيالمركزي  ينالمسؤول مختلف    على 

  .وتبني التوجيهات الالزمة والمالئمة للوضع الوبائي  المتدخلين والتنسيق المتواصل مع السلطات المعنية،
عملية  تمت  والقيادة  وقد  إشراف    التتبع  من   قام  الذيالعام    المندوبتحت  لعدد  تفقدية  ميدانية    بزيارات 

وطنجة ورززات  بسجني  األمر  ويتعلق  السجنية.  بهما   ، 1المؤسسات  كورونا  فيروس  تفشي  عرفا  اللذين 
حرص الإطار    فيتندرج هذه الزيارات  إذ  إضافة إلى السجن المحلي بخنيفرة.  ،  2020خالل شهر أبريل  

للموظفين    المؤسسات في هذه الظرفية الخاصة وتقديم الدعم المعنوي الالزم  على تفقد أحوال نزالء هذه
 .6االحترازية والتدابير المتخذة لمواجهة هذه الجائحة  العاملين بها، وكذا الوقوف على مختلف اإلجراءات

السجنية   إخضاع-خامسا العاملين بالمؤسسات    للحجر الصحي   2020مارس    25ابتداء من    الموظفين 
  نظام التناوب بين فوجين   دااعتم  السهر علىتم  حيث    ،موظفة  691  موظفا من بينهم  8860  ـشامل لال

واحد كل  تمديدها    يعمل  تم  متتاليين  أسبوعين  لفترة  لش  فيمامنهما  الحالة   هربعد  لتطورات  نظرا  كامل 
النظام هذا  وارتكز  الساكنة  على  الوبائية،  تحصين  إلى  تهدف  وتنظيمية  صحية  تدابير  السجنية   عدة 

بالعدوى  اإلصابة  من  أسرهم  وأفراد  تم  والموظفين  حيث   خاصة   بفضـــاءات   للموظفين   اإلقامـــة   توفـير، 
الســـجنية   يتمكنــوا  بالوســـائل  وتجهيزهابالمؤسســـات  حتــى  الوجــه   الضروريــة  عــلى  بمهامهــم  القيــام   مــن 

أيضـا عـلى   السـهر  تـم  كـما  البشريـة  تعزيز المطلـوب.  الدعــم    المـوارد  بتوفــير  المؤسســات لالكفيلــة  بعــض 
 .7الســجنية 
الراغبين   -سادسا للموظفين  بعد  النفسية عن  المواكبة  الخلية   إحداث خدمة  تكليف  ذلك، من خالل   في 

 المنصة اإللكترونية  النفسي بالتنسيق مع األخصائيين النفسانيين القائمين على   اكبة والدعم المركزية للمو 
PSY – DGAPR – COVID19    منذ    وموظفة   موظفا  671  ما مجموعه خدماتها    استفاد منالتي 

 
 . 96، ص: 2020اإلدماج لسنة  وإعادةإلدارة السجون تقرير أنشطة المندوبية العامة  - 5
 . 19 ص:، مرجع سابق، 2020طة المندوبية العامة إلدارة السجون لسنة تقرير أنش - 6
 .114و 19 ص:نفس المرجع،  - 7
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مؤسسة سجنية    ، كما تم تكليف خلية على مستوى كل20208  أبريل إلى غاية متم دجنبر   إطالقها شهر
 الخاضعين للحجر الصحي، فضال عن تخصيص  الموظفين  للسهر على تقديم الدعم االجتماعي ألسر

وطبي اجتماعي  المؤسسات  دعم  موظفي  التكافل   نالمصابي   لجميع  جمعية  طرف  من  بالفيروس 
 ؛ المندوبية العامة االجتماعي لموظفي

الحجر الصحي عن الموظفين داخل  باتخاذ تدابير من شأنها رفع  تميزت  ، فقد  9أما المرحلة الثانية 
نتقال إلى مقر سكناهم بعد االنتهاء من مل العادي بما يسمح لهم باال المؤسسات السجنية واعتماد نظام الع

اليومي، خاللال  مواستك  العمل  من  السابقة  المكتسبات  االحترازية  تنفيذ    تعزيز  شكلت اإلجراءات  التي 
من أخرى  وتدابير  ، باإلضافة إلى اتخاذ إجراءات  لتدابير المتخذة خالل المرحلة األولىي اباقل   استمرارية

 بيل:ق
الم-أوال عدد  والموظفينتعزيز  خالل    وظفات  مبارياتمن  تنظيم   مختلف همت    10توظيف   استئناف 

اإلدارية المصالح  لحاجيات  أوسع  الستجابة  السجنية  التخصصات  لكون   ، والمؤسسات  تفشي    اعتبارا 
الحاجة الملحة   أفرز متطلبات جديدة على مستوى تدبير هذه الجائحة وأكد  ، قدفيروس كورونا المستجد

الناجمة عن جائحة   الطارئة  النوع من التطورات واألحداث  للرفع من عدد الموظفين من أجل مواكبة هذا
من   303يف  على توظ   2020المباريات التي تم تنظيمها خالل سنة  ؛ حيث أسفرت  19-كورونا كوفيد

 40ممتازا،    ضابطا مربيا   66ضابطا مربيا،    50مراقبا مربيا،    100، موزعين كما يلي:  الموظفين الجدد
 ة األولى. جراحي أسنان من الدرج 5، و طبيبا من الدرجة األولى  12ممتازا،  قائدا مربيا  30قائدا مربيا، 

إلى  -ثانيا الرامية  التدابير  تنفيذ  مهارات    مواصلة  وتطوير  والموظفيندعم  على    الموظفات  وتشجيعهم 
التدابير على إتاحة   لشروط األداء المهني المتميز. وترتكزيكفل لهم االستجابة    تعزيز خبراتهم بما هذه 

الموظفين  التكوين ألكبر البرامج التكوينية   وتهيئة   ،عدد من  لتنفيذ مختلف  المالئمة  بالرغم من   الظروف 
للجائحة االستثنائية  ولمواكبةالظروف  للتطورات  .  اعتماد   أمثل  صعوبة  مستوى  على  خاصة   الحاصلة 

تم الشروع في تطوير   الوبائية الراهنة،  لظروف االستثنائية كالوضعيةالتكوين الحضوري في ظل بعض ا
موحدة إلكترونية  بعد،  منصة  عن  بالتكوين  من  خاصة  بمجموعة  الموظف  فضاء  تهم   وتعزيز  المراجع 

 
 . 114: ص، نفس المرجع - 8
 . نا هذاإلى يوم  2020ماي  16كانت بدايتها منذ قد الفترة الالحقة النتهاء المرحلة األولى، وتثمل هذه المرحلة  - 9

الظروف    - 10 السجون في ظل  العامة إلدارة  المندوبية  الصحي  االستثنائيةاعتمدت  الطوارئ  الترشيح   ة التي فرضتها حالة  نظام 

، وكذا تدبير االختبارات االمتحانات  يمإشراك المصالح الالممركزة في تنظ  تم  وقد،  ل إيداع ملفات الترشيح الورقيةااللكتروني بد

في   برامج معلوماتية مندمجة في التوظيف   اعتماد تقنية المقابلة عبر الفيديو. كما أتاح إحداث واعتماد  الشفوية عن بعد من خالل

انسجاما وكورونا المستجد   فيروس بعين االعتبار التدابير االحترازية للوقاية من اإلصابة بعدوى مع األخذ العملية تيسير تدبير هذه

   .الحكومية مع التدابير واإلجراءات
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خالل سنة   دورة للتكوين المستمر  118  تنظيمتم    ، حيثة إلدارة السجون لعاممختلف األطر بالمندوبية ا
أما فيما   .موظفا   338  بعد لفائدة  ية عندورة تكوين  45  . كما تم تنظيمموظفا  900 1  استفاد منها  2020

كافة   تأجيلفقد    2020بالعمل خالل سنة  لذين التحقوا  يب األساسي للموظفات والموظفين ا يخص التدر 
الموظفين الجدد   ، واالقتصار على إخضاعبالمركز الوطني لتكوين األطر  لهم  الدورات المبرمج إجراؤها

استئناف هذه تم    2020  نونبر  ابتداء من شهر  لكن  ،ميداني ببعض المؤسسات السجنية  مباشرة لتدريب
على   مشاركا حفاظا  25  المستهدفين على أفواج تضم عددا ال يتجاوز  الجدد  الدورات بعد توزيع الموظفين

    .11التدابير االحترازية 
والموظفين  المو   تحفيز-ثالثا مواصلةظفات  البرامج   على  مختلف  تنفيذ  في  الفعال  واالنخراط  العطاء 

العامة في هذا ،  االستراتيجية المندوبية  المتخذة من طرف    2020  سنة خالل  الصدد    وتتمثل اإلجراءات 
  وبذلك وصلت نسبة المستفيدين   شهرا،  18  أقدمية اعتبارية لمدة  من االستفادة من   نهمم  5668  في تمكين 

األساسي الخاص بموظفي المندوبية   من النظام  31  بمقتضيات المادة من هذا اإلجراء التحفيزي والمؤطر  
 من االستفادة من الحركة   من الموظفات والموظفين   445  تمكين باإلضافة إلى    .90%العامة إلى حوالي

  حاجيات المؤسسات السجنية. إضافة إلى   االنتقالية في سياق مراعاة وضعيتهم االجتماعية والعائلية وكذا
 بالسجون الواقعة خارج   سكن الوظيفي لفائدة الموظفين خاصة العاملين منهمتوفير ال  مواصلة العمل على

 . المدار الحضري 
بلغ عدد القضايا التي حيث  المؤسسات السجنية،    مواصلة تفعيل برنامج الحماية القانونية لموظفي-رابعا

تكليف  فيها  لتوفير  تم  اإلدارة  المتعاقدين مع  الواجبة  المحامين  القانونية   مجموعه ما  ل  للموظفين   المؤازرة 
سنة  قضية  31 ناهزت  2020  خالل  زيادة  بنسبة  سنة  13%  أي  مع  في  ، 2019 مقارنة    ما وذلك 

  .شكايات كيدية أو متابعات قضائية نتيجة أداء مهامهم له من اعتداءات أو تهديدات أو  يتعرضون 
االجتماعيةتحسين    -خامسا  الخدمات  واللل  قدمةالم  جودة  إلى  باإلموظفين،  موظفات   تمكين ضافة 

 الطبية واالجتماعية التي تقدمها   إطار الخدمات  الدعم الالزم فيبفيروس كورونا المستجد من    المصابين
 .جمعية التكافل االجتماعي لموظفي المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

عملية    -سادسا اإلدماج، و موظفات  لفائدة  تلقيح  تنظيم  وإعادة  السجون  إلدارة  العامة  المندوبية  موظفي 
الطبية   األطقم  تعبئة  تمت  وزارة حيث  إشراف مصالح  تحت  تتم  التي  العملية  هذه  إنجاح  في  للمساهمة 

موظفة  2385يم ما مجموعه تطع   2021فبراير  03 غاية:وهكذا فقد تم إلى ، الصحة والسلطات المحلية 
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أنه سيتم استهداف باقي الموظفات  ، على أساس  12وموظفا من بين الفئة المستهدفة خالل المرحلة األولى
 والموظفين في المرحلة الموالية. 

إلى  فإنه  باإلضافة  التدابير،  مـــنتوفـــير  ل ـعيا  ســ  كل هذه  وبـــاء  الحمايـــة والوقايـــة  كورونـــا    تفـــشي 
الســـجنية بالمؤسســـات  أفضل  المســـتجد  تـــمبشكل  مـــن  العمـــل  ،  فـــرق  توفـــير  للمرابطـــة    عـــلى  الموظفـــين 

االستشــفاء    بعمليـــات اإلخـــراج الطارئـــة للســـجناء، ســـواء مـــن أجـــل  ــل التكفـــلخـــارج المؤسســـات مـــن أجـ
القضائيــة الســلطات  أمــام  المثــول  أجــل  مــن  باإلحضا  أو  أوامر  بعـــض   أو  ربناء على  تنفيـــذ  أجـــل  مـــن 

 . 13الترحيـــالت االســـتثنائية 
  قد اكتسى طابعا خاصا في ظل ،  أيضا  مجال األمن والسالمةتدبير    أن  ،أيضا  تجدر اإلشارةكما  

الفيروس لتطويق  المتخذة  الضروري    اإلجراءات  من  كان  إذ  السجنية،  معبالمؤسسات  هذا   التعاطي 
بحنكة وقوعومهنية    الجانب  دون  للحيلولة  مضاعفة  ويقظة  المساس   عالية  شأنه  من  أمني  انفالت    أي 

وذلك  السجناءو   الموظفين بسالمة   األمن،  لفرض  المبذولة  المجهودات  مع  وتأمين    بالموازاة  واالنضباط 
الصلة  المنشآت المؤشرات ذات  إيجابي في  وتعد مختلف    .السجنية والتي مكنت من تسجيل تطور جد 
للموظفين   النتائج  جبارة  ثمرة عمل ومجهودات  والتأهيل واألمن  اإليواء  مستويات  على  بمختلف   المحققة 

موا جائحة رتبهم ومن مختلف  مواجهة  في  الفعال  انخراطهم  وقد جاء  فترة   قعهم،   كورونا، خاصة خالل 
ليبرز دورهم السجنية،  بالمؤسسات  الشامل  الصحي  للحجر  التي    خضوعهم  التضحيات  المحوري وحجم 

كما تكرس هذه النتائج    .بعزيمة كبيرة وحس عال بالمسؤولية والتي تستحق كل اإلشادة والتنويه  يقدمونها
ال خاصة  أهمية  الجيدة،  الحكامة  مبادئ  واعتماد  االستراتيجي  بالتواصل  فيما تخطيط  والشفافية    يتعلق 

 اإلصالحية، باعتبارها روافع أساسية ترتكز عليها المندوبية  واالنفتاح، في إعداد وتنزيل مختلف المشاريع 
الت تدخلها، بما يجعل العامة في سعيها الدائم نحو التميز والرقي إلى أفضل الممارسات المهنية في مجا

 .14حديثة ومنفتحة وفعالة، قادرة على المساهمة في رسم الصورة الحقوقية التي تليق ببالدنا  منها إدارة

 

 
 

و  - 12 السجون  إلدارة  العامة  المندوبية  عن  صادر  اإلدماجبالغ  تلقيح    حول  04/02/2021بتاريخ:    إعادة  الموظفات  عملية 

   https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=579:االلكتروني  ابط، المنشور عبر الرضد وباء كوروناوالموظفين  

 دقيقة مساء(.  35على الساعة الرابعة و   08/02/2021)تاريخ االطالع: 
 . 113و  73 : ، مرجع سابق، ص2020طة المندوبية العامة إلدارة السجون لسنة تقرير أنش - 13
في التقرير السنوي ألنشطة المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة   االفتتاحيةضمن كلمته ب العام لمندو ا ،محمد صالح التامك - 14

 . 2020اإلدماج لسنة 

https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=579
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   التدابير واالجراءات المتخذة لفائدة السجناء  .2
يجادل   أحد  ن  بسبب  ، اليومال  الصحية    بعد فرضعيشه  ما  الطوارئ  أرجاء  حالة  بكافة  المعلن عنها 

السـجناء بمختلـف    ـرا منيفضـاءات مغلقـة تـأوي عددا كب  السجنية  المؤسسـات  في كون أن  ،التراب الوطني 
 ، محدوديـة طاقتهـا االسـتيعابيةفي ظل  المضطـرد للسـاكنة السـجنية    تزايـدوتعـرف اكتظاظـا نتيجـة ال   فئاتهـم،

   .يتطبيـق إجـراءات التباعد االجتماعـ  لحالبطبيعة ا  معه مـما يصعـب
المغربالتدابير و   وفي سياق مجموعة من التـي سـارع  عنهـا في    اإلعالنإلى    اإلجـراءات االحترازيـة 
النتشـار   األولى  هـذا    كورونـا  ء وباالمراحـل  تفشي  لخطـر  للتصـدي  الفتاكالمسـتجد   قامت ،  الفيروس 

وإعـادة  المندوبية السـجون  إلدارة  عـ  العامـة  بدورهـا  كافـة  وضـع  لىاإلدمـاج  شـملت  اسـتباقية   خطـة 
والماديـة البشريـة  تحصين  واللوجيسـتيكية  المسـتويات  أجل  من  والتأهيلية،  واألمنية  المؤسسـات   والصحية 

 في سـياق تنفيـذ،  وقـد جـاءت هـذه الخطـةاألشخاص.    مةالى أمن وسـلالسـجنية قدر اإلمـكان والحفاظ ع
اللـهالالسـامية لصاحـب الج  األوامـر نـره   مجموعة من   اتخاذإلى    راميةوأيـده وال   لـة الملـك محمـد السـادس 

حمايةلا  ريالتداب  لتعزيز  وس  الزمـة  والسجناء مة  الصحة  المرتبطة   السجينات  االسـتثنائية  الظروف    في 
حيـة مـن انتشـار هـذا الالسـجنية واإلص  الطـوارئ الصحيـة ومـا تتطلبـه مـن شروط لوقاية المؤسسـات  بحالة 
ا المندوبية العامة باتخاذ مقامت خالله  أيضا، إذ  قد شملت هذه الخطة مرحلتين أساسيتينها،  داخل  الوباء

 تممنهما بإجراءات مواكبة لما  مرحلة  تميزت كل    حيث  ء، سجينات والسجنامجموعة من التدابير لفائدة ال
 .بطبيعة الحال  استحضار الحاجيات الذاتية للمؤسسات السجنية من طرف السلطات العمومية مع إقراره
عد العناية المولوية  وب ،2020  ماي  15  شهر فبراير إلى غاية  منامتدت  التي    خالل المرحلة األولىف

ة من المعتقلين في بداي السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره الذي شمل بعفوه مجموعة  
علىالجائحة،   السجون  إلدارة  العامة  المندوبية  من اتخا  عملت  مجموعة  بشأن    اإلجراءات  ذ  والتدابير 

األمني المستوى  إن على  السجنية،  المؤسسات  والوقائيعل  أو  ، نزيالت ونزالء  الصحي  المستوى  أو ،  ى 
نحاول وس  .االعتقال  مستوى اإلخراج إلى المحاكم وتدبير  على  ، أوعلى مستوى التأهيل إلعادة اإلدماج

 يلي:  فيماإجمالها 
  فيروس ب  المؤسسات السجنية اإلصابة   على تجنيب نزالء   ة الملكالحرص اإلنساني لجاللمن حيث    -أوال

من   السجينات والسجناء  من بين  تمكين الفئة األكثر هشاشةتم    :بالسجون   االكتظاظعبر تخفيف    كورونا
الالزمة  معانقة بالرعاية  وتمتيعها  حيث الحرية  بتاريخ  نصرهتفضل جاللته    ؛  في    2020  أبريل  04  هللا 

إنسانية   السامي،    654 5  بتمتيعالتفاتة  المولوي  بعفوه  العفو  شمل  وقد  سجينا  من  هذا  الهشة  الفئات 
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والحوامل)  السجناء والمرضى  الذين   المسنين  السجناء  وكذا  واألحداث  بأطفالهن،  المرفقات    واألمهات 
  2020  سنة   عرفتكما    .(إلعادة اإلدماج وأثبتوا حسن سلوكهم  وجدية في برامج التأهيل  انخرطوا بفعالية

  األولى من   من أصول إفريقية كبادرة هي  ا سجين  201  عفو استثنائية أفرج بموجبها عن   أيضا تنفيذ تدابير 
 110 4تنفيذ تدابير إضافية خالل نفس السنة بمناسبة األعياد الوطنية والدينية، شملت    نوعها. كما تم

ليصلشخصا إلىالعفو    تدابيرمجموع    .  السنة  نفس  برسم  ي  ؛تفيدامس  965 9  الصادرة  عدد إذ   توزع 
  1224  الصادرة داخل المناسبات الوطنية والدينية من حيث نوع التدبير إلى   المستفيدين من تدابير العفو

شخصا من بين السجناء المشاركين   14  ضمنهمالعفو مما تبقى من العقوبة    من تدبير   واشخصا استفاد
مستفيدا، كما استفاد   15  ؤبد إلى المحددفيما شمل تدبير التحويل من السجن الم  برنامج "مصالحة"،  في

 سنة، فيما استفاد من التخفيض من العقوبة   20  تدبير التحويل من اإلعدام إلى المحدد في  شخصان من
 . شخصا 2869

األمنيخصوص  ب  -ثانيا م،  الجانب  اتخاذ  من  جمو تم  بير  والتداب  اإلجراءات عة    السجينات المتعلقة 
 : من قبيل ءوالسجنا
السجناء    - حركية  تنقلبضبط  الواحد    ينب   هممنع  الحي  داخل  بمسافة و الغرف  االلتزام  على   حثهم 

في االستفادة من الفسحة واستعمال الهاتف    األمان، ومنع تغيير أماكن إيوائهم، واعتماد نظام التناوب
 ؛ االستحمام ومحالت

 ؛ الجدد قصد إخضاعهم للعزل الطبي تخصيص غرف وأحياء مستقلة إليواء السجناء الوافدين -
  المحامين، مع التمهيد لذلك   التوقيف التدريجي والمؤقت للزيارة وللتخابر المباشر معالعمل على    -

التحسيسية الحمالت  انتشار  من خالل  خطورة  بخصوص  للسجناء  تقديمها  تم  التي  هذا    والتوعوية 
واعتماد   السجناءالوباء،  تمكين  قبيل  من  مواكبة  الهاتف  إجراءات  لخدمة  الولوج  بوتيرة    تبثا ال  من 

و   بالحواالت   والتوصل  أكبر أسرهم  لدن  من  منكذا  المالية  الشراءات  سقف  من  مقتصديات    الرفع 
 المؤسسات السجنية؛

فقد    بخصوص  -لثاثا والصحي،  الوقائي  اإلجراءاتالجانب  من  سلسلة  اتخاذ  السجينات   تم  لوقاية 
 هم، وذلك من خالل:وتأمين الرعاية الصحية ل والسجناء من خطر اإلصابة

  والتعبئة لدى هذه األطر وتعزيز  تعبئة األطر الطبية وشبه الطبية والرفع من مستوى اليقظةالقيام ب -
  على طبيب   التي ال تتوفر  ضمان التغطية الطبية بالمؤسسات السجنية  مع   ،نظام المداومة الطبية
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والهيئة    االستعانة بأطباء متطوعين بتنسيق معالل  خمن  قار  
 ؛ الوطنية لألطباء

الطبية - للمراقبة  وإخضاعهم  الجدد،  الوافدين  السجناء  التفقدية    عزل  الجوالت  وتكثيف  اليومية، 
بالفيروس إلى    مشتبه في إصابتهمطرف األطر الصحية، ونقل الحاالت ال  بمرافق المؤسسة من

 ؛ المستشفى بتنسيق مع المصالح المعنية
 ؛ االستعجالية بتنسيق مع وزارة الصحة إعمال نظام االستشارة الطبية عن بعد باستثناء الحاالت -
تنظيم حمالت تحسيسية وتوعوية  و   السجناءالسجينات و إجراء تحاليل مخبرية لعينات عشوائية من   -

 صفوفهم؛ في
الســن، - كبــار  )المــرضى،  الســجناء  مــن  الهشــة  الفئــات  الحوامـل...( عنايـة خاصـة    إيــالء  النسـاء 

 عـلى عـدم مخالطتهـم؛ في هـذه الظرفيـة والحـرص
الوا السجناء  السجينات و تمكين جميع   - الكمامات  النظافة والتعقيم، وتكثيف حمالت    قية وموادمن 

 ؛ اإليواء وأمتعة السجناء والتجهيزات وجميع المرافق النظافة والتعقيم لمحالت
الدعم   - السجينات  لفائدة  ةالنفسيوالمواكبة  تقديم  من  خاللو   مجموعة  من  المنصة   السجناء 

  ث حيمع األخصائيين والخبراء    بتنسيقوذلك    PSY – DGAPR – COVID19  اإللكترونية 
 ونزيلة.  نزيال  1740 خدمات هاته المنصة اإللكترونية استفاد من

 من قبيل:  ، فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابيرإلعادة اإلدماج سجناء السجينات وال تأهيل بخصوص-رابعا
التأهيلية - والبرامج  األنشطة  تعوض  مستجدة  برامج  عادة،  إحداث  أبعادها    المعتمدة  في  وتحقق 

من الغرف    وترتكز على أنشطة تأهيلية فردية تنطلق مجاالتها اإلبداعية الجانب التأهيلي والوقائي 
 ؛ واألحياء في إطار محلي

متابعة - من  والطلبة  المتمدرسين  السجناء  تمكين  على  بغرفهم،   العمل  التعليمية  التلفزية  القنوات 
الدروس الوزارة   وتحميل  حددتها  التي  التعليمية  المواقع  من  وبعض   والمحاضرات    الوصية 

 بمساعدة المشرفين االجتماعيين؛   المؤسسات الجامعية ووضعها رهن إشارتهم
في  ثالث  تنظيم - الفضيل  مع شهر رمضان  تزامنا  دينية  الكريم    مسابقات  القرآن  تجويد  مجاالت 

 واألذان والمديح؛ 
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لمواجهةإ - الوطني  المجهود  في  والسجينات  السجناء  عدد    شراك  تشغيل  خالل  من  الجائحة  هذه 
إنتاج وتصنيع  الواقية، وفقالك  منهم في  المعتمدة،لل  امامات    وقد تراوح   معايير الصحية والوطنية 

 . كمامة يوميا 26000و 23000معدل اإلنتاج بالمؤسسات السجنية بين 
ذ م اتخا فقد ت  ،واالفراج  االعتقال  حاالت وتدبير  اإلخراج إلى المحاكم  ب  بخصوص الجانب المتعلق-خامسا

 اآلتية:  واإلجراءاتالتدابير 
الســلطات - مــع  بتنســيق  بعــد  عــن  التقــاضي  إجــراءات  المؤقـت   تفعيــل  التوقيـف  بعـد   القضائيـة 

الظـروف    ، ولتوفـيرتفعيل المحاكمة عن بعدو   2020أبريل    27  ابتداء من  لإلخـراج إلى المحاكـم
الترتيبـات  كافـة  اتخـاذ  تـم  العمليـة  هـذه  لتنفيـذ  بجميع  الالزمـ  المالئمـة  قاعـات  وتخصيـص  ة 

السـجنية وتجهيزها تـم  المؤسسـات  الضروريـة، حيـث  الشـأن   بالمعـدات  بهذا  اتفاقيـة شراكة    توقيـع 
  104  مـا مجموعـه   2020  دجنـبر  31مـع وزارة العـدل، وقـد بلـغ عـدد هـذه القاعـات إلى حـدود  

 ؛ مؤسسـة سـجنية 68قاعـة ب 
على األقل قبل التاريخ المقرر   محاميهم عبر الهاتف ثالثة أيام  تسهيل عملية تخابر السجناء مع -

 للجلسات بتنسيق مع النيابة العامة؛ 
  الجديدة للمعتقلين وإمكانية تغيير التدبير   تعزيز التنسيق مع السلطات القضائية حول اإليداعات  -

 ؛ األحداث لفائدة السجناء
والتنسيقللاليومي  التتبع   - سراح  حالة  من  الجدد  هذه   وافدين  لترشيد  القضائية  السلطات  مع 

اإلداري   التقليص منو القضائي    الترحيل  وتيرةوتتبع    ،تالعمليا الترحيالت   حصرهو   الترحيل   في 
  .ذات أسباب إدارية ووقائية 

على   - للسجناء السهر  إسمية  لوائح  من  واألمنية  المحلية  السلطات  عنهم    تمكين  اإلفراج  المقرر 
مقرات  أسبوعا إلى  نقلهم  ذلك، قصد  الطوارئ    قبل  حالة  في ظل  التنقل  لصعوبة  نظرا  سكناهم 

 ؛ الصحية
السجناء  - بحماية  الكفيلة  واإلجراءات  التدابير  عملية    اتخاذ  خالل  المولوي  العفو  من  المستفيدين 

بما  عنهم  فيروس  اإلفراج  تفشي  لمواجهة  المتخذة  االحترازية  اإلجراءات  مع    كورونا   ينسجم 
العدل، و  بتنسيق مع وزارات  العامة، رة  ا ز و   الداخلية،زارة  المستجد، وذلك  النيابة    الصحة ورئاسة 

تم السجناء  حيث  هؤالء  والوثائق   إخضاع  األدوية  من  منهم  المرضى  وتمكين  الطبية    للمراقبة 
هذه بخصوصية  وتحسيسهم  العالج،  استكمال  أجل  من  وضرورة  الطبية  االستثنائية   الظرفية 
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المفروض بالحجر الصحي  المختصة من    االلتزام  السلطات األمنية  التنسيق مع  تم  وطنيا، كما 
عن  أجل المفرج  تراعيمساعدة  في ظروف  النهائية  وجهاتهم  لبلوغ  الصحية    هم  السالمة  شروط 

 .15واألمنية 
فقد   الثانية  المرحلة  على  مواصلة  عرفـت  أما  تحقيقها  الحرص  تم  التي  المرحلة  المكتسبات  خالل 

للعــودة  وضـعاألولى و  تمهيــدا  األبعــاد  مندمجــة ومتعــددة  العــاديلســ واالطبيعيــة    وتنفيــذ خطــة  للعمــل ر   ي 
 مع الوبائيــة في المملكــة    بعـين االعتبـار تطـورات الوضعيـة  وذلـك وفـق رؤيـة تأخـذ   بالمؤسســات الســجنية،

الحفــاظ عـ القصــوى والدائمــة عـ   التأهــب  ـى حالــةلضرورة  المســتوياتلوالجاهزيــة  تجنبـا ألي    ـى مختلــف 
أمن   يهدد  قـد  محتمـل  وعلى  ساكنتها  مةالوسـ  الســجنية   سـاتالمؤسطـارئ  ات،  تم  التوجه  هذا  ذ خا ضوء 

 في هذه المرحلة من قبيل: دابير موعة من التمج
وفق متطلبات التباعد االجتماعي عبر وضع مع المحامين    تهيئة فضاءات الزيارة ومكاتب المخابرة  -أوال

تثبيت   وخروج الزوار، وكذا  قة أرضية لتحديد مسافة األمان بممرات دخولوعالمات الص  أعمدة للتشوير
فيروس    المتعلقة باإلجراءات المعتمدة من طرف السلطة العامة لمواجهة  لوحات تخص التوجيهات العامة

الزوار بكاميرات حرارية ن  توافد أعداد كبيرة م   كورونا المستجد، وتجهيز المؤسسات السجنية التي تعرف
 . لقياس درجة الحرارة ة أو ثابتةمحمول

 سليمان وتخصيصه الستقبال السجناء المصابين بالفيروس من نبب التهذيب  و   اإلصالحإفراغ مركز    -ثانيا
انسجاما مع إعالن المملكة  بربوع  السجنية  المؤسسات  المختصة  مختلف  الحاالت   السلطات    عن تجميع 

 . جرير بنا بنسليمان و  بالمؤسستين الصحيتين المتخصصين بكل من 19-النشطة لكوفيد
 ابتداء من   إال  ،2020بتاريخ فاتح يوليوز  اعملية الزيارة العائلية كما كان مبرمجا له  عدم استئناف  -ثالثا
االلتزام التام باإلجراءات األسر والمعتقلين على  حث  مع    ،المؤسسات السجنية  بجميع   2020  يوليوز  13

منذ  إعادة  ثم  االحترازية، الوضعية  2020  شتنبر  08  تعليقها  تطورات  الصعيد   بسبب  على    الوبائية 
 . الوطني

 موجهة لفائدة النزالء األحداث بمراكزال  Jeu de société éducatif  تربويةلعبة  إعداد وتطوير  -رابعا
والتهذيب بين   اإلصالح  الشراكة  إطار  في  وإناثا  ذكورا  السجنية  العامة وصندوق    والمؤسسات  المندوبية 

 في علوم التربية   نمستشاريالتي تم إعدادها من طرف ،  هذه اللعبة التربوية  األمم المتحدة للسكان. وتهدف

 
 17 : ، مرجع سابق، ص2020طة المندوبية العامة إلدارة السجون لسنة  تقرير أنش - 15



د.حسن  الرحيـيـة ---- نجاعة السياسة العقابية لمواجهتها رونا على الوسط السجني ومدى أثر جائحة كو دراسة حول   
 

  .الدار البيضاء السبع،  عين ،48 رقم المقاطعة قرب سمارةال حي يعتة، على مجتمع، شارع-سجن وصل حلقة جمعية

contact.association.relais@gmail.com                  Tel /0522623665 /0522673600 

24 

 

 تطوير سلوكيات هاته الفئة من السجناء وإغناء معارفهم في   والنوع االجتماعي وإدماج الفئات الهشة، إلى 
 ما يتعلق بالصحة والراحة النفسية؛ 

االمتحانات  -خامسا مراكز  عدد  من  التربية   الرفع  وزارة  مع  التنسيق  إطار  في  السجنية  بالمؤسسات 
 سعيا إلى تمكين السجناء المترشحين المتحانات   والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،  الوطنية 

العدد   إذ انتقل هذا  ظروف تضمن سالمتهم،  االمتحانات فيمن اجتياز هذه    الجهوية والوطنية   البكالوريا 
الموسم  48  إلى  15  من بين  ما  الحالي:   الدراسيوالموسم    2020-2019  السابق:  الدراسي  مركزا 

مع2020-2021 تماشيا  الوقائية  والتدابير  اإلجراءات  إعمال  تم  كما  طرف   ،  من  المتخذة  اإلجراءات 
 ؛ المعنيةالوزارة 

ب  -ساساد تلقالقيام  و يح  عملية  كورونانزيالت  فيروس  ضد  السجنية  المؤسسات  مازالت حيث    ،نزالء 
أكثر   العمريةتتواصل بمختلف المؤسسات السجنية عملية التلقيح ضد فيروس كورونا التي تستهدف الفئة  

حدود    60من   وإلى  السجنية.  المؤسسات  خارج  به  معمول  هو  ما  غرار  على  وذلك    24  تاريخ:سنة، 
نسبته  فقد    2021مارس   ما  تلقيح  السجنية، من % 77تم  المؤسسات  داخل  المستهدفة  أن ع الفئة  لما 

شملت عملية التلقيح كما    .من النزالء المستهدفين لم يستفيدوا من عملية التلقيح ألسباب صحية 0.8%
نسبة    60نزالء   يشكل  ما  كلية ونزالء ست مؤسسات سجنية بصفة جزئية، وهو  مؤسسة سجنية بصفة 

المؤسسات  85% بباقي  التلقيح  عملية  انطالق  انتظار  في  السجنية،  للمؤسسات  اإلجمالي  العدد  من 
 .16تنسيق محكم مع باقي السلطات الترابية والصحيةب

 الموازية لتدبير األزمة من طرف القطاع الوصي اإلجراءات التنظيمية .3
سبقت  الموظفين والسجناء على حد السواء كما  بشأن  ا  التي تم اتخاذه  والتدابير   اإلجراءات   بالموازاة مع 

ظل هذه الظروف    قد باشرت في  المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجاإلشارة إلى ذلك، فإن  
للجائحة والوقاية   في إطار مقاربة تشاركية للتصدي  قطاعات المتدخلةالاالستثنائية إلى تنسيق الجهود مع  

 : ما يليى ل ع ارتكزت هذه الخطة المندمجةحيث  ،منها

 
يح نزالء المؤسسات عملية تلقحول    2021/ 25/03بتاريخ:    بالغ صادر عن المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  - 16

  https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=582:  منشور عبر الرابط االلكتروني،  السجنية ضد فيروس كورونا
 صباحا(.على الساعة العاشرة والنصف   2021/ 01/04)تاريخ االطالع: 

https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=582
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مة ال ة المطلوبة لحماية أمن وسوالفعالي  زمة بالسرعةالاتخاذ التدابر االستباقية واإلجراءات االحترازية ال  -
 لحيلولة دون انتقال هذا الوباء إلى داخلها؛ لونزالئها  المؤسسات السجنية

زارة  و   ،العدل، وزارة  الداخليةوزارة    من قبيل  التنسيق المحكم مع مختلف السلطات والقطاعات المعنية  -
القضائية مركزيا، ومع جميع المتدخلين المعنيين   لسلطةالمجلس األعلى لرئاسة النيابة العامة و   ،الصحة
اليقظة  و   جهويا لجان  إطار  في  كافة  محليا  والتقييم و   الضرورية  التدابيرالتخاذ  لمختلف   للتتبع   المستمر 

 دنا وبالمؤسسات السجنية؛ الالوبائية بب الحالة طبقا لتطورات اإلجراءات المتخذة وتعديلها
 ؛ ولجان محليةعلى مستوى المندوبية العامة إحداث لجنة يقظة مركزية   -
ى مختلف المستجدات ذات الصلة لالوطني ع  الرأي العام  عالطالنهج سياسة تواصلية شفافة ومستمرة   -

 .الوبائية بالمؤسسات السجنية الوضعيةعلى 
هذ من  التوانطالقا  المقاربة  تبنيها  ه  تم  الصحية  ي  الطوارئ  حالة  ظل  القطاع  في  طرف  من 
 إجمال يمكن  ،  والهيئات المعنية  الحكومية  في إطار عمل تشاركي مع المؤسساتالوصي على السجون  

 : خالل مرحلتين اتخاذه اتم  التي   الموازية واإلجراءاتالتدابير هذه أهم 
غاية  األولى   ةالمرحلف إلى  الجائحة  بداية  منذ  امتدت  اتخاذ  خاللها    تم  ، 2020ماي    15:  التي 

إن على المستوى الهيكلي  اء، نموظفين والسجالموجهة للللتدابير   وازية والتدابير الم  اإلجراءاتمجموعة من 
 : جستيكي أو على مستوى التواصلالمادي واللو أو 
 2020فبرايــر    11  إحــداث لجنــة مركزيــة لليقظــة بتاريــختم  ،  التنظيمي  الهيكليبخصوص الجانب    -أوال

العــام المنــدوب  إشراف  السجون   تحــت  العــام إلدارة  الكاتــب  وتضــم  المركزيــين،   ،  المســؤولين  ومجمــوع 
اللجنــة  بهــذه  والتنســيق  وأنيطــت  الســجنية  للمؤسســات  الميــداني  التتبــع  مــع   مهــام  المســتمرين  والتواصــل 

الجهويــين ومديــري  مــ  المديريــن  الســجنية  الوضــعالمؤسســات  أجــل مواكبــة تطــورات  الصحـي واألمنـي    ن 
لمختلــف    ومســتجدات الوضــع الوبــائي بالبــالد، والتقييــم المســتمر  اإلجـراءات الفوريـة التي تتناسـب  واتخـاذ

كورونــا، جائحــة  لمواجهــة  المتخــذة  تسـجيل  التدابــير  تعـرف  التـي  السـجنية  المؤسسـات   حاالت   ومواكبـة 
بالفــيروس المتخــذة  ،اإلصابــة  اإلجــراءات  تنفيــذ  داخلهــا  وتتبــع  انتشــاره  ثم  الحتــواء  التنســيق  .  تعزيــز 

مــن خــالل الــشركاء  باقــي  مــع  المديريــات  والتعــاون  بــين  يقظــة محليــة مشــتركة   الجهويــة   تشــكيل خاليــا 
الترابيــة  اإلدارة  التخــاذ  ومصالــح  الصحــة  فـيروس    ووزارة  تفـشي  لخطـر  للتصـدي  الواجبـة  اإلجـراءات 

 مذكرات ودوريات  إصــدارباإلضافة إلى  .  والحيلولــة دون انتقالــه إلى داخــل المؤسســات الســجنية،  كورونـا
الواجـب االحترازيـة  والتدابـير  اإلجـراءات  على    تضمنـت  والحفـاظ  السـجنية  المؤسسـات  لتأمـين  اتخاذهـا 
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بمــا يتــالءم وطبيعــة كل مرحلــة وكــذا    السـجناء والموظفـين والمرتفقـين عـلى السـواء، وذلك  وصحـة  سـالمة
 . بمختلف أرجاء التراب الوطني  الوبائيـة تطــور الوضعيــة

واللو   الجانب  بخصوص  -ثانيا ت،  جستيكيالمادي  القطاع   ،العملم  فقد  بين  مشترك  تعاون  إطار  في 
لتصدي للجائحة والوقاية من خطر توفير التجهيزات والمعدات الضرورية ل  ىعل  ،الوصي وباقي الشركاء

 ـي تعــرف توافــدا كبــيراالتـ  اقتنــاء كاشــفات للحــرارة وتجهيــز المؤسســات الســجنية  من قبيلء  اإلصابة بالوبا 
حراريــة بكامــيرات  ثابتــ  لألشــخاص  أو  بــاألدوات ثمان    اقتنــاء  ة، محمولــة  مجهــزة  إســعاف   ســيارات 

األساســية  والمعــدات الحاالت،  الطبيــة  نقل  أجل  من  المدنية  الوقاية  مصالح  مع  في   التنسيق  المشتبه 
المستشف إلى  بالفيروس  والتعقيم ى،إصابتها  النظافة  ومواد  التغذية  من  احتياطي  مخزون  تغطية  ، توفير 

  تكثيف عملية مراقبة وتتبع ،  الطبية واأللبسة الواقية  حاجيات المؤسسات السجنية من الكمامات والقفازات 
المواد تسلم  الوجبات  مختلف مراحل  العمل ،الغذائية وتوزيع  لوضعية سير  اليومية  للمراقبة  آلية   إحداث 

 ، توفير مخزون احتياطي من أواني األكل الفردية ،الرفع من وتيرة التطهير والتعقيم والنظافة  ،بالمطابخ
توفير فضاءات ،  داخل المؤسسات السجنية  التكفل بتغذية الموظفين الخاضعين إلجراءات الحجر الصحي

تجهيـز  ، وتجهيزها بالوسائل الضرورية  للحجر الصحي  بالمؤسسات السجنية إليواء الموظفين الخاضعين
المكلفـين الموظفـين  لفائـدة  مسـتقل  خارجـي  خارجيـة  فضـاء  ب ،بمهـام  الشركاء   عددمساهمة  وذلك  من 

بمجموعة والدوليين  أس  الوطنيين  تخص  السجون  لفائدة  الهبات  النظافةمن  مواد  والتطهير   اسا   والتعقيم 
 . وشبه الطبية باإلضافة إلى األدوات والمعدات الطبية 

 المندوبية العامة على التفاعل اآلني والمستمر مع الرأي   عملت  فقد،  فيما بالتواصل مع الرأي العام  -ثالثا
السجنية في ارتباط بجائحة كورونا، حيث   ما يتعلق بمستجدات الوضع الوبائي داخل المؤسساتالعام في
سنة    أصدرت وعدد   34  يفوق ما    2020خالل  حينها  في  المتخذة  اإلجراءات  حول  إخباريا   بالغا 

شفافية، وتقديم البيانات التوضيحية ردا   اإلصابات بالفيروس المؤكدة في صفوف السجناء والموظفين بكل
مع المنابر اإلعالمية   المغلوطة المتعلقة بالحالة الوبائية بالسجون، كما تم التنسيق  على بعض األخبار 

مسؤولي المندوبية العامة في إطار التغطية   وحوارات صحفية مع  ثائقية مصورةوو محتويات رقمية    عدادإل
 .17االحترازية المتخذة داخل المؤسسات السجنية  اإلعالمية لإلجراءات

انطلقت   فقد  الثانية  المرحلة  منأما  بتعزيز و ،  2020ماي    15  ابتداء  المرحلة  هذه    تميزت 
 :18والتدابير الموازية، من قبيل  اإلجراءاتذ مجموعة من اتخا شملتوقد  ها،ل   السابقةالمرحلة مكتسبات 

 
 . 19و  18و 13ق، ص: مرجع ساب، 0202ة تقرير أنشطة المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج خالل سن - 17
 . 116و 74و 20، ص:  عنفس المرج - - 18
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تنزيال لالستراتيجية   19-كوفيد  الكشف المبكر عن الحاالت التي ال تحمل أعراضا لفيروس  اعتماد  -أوال
 ؛فيروس كورونا المستجد الوطنية الجديدة للكشف عن

االحترازية    -ثانيا اإلجراءات  على  انسجاماتخفيف  المبنية  الحكومية  واإلجراءات  التدابير   مبدأ :  مع 
التي  الموضوعية، و التدرج بالمدن والجهات  الوبائية  الوضعية  تقييم  السجني  في  المؤسسات  بها  ة، تتواجد 

للسجون  العامة  الوضعية  مع  المستوى   المالءمة  على  والصحي  خصوصا  إجراءات  ثم  ،األمني  اعتماد 
 ؛ إصابات مؤكدة بالفيروس خاصة بالمؤسسات السجنية التي تعرف

الصحي    -ثالثا الحجر  بنظام  العمل  من  وقف  و   41  ب  2020  ماي   27يوم  ابتداء  باقي  بمؤسسة 
بتاريخ بطنجة  2020يونيو  10  المؤسسات  المحلي  بورزازات والسجن  المحلي  السجن  لتطور   1باستثناء 

بها،   الوبائية  إعادة الحالة  إمكانية  بالسجون   تطبيق  مع جعل  الصحي  الوضعية   رهين  الحجر  بتطورات 
شهر  الوبائية تطبيقه  إعادة  تقرر  حيث  المملكة،  وأقاليم  عماالت    بالسجنين   2020  يوليوز  بمختلف 

 ؛ المتواجدين بآسفي
المخابرة ت  -رابعا ومكاتب  الزيارة  فضاءات  أعمدة   هيئة  وضع  عبر  االجتماعي  التباعد  متطلبات  وفق 

 وخروج الزوار، وكذا تثبيت لوحات   وعالمات الصقة أرضية لتحديد مسافة األمان بممرات دخول  للتشوير
روس كورونا  في  المتعلقة باإلجراءات المعتمدة من طرف السلطة العامة لمواجهة  تخص التوجيهات العامة

 ؛المستجد
النـزالء   -خامسا يتيـح ألسر  معلومـاتي  نظـام  ب  تطويـر  عـن  خدمـات  عـدة  مـن  مـع  االسـتفادة  بشراكـة  عـد 

التنمية وإجـراء  وكالـة  الزيـارة  مواعيـد  أخـذ  في  الخدمـات  هـذه  وتتمثـل  الماليــة   الرقميـة،   التحويــالت 
  مؤسسـات سـجنية  ستالسـجنية. وقـد تـم تثبيـت هـذا النظـام ب  والــشراءات مــن محــالت البيــع بالمؤسســات

اعتبار   ،2020  ســنة بجميــع الــشروع في تعميأنه سيتم    على  الســجنية    مــه واســتغالله  خالل المؤسســات 
 . 2021 ســنة

الجائحة  -سادسا إدماج"ب   تخصيص حلقات تحسيسية وتوعوية حول هذه  "راديو  من  ،  المحطة اإلذاعية 
، 2و 1  من السجنين المحليين عين السبع  استضافة األطباء واألخصائيين النفسانيين العاملين بكل  خالل

التخطيط   إلى  اإلذاعية  لتجديد  باإلضافة  البرامج  اإلذاعيةو   ،2021سنة  شبكة  المحطة  إرساء   برمجة 
في أخرى  سجنية  التعميم   بمؤسسات  مخطط  والتهذيب  ؛إطار  اإلصالح  بمركز  األمر   بالدار   ويتعلق 

المحلية والسجون  بالقنيطرة،  المركزي  والسجن  ملول  البيضاء،  وآيت  الماء  ،2ببني مالل،  ،  بفاس  وراس 
 . والناظور والسمارة ،بمراكش والرشيدية، واألوداية 
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المعـدات  -سابعا مـن  هـام  بعـدد  السـجنية  المؤسسـات  وكشـف   تجهيـز  لمراقبـة  اإللكترونيـة    والتجهيـزات 
 . المؤسسات السجنيةلزوار ب للتفتيش اإللكتروني افي إطار تفعيل نظام   المـواد المحظـورة

بالمؤسسات  -ثامنا المتخذة  االحترازية  والتدابير  اإلجراءات  لجائحة   توثيق  التصدي  إطار  في  السجنية 
 ؛فيروس كورونا المستجد

اإللكترونية  -تاسعا اإلدارة  خالل    تطوير  منظومة من  تدبير  في  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام   تعزيز 
 الرقمية بالمؤسسات السجنية.  اإلدارة السجون وتعزيز دورها في تقوية القدرات التدبيرية وتحديث

الم  شكلت فقد    ،وعموما هذه  اتخذتها   حطات حصيلة  التي  اإلجراءات  العامة    أبرز  في  المندوبية 
السجو   سياق تحصين  هذهمواصلة  كما  الجائ  ن ضد  المسجلة   سلطتحة،  المؤشرات  أبرز  الضوء على 
تم  بفضل التي  تلك  أو  تنفيذها  تواصل  التي  االحترازية  الوبائية   مسايرةإعمالها    اإلجراءات   للتطورات 

 ؤكد إصابتها بالفيروسالم  تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد الحاالت  حيث تم  في هذا السياق،   الحاصلة
السجني المرحلةة  بالمؤسسات  باألعدادالثانية    خالل  األولى،    مقارنة  المرحلة   أعلنت   وقدالمسجلة خالل 

بتاريخ  العامة  ومن2020  يونيو   12  المندوبية  هذه  2020  يونيو   27  إلى   25  ،  جميع  خلو   عن 
الوضعية المستقرة، عرفت بعض المؤسسات   المؤسسات من حاالت اإلصابة. إال أنه وبعد أيام من هذه

  50  المؤسسات لم يكن يتجاوز  فيروس علما بأن عدد الحاالت النشيطة بهذهمؤكدة بال  اباتإص  السجنية
وقد بلغ العدد التراكمي للحاالت المؤكدة   2020.  دجنبر  31و  2020  ماي   22  حالة طيلة الفترة ما بين 

  حالة جلهم من الوافدين الجدد على   621ما مجموعه    2020  صفوف السجناء إلى غاية متم دجنبر  في
السج منالمؤسسات  أزيدحالة    604  تتماثلإذ  حالة سراح،    نية  التعافي  نسبة  لتبلغ  للشفاء،    من   منهم 

 وقد بلغ عدد الحاالت النشيطة بنفس التاريخ   .على الصعيد الوطني  % 93 بالوسط السجني، مقابل 97%
بسجناء    تتعلقجميعها    حالة،  11  زعدد الوفيات المرتبطة بهذا الفيروس فلم تتجاو   حاالت. أما (  6ست )

 .سنين أو مصابين بأمراض مزمنةم
  في صفوفهم إلى غاية نفس التاريخ،   يتعلق بالموظفين، فقد بلغ العدد التراكمي لإلصابات  فيماأما   

بينها  1159 من  طنجة  121  حالة  بسجني  تسجيلها  سبق  بداية   1حالة  في  الوباء،   وورززات  انتشار 
تم ا  269و بحالة لموظفين  التحاليل    ،2020  تغش  31  تاريخ  عدكتشاف إصابتهم  وذلك عند إجرائهم 

اإلدارية السنوية. أما عدد الوفيات في    الالزمة قبيل استئنافهم العمل بعد استفادتهم من رخصهم  المخبرية
 وتأتي هذه األرقام، التي تبقى إيجابية مقارنة بما تم تسجيله  .حاالت(  8مان )ث  صفوف الموظفين فقد بلغ

وغير المسبوقة التي ميزت التجربة المغربية   إلجراءات والخطوات الرائدةلدول، كنتيجة لمن ابسجون عدد  
الوضعية تدبير  السجنية،  في  بالمؤسسات  التحكم  الوبائية  كبير  حد  إلى  أتاحت  هذا   والتي  تفشي  في 
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وتجنب والموظفين  السجناء  صفوف  في  التعاون   الفيروس  أيضا  فيه  ساهم  الذي  الشيء  وهو  األسوء، 
السجنية من    تحصين الساكنة  فيبتعاون مع القطاع الوصي  ساهموا  الشركاء الذين  مختلف    وثيق معال

 . السجنية هذا الوباء والحفاظ على أمن وسالمة المؤسسات
الذي تفرضه هذه  في حالة التأهب    يزال  ال  قطاع الوصيفإن ال ولتعزيز هذه الحصيلة اإليجابية،  

االستثنائية علىل  الظروف  العمل  المتخ  مواكبة   مواصلة  الصعيد  التدابير  على  يتم ذة  أن  إلى   الوطني 
في هذا الصدد بوضع خطة   عامة أيضا ية الالمندوب   وقد قامت  .بشكل نهائيالمرحلة الصعبة    تخطي هذه

لتدبير   وتتضمن اإلجراءات المبرمجة  2021  إلى غاية متم شهر يونيو  يناير  تمتد من فاتح   جديدة  عمل
 .19الفترة هذهاألزمة الصحية خالل 

 وتداعياتها عن حالة الطوارئ الصحية بالسجون ة بعد االعالن  المتخذ نيا: اآلثار المترتبة عن التدابيرثا
تعاني    بطبيعة الحال  والمجتمعات  جعل األفرادي،  ن ما يمر به العالم من مشكالت وكوارث مختلفةإ

عليه  ،  نفسيا وصحيا واجتماعيا  الحال  فيرو   اليومنحن  كما هو  الأثناف  .س كورونابسبب  انتشار   ، وباء ء 
لكن ما هو   .ناإلنساه  ملتحي  أن  يواجه الفرد مخاطر احتماالت إصابته بالمرض، وهذا وحده قاس على

يرتبط  يتهدده خطر   بالمجهول  أثقل  األوقات حيث  من  وقت  أي  وفي  له  يحصل  قد  ما  معرفة  عدم  أو 
مقارنة لديه  الخوف والقلق    عد مشاعرفي تصا  ى الفردلد  ، وهو ما يتسبب19-اإلصابة من وباء كوفيد

لفيروس مصدر انشغال ذا افلقد أصبح ه،  مقارنة بالوباء  باألمراض العادية، والتي قد تكون أكثر خطورة
. حيث الجائحة  حول هذه  منها  الصحيحة والشائعة  فئات المجتمع، أمام فيض هائل من المعلومات  جميع

إلى اإلشارة  األزمة و أهمية    أن  تجدر  مثل هذه  المعلومة في   بالنسبة   تشكل اضطرابا قد    نوعية ومصدر 
ما و   إعطاء معنى لما حدث  تمنحه القدرة على   مفيد ومن مصادر موثوقة  للحياة النفسية للفرد، فبعضها

، والتخلص من حالة انعدام ي من القلقمنطقي وعقل   الل الحفاظ على انسجام من خحيث تحميه    ،يحدث
بقدر و   .مقلقة الشائعات  ما يتسبب في ذلك األحداث المروعة أو الاليقين والخوف من المجهول، وأغلبها  

هذا الفيروس   بإمكانية انتشار   فإن   ،فيروس كورونا ضمن المجتمعات مخاوف مشروعةانتشار  يشكل  ما  
بسبب   مخاطريشكل  خاصة في السجون  تفشي أي مرض معدي    أن كما    .أيضا  أمر وارد  في السجون 
أن   معه يسهلو ، عن احتواء االنتشار الكبير للفيروس في مثل هذه البيئة المغلقة  التي قد تنجم الصعوبات

أسباب وأهمها بشكل خاص قربهم من بعض البعض    عرضة لإلصابة بهذا الفيروس لعدة  السجناء  يصبح
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تعاني  بسبب منما  السجنية  المؤسسات  في  ،  االكتظاظ مشكل  ه  الحاالت  من  كثير  في  يتواجدون  حيث 
 داخل الغرف والزنازن.  مزدحمة ومكتظة ظروف

اآل ال وإلى جانب  للجائحة فنثار  يمكن   سية  التدبفها  تخل  أن   التي  المقيدة  عض  أو لابير  الماسة    لحركة 
قد تمس العالقة   أيضا هناك آثار اجتماعية  ف  ، بالنسبة للموظفين والسجناء على حد سواء  ببعض الحقوق 

. فالموظفين العاملين بالسجون قد يتأثرون بفعل الحجر بمحيطهم االجتماعي  خاصهؤالء األشالتي تربط  
  ينات والسجناءالسج  بينمنع الزيارات    ، كما أن تطيل غيابهم عن أفراد أسرتهم وقلقهم عليهملمدة  الصحي  

على زيارات األقارب التي ترد  القيود  أن  ، ذلك  استقرارهم وتأهيلهمله تأثير على نفسيتهم وعلى  وعائالتهم  
القانوني من أكثر اإلجراءات تعتبر    خالل حالة الطوارئ الصحية   لألشخاص في السجون   ينأو الممثلين 

التيشيو  الحد   اتخذتها سلطات السجون وغيرها لمنع تفشي فيروس كورونا  عا  إلى  المستجد، مما يؤدي 
الع مع  االتصال  الخارجيمن  وال  زياراتالتقييد  أن  ما  ك  ،الم  األسر  طرف  وهيئة    ينيالقانون  ممثلينمن 

من    االضطرابو الشعور بالقلق    إلى زيادة مستويات  أيضا قد يؤدي  خالل هذه الظروف االستثنائية    الدفاع
 .ة من جهة أخرى محاكمات عادل ، والتأثير على الحق فيجهة

الموضوعولمالمسة هذ الضا  البداية على  وء  ، سنسلط  النفسية واالجتماعفي  للموظفين اآلثار    ية 
الصحي الحجر  فرض  تدابير  عن  نتعرض  الناتجة  ثم  ذلك  ،  للسجناء لبعد  واالجتماعية  النفسية  آلثار 

عن لل  تدابيرال  بعض  الناجمة  للالمتخذة  لنخلص  جائحةتصدي  الحديث  إل،  الصلة عن  ى  ذات  اآلثار 
 . ينومحاكمة المعتقل عن بعد بإجراءات التقاضي

 الناتجة عن تدابير فرض الحجر الصحي لنفسية واالجتماعية للموظفيناآلثار ا .1
من شروط الحياة المألوفة، ففضال عن تداعياتها    عد فيروس كورونا جائحة عالمية مدمرة لكثيري

ف  االقتصادية والخدماتية،  اإلاحتمال  واالجتماعية  الوباء هبصابة  خطر  لد  ذا  شحنات يولد  اإلنسان  ى 
تداعيات نفسية من قبيل الخوف الزائد والقلق   تتولد عنها في الغالبو   انفعالية قوية يصعب التحكم فيها،

المزاج   العالم قاطبة    الوباء  والنوم. فهذاالحاد واضطراب  لساكنة  النفسية  الصحة  يبدو على  فيما  سيؤثر 
وبدرجة األشكال  من  الدرجات  بشكل  ثقيلة .  من  الذكر، ستكون  كما سبق  المختلفة  تداعياته  أن  فاألكيد 

ة ستتأثر بشكل أو المألوفة، الصحية واالقتصادية واالجتماعية والنفسي  جدا، بحيث أن جل جوانب الحياة
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انتشار  أن يؤدي  المخاوف من  النفسية   بآخر، حيث تزداد  إلى ازدياد حاالت األمراض  فايروس كورونا 
 .  20اص خاألشلدى شريحة واسعة من 

آثارًا  و  لمجابهتها تركت وماتزال  اتخذت  التي  أن جائحة كورونا واإلجراءات  متنوعة على  ال شك 
وإن كان    ،خاصة العاملين بالمؤسسات السجنية  السجون   يوموظفأطر  ن بينهم  وم   فئات كثيرة من الناس

متفاوتة.  ذلك   النفسيةف بدرجات  اآلثار  من    واالجتماعية  جذور  عوامل  تأتي  بعضهتتداخل  عدة  ا مع 
فإن العاملين في القطاع الصحي من   "محافظة ستوكهولم"في    ووفق دراسة نشرها مركز األوبئة    .البعض
باألزم   أطباء انتشار   اتوممرضين هم األكثر عرضة لإلصابة  النفسية بسبب طبيعة عملهم خالل فترة 
أن    .21الوباء  وغيرهم  حيث  الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملين  وسالمة  صحة  بالغ    تعدحماية  أمرا 

على قوة عمل كافية وفعالة، ولضمان استمرارية االستجابة للطوارئ والخدمات الصحية   األهمية للحفاظ
في سبيل ما يقومون به من رسالة ؛ ومن ثم فقد أضحى من الضروري النهوض بوضعيتهم  22األساسية

 نبيلة. 
االنتشار السريع والهائل لفيروس كورونا يؤدي إلى ضغوطات نفسية أهمها القلق  ال مراء من أن  ف

ويؤدي بل  من حولهم،    التي تحدث  مورألافي حالة من التوتر حيال    معه  يعيش الناسكما  واالكتئاب.  
 إلى حالة من عدم اليقين حول المستقبل.

في  ف ل  مرحلةالمثال  والتي  األولى  الجائحة  التدابير  ظهور  من  سلسلة  اتخاذ  للتصدي  استدعت 
اإلدماجللجائحة السجون وإعادة  العامة إلدارة  المندوبية  الموظفي  فرض ت  ، جعل  بالعلى  العاملين  وسط ن 

النوع من  الصحي، الحجر    إجراءاتب  ضرورة االلتزام  نيالسج الحال    ييؤدالتدابير    وهذا  وبدون بطبيعة 
الفئةشك   إحساس هذه  إصابب  إلى  أو  بالمرض  إمكانية اإلصابة  األسرة واألحبالقلق من  أفراد  من    ابة 

الحيرة في  إلى ضغوطات نفسية كبيرة مرتبطة بأيضا ؤدي يوقد  ،إلى حالة من التوتر الدائم والقلق و حولهم 
 .هذه الحاالتمثل السلوك الواجب اتباعه في 

 

 لالطالع ، 6ص: ، معهد األمم المتحدة للتدريب والبحثمنشورات ، ازحنجالأمكان اتجابة في : التهب واالس19-كورونا - 20
 (ptp@unitar.org) أنظر الرابط: فصيل،بت
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النفسية درجة    تزداد  قدو  اآلثار  عدم    نتيجة  أيضا،  تفاقم  مع  للفيروس  والكثيف  السريع  االنتشار 
للمرض لقاح سريع  إيجاد  أو  له  الجائحة،   وجود عالج محدد  المراحل األولى لظهور  يؤدي  قد  مما    في 

المزمن إلى  البسيط  حدوث إصابات أو حاالت خصوصا عند    .لحاالت من االكتئاب تتراوح حدتها من 
صفوف   في  الموظفينوفيات  حيث  بعض  لإلصابات،  التراكمي  العدد  صفوف  بلغ  من   في  الفئة  هذه 

غاية    الموظفين مجموعه  2020دجنبر    31إلى  بينها   1159  ما  من  تسجيلها   121حالة  سبق  حالة 
 تاريخ   لموظفين تم اكتشاف إصابتهم بعد  حالة  269و انتشار الوباء،    وورززات في بداية  1بسجني طنجة

المخبريةللوذلك عند إجرائهم  ،  2020  غشت  31 العمل    تحاليل  بعد استفادتهم و الالزمة قبيل استئنافهم 
وهذا   .23حاالت  (08) مانث  الوفيات في صفوف الموظفين فقد بلغ اإلدارية السنوية. أما عدد ممن رخصه
أو تهديد حياتهم بالموت ال   أسرهمعدوى الوباء إلى  نقل  و   إصابتهم  احتمالخوف الكثير من  ما زاد من  

 .قدر هللا
ال    الوباءلمجابهة    ميةالسلطات العمو خذها  تاإلجراءات المصاحبة والتي تأن    ،ومن الطبيعي أيضا 

إجراءات كالحظر    بسبب بنائهم،  أاآلثار النفسية للموظفين بسبب قلقهم على أسرهم و   من حيث تقل أهمية  
مما    ، منهاواالجتماعية  األنشطة االعتيادية وخاصة االقتصادية  الدراسة الحضورية، و طويل األمد وتوقف  

للقلق والتوتر والخوف واالكتئابو بل    لديهم،  النفسيةيفاقم من اآلثار   عن    ، ناهيكيصبح مصدرًا جديدًا 
أو   لديهم تحمل عائلي،  الذين  الموظفين  أو  الموظفات  لبعض  بالنسبة  اآلثار  تزامنت فترة مضاعفة هذه 

الذي يطرح مشكال   أبنائهم عن بعد، األمر  تعليم  إقرار  ؤون ش   في تدبير إخضاعهم للحجر الصحي مع 
 هكذا حاالت.مثل  األسرة في
واالجتماعية  و  النفسية  اآلثار  هذه  مع  التدابير  تفاعال  عن  في  الناجمة  الموظفين  بشأن  المتخذة 

للجائحة التصدي  استراتيجية  فإطار  تطلبت  ،  السجون قد  إلدارة  العامة  المندوبية  الجماعية   من   التعبئة 
أجل الموظفين   من  لتمكين  الالزمة  التدابير  سليمة  إعمال  ظروف  في  العمل  من  بالسجون   ، المرابطين 
 التدابير في القيام بتخصيص فضاءات   مثل أبرز هذهوتت  .تداعيات هذه الظرفية الخاصة عليهم  وتخفيف

، وتوفير خالل فترة الحجر الصحي  الالزمة إلقامة الموظفين بالمؤسسات السجنية  مجهزة بكافة الوسائل
لفائدتهم. كما تمت تعبئة  تغذية السجنية وتوفير اإلقامة لهم   موظفا  120  متوازنة ومتكاملة  بالمؤسسات 

لتكوين  الوطني  طارئ   بالمركز  أي  حدوث  عند  للتدخل  جاهزيتهم  لضمان  بتيفلت  بالمؤسسات   األطر 
سجنية خالل فترة الحجر الصحي    خلية على مستوى كل مؤسسةإحداث  تم    بالموازاة مع ذلك،و   .السجنية

الدعماة  بمهم  هاتكليفو  تقديم  ا  لسهر على  الموظفين  داخل االجتماعي ألسر  الصحي  للحجر   لخاضعين 
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وقضاء السجنية  عمدت  المؤسسات  كما  الضرورية.  تسهيالت    مستلزماتها  منح  إلى  العامة  المندوبية 
الذين للموظفين  نظام  للتغيب  واعتماد  الحوامل،  والموظفات  مزمنة  أمراض  من  في    يعانون  التناوب 

 بالموازاة مع الخدمات التي تقدمها الخلية و   .من جانب آخر  الحضور لمقر العمل بالنسبة لألطر اإلدارية
تم الموظفين،  لفائدة  النفسي  والدعم  المواكبة  مجال  في  خاصة    وضع  المركزية  النفسي بالدمنصة    عم 

PSY – DGAPR – COVID19   الموظفين إشارة  على    رهن  الحصول  أجل  من  بالسجون  العاملين 
االستثنائية   لتجاوز بعض  إرشادات وتوجيهات  بالظرفية  المرتبطة  النفسية  المملكة ا  التأثيرات  لتي عرفتها 

الحجر ظل  في  خاصة  السنة،  السجنية  الصحي   هذه  بالمؤسسات  له  خضعوا  حماية    ، الذي  أجل  من 
بعدوى   الساكنة اإلصابة  من  وقد  السجنية  المستجد.  كورونا  المنصة    فيروس  هاته  خدمات  من  استفاد 

 . 24وظفا م 671  ما مجموعه 2020 أبريل إلى غاية متم دجنبر اإللكترونية منذ إطالقها شهر

 جائحة تصدي للالمتخذة لل دابيرتال بعض اآلثار النفسية واالجتماعية للسجناء الناجمة عن .2
،  صوصا خ  نفسية واجتماعيةآثار صحية و وما يرتبط بها من    19-ال شك في أن جائحة كوڤيد

ت وضعية  األفراد  ىجلتتمثل  لدى  تستدعي  التي  التوتر  بوضعيات  ترتبط  التي  المحددات  مختلف   فيها 
الوضعيات التي تتسم بوجود فجية،  استجابات سلوكية وذهنية معينة لمواجهتها، فمن وجهة نظر سيكولو 

بيئية  تتطلب  ر ُتد  شروط  كإكراهات  الفرد  لمواجهتها،   نفسية   استعداداتك من طرف  استثنائية  واجتماعية 
عموماً  وتحدد  تقيم  تفعيل    فإنها  تستدعي  توتر  كوضعيات  الفرد  طرف  معرفية -نفسية   سلوكياتمن 

 . 25للتعاطي معها
للسج  بخصوصو  النفسية  القول  ينالصحة  يمكن  نفسية    عادي  كل شخصأن  "،  بصحة  يتمتع 

يواجه من يعاني    ن يح  في .  بالحياة  االستمتاعنه من  كتم   أن يفكر ويشعر ويستجيب بطريقةيستطيع  جيدة  
حيث بشكل بناء.    اآلخرينالتواصل مع    فيو   الحياةالتأقلم مع    فيصعوبات    الصحة النفسية  اعتاللمن  
من  أن  في  والمساهمةالسجن    في اليومية    الحياة   في   المشاركة إن   تحديدا  هي  يجد   األمورشطتها   التي 

 المشاركة النفسية من    التعامل معها. وقد يحد تعثر الصحة  فيالنفسية صعوبات    االعتالالتذوي    النزالء
تتعرض نسبة عالية من وقد  ،  الجرمتكرار    بمسألة النهاية مرتبط    في ما يجعله  مإعادة التأهيل    أنشطة   في
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  الجرم منهم من يرتكب  ف.  26" أيضا  للسجن  للقانون والذين يعانون من أمراض نفسية  المخالفين  خاصاألش
لديه  تشكل  تقد  ة  ألول مر ة الشخص  إدان بسبب  ربما  و  ى، أسباب أخر ومنهم من يرتكبه ب   هاته   سبب حالته ب

 أحيانا.   نفسية صدمة
الجائحة  و  انتشار  الخوف  منذ  هاجس  بدأ  العالم،  دول  من  كغيره  الموا بالمغرب  يصيب  طنين  والقلق 

منها ما   ،عدة اعتباراتل  بحدةم الخوف والقلق  وانتابهك  هم اآلخرين عاشوا ذلعموما، والسجينات والسجناء  
وا بالداء  اإلصابة  بخوف  الغرف  يرتبط  داخل  بسرعة  النتشاره  الكبير  عامل   ن از والزن الحتمال  بحكم 

تطبيق االكتظا وصعوبة  االجتماعي  تدبير  ظ  علىالتباعد  الخوف  إلى  باإلضافة  أسوار   ،  خارج  أسرهم 
ابة وإصبعض الموظفين  أو  أن تلقي خبر وفاة بعض السجناء  كما  هم عليهم.  عائالتوكذلك خوف    السجن
المستجد كوفيدبآخرين   يعيشون    19-فيروس كورونا  التي  السجنية  المؤسسة  بنفس   فيها ويقضون  سواء 

ت صادرة ، قد ساهم بدوره في ذلك. حيث تفيد إحصائياسجون أخرى   فيأو    عقوباتهم الحبسية والسجنية
تحصين المؤسسات السجنية ل اإلجراءات االحترازية  م من  على أنه بالرغعلى السجون    عن القطاع الوصي 

من تسجيل أو   يوما  43  أي بعد مرور  2020أبريل    14  يومتسجيل أول إصابة    فقد تمهذا الوباء    ضد
الوطني المستوى  على  لإلصابات إصابة  التراكمي  العدد  بخصوص  أما  مجموعه  .  ما  بلغ    110  فقد 

 تمن مجموع إصابا   94%  علما أن ،  2020  ماي  15  إلى غاية   أبريل  14  سجينا منذ  340وموظفين  
حين أن المندوبية العامة قد عملت على توسيع   في  السجناء قد انحصرت في سجني ورززات وطنجة، 

مرة من النسبة   52  ب  شخصا أي أكثر  8272  المخبرية داخل المؤسسات السجنية لتشمل  دائرة التحاليل 
  أقل بحوالي   وذلك   ،5,44%  نسبة الحاالت اإليجابية لم تتجاوز  المسجلة على المستوى الوطني. كما أن 

نفس الوطني خالل  المستوى  على  المسجلة  النسبة  عن  لحاالت  مرتين  بالنسبة  أما  فقد   الفترة.  التعافي 
وذلك   0,7على المستوى الوطني. في حين لم تتجاوز نسبة الفتك %  48%  مقابل   68%  بلغت نسبتها 

 . مرات من المعدل المسجل وطنيا 4 أقل ب
باألعدادو  خالل    مقارنة  األولى،  المر هاته  المسجلة  أعلنتحلة  العامة  فقد  السجون   المندوبية    إلدارة 

من   السجنية تالمؤسسا عن خلو جميع هذه  2020  يونيو  27  إلى   25  ومن  2020  يونيو  12  بتاريخ: 
 الوضعية المستقرة، عرفت بعض المؤسسات السجنية إصابات  حاالت اإلصابة. إال أنه وبعد أيام من هذه

حالة طيلة الفترة ما  50 المؤسسات لم يكن يتجاوز مؤكدة بالفيروس علما بأن عدد الحاالت النشيطة بهذه
بلغ  2020.  دجنبر  31و   ماي  22  بين المؤكدة في  وقد  التراكمي للحاالت  إلى    العدد  السجناء  صفوف 

 
، اإفريقيوشمال  األوسطمكتب الشرق ل الجنائيح الصإل لالدولية  المنظمةمنشورات ، السجون  في للعامليندليل إرشادي موجز  - 26
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 نية من حالة جلهم من الوافدين الجدد على المؤسسات السج  621ما مجموعه    2020  غاية متم دجنبر
سراح،   مجموعه  تماثل إذ  حالة  أزيد   604  ما  التعافي  نسبة  لتبلغ  للشفاء،  بالوسط   % 97من    منهم 

  حاالت. أما  6 وقد بلغ عدد الحاالت النشيطة بنفس التاريخ .على الصعيد الوطني %93السجني، مقابل 
الفيروس المرتبطة بهذا  الوفيات  تتعلق بسجناء مسنين أو مصابين  حالة،  11  فلم تتجاوز  عدد    جميعها 

في صفوفهم إلى غاية نفس  ما يتعلق بالموظفين، فقد بلغ العدد التراكمي لإلصاباتأما في .بأمراض مزمنة
بينها  1159  التاريخ، من  طنجة  121حالة  بسجني  تسجيلها  سبق  بداية  1حالة  في  انتشار   وورززات 

و بعد  269الوباء،  إصابتهم  اكتشاف  تم  لموظفين  إج،  2020  غشت31  تاريخ   حالة  عند  رائهم وذلك 
المخبرية استفادتهم من رخصهم  التحاليل  بعد  العمل  استئنافهم  قبيل  أما عدد   الالزمة  السنوية.  اإلدارية 

  .27حاالت 8 الوفيات في صفوف الموظفين فقد بلغ

الخوف   انتشارإن  العالقة    أثر الجائحة    من  على  كبير  والسجناء  بشكل  السجينات  تربط  التي 
غيير نظام التي تم اتخاذها بشأن ت  واإلجراءاتدابير  وذلك بسبب التأيضا،  سري واالجتماعي  بمحيطهم األ

العائلية،و  الزيارة  ي  وتيرة  من  حيث  السجون تبين  إلدارة  العامة  المندوبية  عن  الصادرة  البالغات  خالل 
وإ إ و  أنه  اإلدماج  لمبـــدعادة  االحترازيـــة،    التـــدرج  أ عـــماال  واإلجـــراءات  التدابـــير  اعتـــماد  تم  في  العمـــل أنه 

الســجنية  عـــلى بالمؤسســات  الزيــارة  لعمليــة  التدريجــي  ليقتـــصر   التوقيــف  الـــزوار  عـــدد  مـــن  التقليـــل  مـــع 
لـــكل  األمـــر عـــلى زائـــر بعـــد  15  ســـجين، في مرحلـــة أولى كل  واحـــد  ثـــم  لمــرة واحــدة كل   يومـــا،  ذلــك 

والســـماح   2020مــارس    19  بصفــة مؤقتــة ابتــداء مــن تاريــخ  توقيفهــا عــن   شــهر، ليتــم بعــد ذلــك اإلعــالن
بإيـــداع للـــزوار  الحســـاب   فقـــط  في  الماليـــة  الحــواالت    المبالـــغ  وإرســال  المعتقلــين  مــن  لذويهــم  اإلســمي 

 ،2020  يوليــوز  13  الزيــارة بتاريــخ  وتماشـيا مـع تطـور الوضعيـة الوبائيـة، وبعـد إقـرار اسـتئناف   . ماليــةال
أجــل تنظيــم عمليــة   عيـــد األضحـــى المبـــارك، تمـــت برمجـــة جدولـــة زمنيـــة مـــن  والــذي تزامــن مــع حلــول

المؤسســا إلى  الــزوار  اتخـاذ  الســجنية،   تتوافــد  تـم  الوقائيـة واالحترازيـة مـن  كـما  التدابـير  أجـــل   عـدد مـن 
للســـجناء، العيـــد  قفـــة  بإدخـــال  اســـتثناء   الســـماح  عليـــه   مـــع  كانـــت  لمـــا  نظـــرا  ســـجنية  مؤسســـات  ثـــالث 

تـم توقيـف الزيـارة بمؤسسـات   2020  غشـت27  ـم بتاريـخ الوبائيـة للمناطـق التـي تتواجـد بهـا. ث  الوضعيـــة

 
تم تسجيله   هذه األرقام  وعموما فإن  - 27 إيجابية مقارنة بما  الرائدة   تبقى  الدول، كنتيجة لإلجراءات والخطوات    بسجون عدد من 

 في الوبائية بالمؤسسات السجنية، والتي أتاحت إلى حد كبير التحكم  وغير المسبوقة التي ميزت التجربة المغربية في تدبير الوضعية
مختلف    ساهم فيه أيضا التعاون الوثيق مع  األسوء، وهو الشيء الذي  تفشي هذا الفيروس في صفوف السجناء والموظفين وتجنب

 )أنظر   .السجنية  السجنية من هذا الوباء والحفاظ على أمن وسالمة المؤسسات  لمساعدة لتحصين الساكنة الشركاء الذين قدموا يد ا 
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بتاريـخ  سـجنية ليتـم  بجميـــع  2020  شـــتنبر  08  :أخـرى،  مجـــددا  بالزيـــارة  العمـــل  المؤسســات   توقيـــف 
 .28الســجنية 

غط النفسي على السجينات  حدوث نوع من الضكل هذه العوامل وأخرى ساهمت بشكل كبير في  
حيث  والسجناء المنجزةدراسة  ال  أظهرت،  طرف    التقييمية  العامةمن  و   المندوبية  السجون  عادة  إ إلدارة 
المشترك  اإلدماج   القاسم  ظل    بينأن  في  والسجناء  والسجناء السجينات  للسجينات  النفسية  هو    اآلثار 

هذا  تداعيات  من  أهاليهم  الخوف  وعلى  عليهم  و الوباء  لهذه،  المعتقلين  استجابة  متعددة    أن  الجائحة 
 . 29ومتنوعة حسب المتغيرات النفسية لديهم

أن   نسبة  كما  وارتفاع  والحظر  لإلغالق  االقتصادية  عائالت  لدى    لالدخ  وضعف البطالة  اآلثار 
 أسر إلى ضغوطات كبيرة جدًا على    بدورها   في حالة اإلعسار المالي تؤدي   صوصاالسجينات والسجناء خ

وألسرهم  السجناء لهم  األساسية  االحتياجات  د  ،لتلبية  يوسع  أن  المرجح  من  النفسية  والذي  اآلثار  ائرة 
، ويفسح المجال الخصب لمزيد من نفسهما السجينات والسجناء أ ما فيهب  ألفراد األسر جميعاً االجتماعية  و 

المثال األسري على سبيل  كالعنف  األسرية  آثاره    ،المشاكل  تتحول  ما  القل وهو  إلى حاالت  ق  وتنضاف 
 . تفكيرهم في مشاكل أسرهم جراء زيادةالتي يعيشها السجناء داخل الوسط السجني 

للجائحة   واالجتماعية  هناك بعض الفئات أكثر عرضة من غيرها لآلثار النفسية السلبيةف ،بالتأكيدو 
فاوت في قدرة األفراد على التكيف مع وبالتالي هناك ت  ادية،وتبعاتها حسب ظروفها وإمكانياتها المالية والم

   آلخر.خص التي تختلف من ش سية نفالم حالته حسبهذه الضغوطات والتي تؤثر على حدة هذه اآلثار 
لمواجهتها، فإن طريقة التواصل مع    جائحة واإلجراءات المتبعة ير المتخذة خالل التدابباإلضافة للو 
الفئة  أو  أيضا    إليهمالموجه  والخطاب    هذه  الجائحة  لهاحول  حول  المصاحبة  من ،  اإلجراءات  تزيد  قد 

التهويل والمبالغة والتناقض وعدم الدقة ف  .الحاالتحسب    أو تخفف منه  لديهم  التوتردرجة  حالة القلق و 
المعلوماتناقلي األفي تصريحات بعض   أو  اليقين    خبار  كالقلق وعدم  السلبية  النفسية  اآلثار  تفاقم من 

المستقبل.   من  ب  حيثوالخوف  األسابيع    العامة  التصريحاتعض  أن  في  أطلقت  ظهور لاألولى  التي 
الصحية أو   األطراألسرة أو  كوجود نقص في    ،عدم جاهزية القطاع الصحي  ؤل عنبشأن التساالجائحة  

قدرة مدى    من حيث  )ة(ناءالسج  عائالتأفراد  على تصورات  أيضا  األجهزة الطبية كانت لها آثار سلبية  
 ، ظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية خصوصا في ظل االكتظا  ،التصدي لهذه الجائحةعلى  هذا القطاع  

السجناء  على   العائالت ه  من خوف وقلق هذ  أيضا قد زاد  و  التواصل   منهجية   جعلوهذا ما    ، ذويهم من 
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لها أثر إيجابي بالنسبة للعائالت من حيث   ة اإلدماجة إلدارة السجون وإعادالمندوبية العام  اي اعتمدتهتال
مع   عن طريق إصدار بالغات صحفية وتمكين السجينات والسجناء من التواصللديهم    الطمأنينةبعث  

 . غيرهاأسرهم بالهاتف و 
المختصة ف الجهات  قبل  والمصارحة من  الصحية  الشفافية  الطوارئ  مطلوبة    في مثل هكذا حالة 

الجائحة.   هذه  تخطي  في  الجميع  وتساعد  الحكومة  في  المواطنين  ثقة  من  الر فوتزيد  في  الخطاب  سمي 
ث الطمأنينة لدى  عولكن في الوقت نفسه يجب أن يب  ، التعامل مع الجائحة يجب أن يكون شفافًا بالتأكيد

أن تراعي التصريحات و ،  المواطنين ويعطيهم األمل بأننا قادرون على تجاوز هذه الجائحة كمجتمع ودولة
   .30لتصريحات حتى تخفف من اآلثار السلبية عليهمالرسمية األبعاد النفسية لهذه المعلومات واألخبار وا

  ، عمدت المندوبية الساكنة السجنية  في سياق محاصرة التداعيات السلبية لجائحة كورونا علىو  
أبريل النفسية   ات إلى إطالق خدمعلى    2020  العامة شهر  لفائدتهم  للمواكبة    لهم   تقدم  ،أيضا   عن بعد 

إلكترونية تواصلية  منصة  مستعمليها  وتروم  PSY – DGAPR – COVID19  عبر  على   مساعدة 
  ، وذلك من خالل الحجر الصحيالمترتبة عن    مواجهة مختلف الضغوط النفسية والتداعيات االجتماعية

تساؤالتهم التي  تلقي  المناسبة  والحلول  الدعم  وتقديم  المشاكل   عتمادها   يمكن  وهواجسهم  هذه  لمواجهة 
مع بتنسيق  م  ومعالجتها  استفاد  حيث  والخبراء،  المنصةاألخصائيين  هاته  خدمات  منذ   ن  اإللكترونية 

دعم ورفع قيمة الباعث   وقد ساهم البرنامج بفعالية في  من المزيالت والنزالء   1740  إطالقها ما مجموعه 
مساهمة   المرحلة العصيبة، وفي تخلصهم من مشاعر الخوف بفضل  في تجاوز هذههذه الفئة    على تفاؤل 

العاملين  النفسانيين   األخصائيين  االجتماعيين  السجنية    والمشرفين  والرعاية بالمؤسسات  الدعم  تقديم   في 
 .النفسية للسجناء المستفيدين من خدمات هذه المنصة

السجني  الوسط  حول  إنجازها  على  العامة  المندوبية  تعمل  التي  والبحوث  الدراسات  إطار    وفي 
فئاتلتكريس   بمختلف  في  معرفة أوسع  تأهيلية مالئمة خاصة  ببرامج  بالدعم السجناء وتفريدها  يتعلق  ما 

تم خالل سنة النفسية واالجتماعية،    إصدار سلسلة من  2020  النفسي واالجتماعي،  قبيلالبحوث   من 
وذجية دليل عملي للمعاير النم"، "معطيات ودالالت حول الفئات الهشة داخل الوسط السجني"دراسة حول 

السجني بالوسط  الهشة  الفئات  مع  دراسة حول  "للتعامل  قراءة "،  بالمغرب:  السجينات  النساء  خصائص 
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خرى في  ناك دراسات أ، وه  31"ى تأهيل السجناء األحداثلعوامل اإلبداع وآثارها ع ة حول "دراس،  "تحليلية
 .طور اإلنجاز بشراكة مع الجامعات

و  اتفـاق كما  العامـة  المندوبيـة  مـع  يةقعـت  يـوم  شراكـة  للسـكان  المتحـدة  األمـم    أبريـل   07  صنـدوق 
محددة،  ويضـم،  2020 زمنيـة  وجدولة  بميزانيـة  عمل  مخططـات  االتفـاق  ولوج   هـذا  تعزيـز    وتسـتهدف 

الرعاية خدمـات  إلى  الشـباب  متنوعـة   السـجناء  أنشـطة  خـالل  مـن  اإلدمـاج  إلعـادة  والتأهيـل   الصحيـة 
االجتما والرعاية  التربويـة  والمواكبة  والترفيه  الذاتيـة  النفسي  عية كالتنميـة  و والتتبـع  أنه  كما  هامـش .   عـلى 

نسـخته  في  المنظـم  لألحـداث  الصيفـي  أنشـطة   الملتقـى  تنظيـم  عـلى  المذكـور  الصنـدوق  أشرف  الثالثـة، 
 اإلبـداع لديهـم، وشـملت هـذه األنشـطة   مـن أجـل إغنـاء الحس الفني للسـجناء المشـاركين وإثارة شـغف   ثقافيـة 

يتعلـق بالصحـة النفسـية   ماوالموسـيقى مـع التركيـز عـلى صحـة ورفاه الشـباب خاصـة في   ورشـات في الرسـم
 Jeu éducatif »   تربويـة  وفي إطـار نفـس الشراكـة، تـم العمـل على إعـداد وتطويـر "لعبة  .واإلنجابيـة

de société »  ذكـورا    األحـداث بمراكـز اإلصـالح والتهذيـب والمؤسسـات السـجنية  موجهـة لفائـدة النـزالء
سـلوكيات تطوير  إلى  التربوية  اللعبة  هـذه  وتهدف  من    وإناثـا.  مجموعة  وتعزيـز  إغنـاء  وكذا  الفئـة  هاتـه 

اللعبة التربوية أسـندت   ، مـع اإلشـارة عـلى أن إعـداد هـذهلديهم  بالصحـة والراحـة النفسـية  المعـارف المتعلقة
 إلى أنه باإلضافة  .  جتماعـي وإدمـاج الفئـات الهشـةفي النـوع اال  إلى استشـاريين في علوم التربية مختصين

ث األحـدا  السوسـيوثقافية المبتكـرة مـن أجـل تعزيـز قـدرات السـجناء   تـم إعـداد دليـل عمـلي بشـأن األنشـطة 
المواضيـع السـليم،   في  بالصحـة والعيـش  الصلـة  المشرفـين عـلى هـذه   ذات  الموظفـين  إلى تكويـن  إضافـة 

 . بالمؤسسـات السـجنية حول تملك وطريقة اسـتخدام هذا الدليل  األنشـطة
مــن عائــالت الســجناء المدعــم    تنفيــذ مــشروع رقمنــة وتحســين اســتقبال الــزوارأنه وفي إطار  كما  

النـزالء  مــن طــرف صنــدوق تحديــث تـم تطويـر نظـام معلومـاتي يتيـح ألسر  العموميـة،   االسـتفادة   اإلدارة 
التنمية وكالـة  مـع  بشراكـة  بعـد  عـن  خدمـات  عـدة  وتتمث  مـن  مواعيـد الرقميـة،  أخـذ  في  الخدمـات  هـذه  ـل 

 السـجنية. وقـد تـم تثبيـت هـذا   التحويــالت الماليــة والــشراءات مــن محــالت البيــع بالمؤسســات  الزيـارة وإجـراء 
 المؤسســات  ويرتقــب الــشروع في تعميمــه واســتغالله بجميــع  2020  ســنة  مؤسسـات سـجنية  ستالنظـام ب

ســنةالســجنية   وتمكينهم،  2021مطلــع  الثابـت  الهاتف  لخدمـة  السـجناء  ولوج  تعزيـز  إلى    مـن   وسـعيا 
تتيـح معقولـة  وبوتـيرة  مؤمـن  بشـكل  عائالتهـم  مـع  الروابــط    التواصـل  بتعزيــز  المرتبطــة  الغايــات  تحقيــق 

اإلدمـاج،  ومســاهمة  األسريــة إلعـادة  تأهيلهـم  في  الم  فقد  ذلـك  العامـةعمـدت  إلى   2020  سـنة  ندوبيـة 
بمؤسسـات سـجنية   شراكتهـا مـع شركتـي اتصـاالت  تثبيــت النظــام الجديــد لالتصــاالت الهاتفيــة في إطــار
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النظــام يشــمل حاليــا  إضافيـة، حيـث تعـادل  مؤسســة ســجنية ويوفــر  19  أصبــح هــذا   45%  نسـبة ولـوج 
 .32مـن السـاكنة السـجنية 

 ومحاكمة المعتقلين  عن بعد اآلثار ذات الصلة بإجراءات التقاضي .3
، 33ة في جزء من جلسات المحاكمةمن الدول تستخدم منذ سنوات التكنولوجيات الجديد  يدالعد  نإ

الخبراء والشهود  وال سيما االستماع  المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.  إلى   اإلطارفي هذا    وقد أكدت 
ة ذات شروط المحاكمة العادلة، طالما يمكن تجاوز عقبات معين   توافق هذا الشكل من المشاركة مععلى  

الدفاع حقوق  انتهاك  وعدم  تقنية  لجائحة و .  طبيعة  االستثنائية  الظروف  فرضتها  التي  لالعتبارات  نظرا 
نظامتم  ،  كورونا ببالدنا    تبنى  بعدللالعدالة  عن  اسـتمر   محاكمة  بمبدأ  القضائي  عمال  العام  المرفق  ارية 

كن من تدبير قضايا المعتقلين في  حتى يتم التموذلك  ،  المنصوص عليه دستوريا ضمانا للمحاكمة العادلة
تم اتخاذ مجموعة من التدابير االحترازية من طرف السلطات العمومية ، حيث  حالة الطوارئ الصحيةظل  

 .بهذا الخصوص  لقضائية وا
وفي نفس السياق، بادر المجلس األعلى للسلطـة القضائية إلى تعليق الجلسات بمختلف محاكم  

ابتداء يوم  المملكة  األشخاصباس،  2020مارس    17:  من  تهم  التي  والجنح  الجنايات  قضايا   تثناء 
بالمؤسسات والمودعين  احتياطيا  وكذ  المعتقلين  واألحداث،  التحقيق  وقضايا  القضايا السـجنية،    ا 

ال التي  تأخيرها   االستعجالية  القضايا  ،34يمكن  بقية  من   .وتأخير  السجناء  إحضار  تفادي  عن  فضال 
نتائج    وذلك بعد أن أظهرت،  وى حينما تصبح قضاياهم جاهزةالمؤسسات السجنية إال عند الضرورة القص 

 . بفيروس كورونا  صابة عدد من المعتقلين وموظفي المؤسسات السجنيةإالتحاليل المخبرية التي أظهرت  
السياقو  هذا  قرارا   في  االدماج  واعادة  السجون  إلدارة  العامة  المندوبية  المؤقت يقضي    35اتخذت  بالمنع 

المعتقلين مختلف    إلخراج  األقل.إلى  على  شهر  لمدة  المملكة  العدل   محاكم  وزارة  قامت  عليه،  وبناء 
وبتنسيق الفضائية  عملية   والسلطات  بإطالق  المندوبية،  هذه  بعد    مع  عن    أبريل   27  بتاريخالتقاضي 

ي   2020 اكنظام  بواسطته  الحديثةاستخدتم  التقنيات  من  م  السجناء  بين  السجنية    للتواصل  المؤسسات 
والمحامين تهييء   والقضاة  تم  حيث  المملكة،  محاكم  مختلف  بمختلف  في  السجنية   قاعات  المؤسسات 

 
 . 68  ص:، مرجع سابق، 2020تقرير أنشطة المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لسنة  - 32
من نظام روما للمحكمة    69ادة  المأيضا  و   اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد   من   46تنص الفقرة الثامنة عشرة من المادة    - 33

 على إمكانية استعمال تقنية الفيديو أو باقي الوسائل اإللكترونية في المحاكمات. الجنائية الدولية 
 . 2020 مارس 16 المذكرة المؤرخة في - 34
 . 2020أبريل   25: بالغ صحفي للمندوبية العامة إلدارة السجون واعادة االدماج بتاريخ - 35
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المحاكم من تنظيم    من أجل تمكين  ووزارة العدل  وتجهيزها بحواسيب وكاميرات من طرف وزارة الداخلية
 مايو   05  بتاريخ   غ لهفي بال  أعلن المجلس األعلى للسلطة القضائية. كما  لسات المحاكمات عن بعدج

بعد  عمال تجربةإ األول من    عن حصيلة األسبوع  2020 تم  36المحاكمات عن  إذ    ما مجموعه  انعقاد، 
جلسة يوميا، أدرجت   60  إلى   ، بمعدل يصلبالمملكة  جلسة عن بعد بمختلف الدوائر االستئنافية  240

معتقلين من بين ال  4005قضية، وأضاف البالغ أن   903  قضية بمعدل يومي وصل إلى  3613  خاللها
معتقل،   1001  بمعدل يومي وصل إلى  ، أيكمات عن بعد خالل األسبوع األولاستفادوا من هذه المحا

قضية يوميا.    306  قضية، بمعدل وصل إلى  1222  سواء االبتدائية أو االستئنافية فيبتت المحاكم    كما
المجلس داوم  نشر  وقد  على  القضائية  للسلطة  تجربة    هذه  األعلى  لحصيلة  األسبوعية  االحصائيات 
يزيد   ما   انعقاد من    2020  وقد مكن هذا اإلجراء، خالل سنة .  37عد في بالغات دورية المحاكمات عن ب

قضية، وتم البت عن بعد   370000  من  فيها أكثر  راجت ،  المملكة  محاكمب  جلسة عن بعد  19000  عن
إما   ا احتياطي  معتقال  12000قضية، ترتب عن بعضها اإلفراج عن أكثر من    133000  في أكثر من 

 .38تخفيض األحكاملبراءتهم أو بسبب  
أن األساس القانوني الذي اعتمدت عليه    ، فالبد من اإلشارة إلىالمبذولةالمجهودات  وبالرغم من  

تعلق بسن أحكام الم مرسوم بقانون  ال  الثة منالمادة الث  على   يستند في مرجعيته تجربة المحاكمة عن بعد،  
اإلعالن عنها  الصحية وإجراءات  الطوارئ  بحالة  تنص  39خاصة  والتي  :    على ،  الرغم من   »أنه  على 

جميع األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خالل فترة إعالن حالة الطوارئ، 
راسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، باتخاذ جميع التدابير الالزمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب م 

الوبائية  الحالة  تفاقم  دون  للحيلولة  والعاجل  الفوري  التدخل  أجل  من  وبالغات،  مناشير  بواسطة  أو 
س  وضمان  األشخاص  حياة  لحماية  المتاحة  الوسائل  جميع  وتعبئة  التدابير و   .متهمالللمرض،  تحول  ال 

العم المرافق  استمرارية  ضمان  دون  المذكورة  تقدمها المتخذة  التي  الخدمات  وتأمين  الحيوية  ومية 
يوقف سريان مفعول جميع "   السادسة من نفس المرسوم بقانون التي تنص على أنه:  والمادة    .«للمرتفقين 

 
 /https://www.cspj.maوقع الرسمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية على الرابط: بالممنشور  - 36
 ماي الل شهر  خالصادر  التدابير االستراتيجية للمجلس األعلى للسلطة القضائية خالل مرحلة الطوارئ الصحية،  تقرير حول    - 37

 (./https://www.cspj.maرابط: بالموقع الرسمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية على ال)منشور  4 : ص، 2020
 نفس المرجع. - 38
( يتعلق بسن أحكام خاصة  2020مارس    23)  1441من رجب    28صادر في    2.20.292بقانون رقم  راجع: المرسوم    - 39

 .الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنهابحالة 
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اآلجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خالل فترة حالة الطوارئ  
المذكورة الطوارئ  حالة  رفع  ليوم  الموالي  اليوم  من  ابتداء  احتسابها  ويستأنف  عنها،  المعلن   .الصحية 

الستئناف الخاصة بقضايا األشخاص المتابعين في  تستثنى من أحكام الفقرة األولى أعاله آجال الطعن با
 ."حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية واالعتقال االحتياطي

السؤال  و  الصديبقى  هذا  في  هو  و   دالمطروح  اليوم  إلحاحًا  لشرعية    التشريعي  األساساألكثر 
 ينظم هذا المجال قانون    ورصد  دعي ضرورةتيس  أضحىاألمر  بحيث أن  .  المحاكمة عن بعد  إجراءات

بموجبه على خالوإد المسطرة  تعديالت  دليل  إعداد و   رةضرو ، فضال عن  40ي الحال   الجنائية   قانون  نشر 
الصادر في   للعموم بعد  بالمحاكمة عن  المتعلق  البروتكول    عن الصادر    2020  مارس  20  على غرار 

  دليل إجرائي مبسط لحقوق ل  غيابهناك  على اعتبار أنه في الوقت الحالي    .41السلطات القضائية بإنجلترا 
 ، العربية ة  اللغ  غيربوالناطقين    وعدم التعريف بهذه التجربة بالنسبة لألجانب   والضحايا  المعتقلين   المتهمين
طريقةباستثناء   لتوضيح  اإلدارة  إشارة  رهن  وضع  تقني  بدليل  برنامج  االكتفاء  واستعمال  نظام   تثبيت 

دالة وفي الع  حضار وضعية بعض الفئات وحقهم في الولوج إلىعدم استناهيك عن  السمعي البصري؛  
   .االنتصاف ومن بينهم األشخاص في وضعية إعاقة

االجراءات التي جرى اإلعالن عنها من طرف الجهات المعنية    واضحا في هذا السياق، أن  بدووي
وزارة العدل عبر   ته نشر   ماما يبرز على سبيل المثال في   التقني، وهو  على الجانب   اساسا   ركزتببالدنا  

للعموم، حيث تم التأكيد على االحترام التام   موقعها الرسمي لبطاقة تقنية حول تجربة المحاكمات عن بعد
المعلوم  لمعايير و األمن  التجربةأنه  ،  أيضايالحظ  اتي.  هذه  انطالق  يواكب  بحقوق   لم  للتعريف  حملة 

بعد  وذويهم  المتهمين والضحايا  المحاكمة عن  للمعتقلينخاصة    خالل  فيما،  سرهمأو   بالنسبة  له   وتركيزا 
 

المحامون على عدم إشراكهم في   حتجاج بعضتفعيل هذه التدابير كانت لها تداعيات وأثارت اتجدر اإلشارة أنه في بداية  و   - 40
تنزيله   في  السرعة  وعلى  بعد  عن  المحاكمة  اعتماد  قرار  قصوى   في ظلاتخاذ  استعجال  حالة  يغياب  حيث  التر ،  في -يث  جب 

بها وتأثيراتها. واعتبر البعض منهم أن هذا اإلجراء ال يتوفر على   قصد إنضاج الفكرة واستجماع كل المعطيات المحيطة  -نظرهم
بعد المحاكمة عن  المنظم العتماد  القانوني  المحاكم، واعتب  األساس  أمام  المعتقلين  المتهمين  القرار مساسًا خطيرًا دون إحضار  ر 

الشرعية اإل الجنائيةبمبدأ  انسجامًا مع موقف »النقابة   .جرائية  السجون،  كما أعلن العديد من كتاب الضبط رفضهم االنتقال نحو 
ق منطل  للعدل« التي أبدت رفضها اقتراح انتداب أحد موظفي هيئة كتابة الضبط لالنتقال نحو المؤسسات السجنية، من   الديمقراطية

القرار ال يرتكز على أي سند ويعرض المعتقلين في   سالمة موظفي كتابة  أن هذا   الوقت نفسه؛ كما   الضبط للخطر، فضاًل عن 
حماية المعطيات الشخصية، التي   المسؤولين يعد خرقًا ومساسًا بحقوق السجين والحق في  الحل الذي تم اعتماده من طرف  اعتبر

 . ات التواصليسهل تسريبها عبر هذا النوع من أدو 
41 -https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/03/Remote-hearings.Protocol.Civil_.GenerallyApplicableVersion.f-amend-
24_03_20-1.pdf 
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في حضور بالحق  االطالع   عالقة  في  والحق  بالشهود  االستعانة  في  والحق  العلنية،  لتحقيق  الجلسات 
 .ل الدفاع بين أطراف الدعوى العموميةتكافؤ وسائ  على ملف القضية، في إطار تحقيق مبدأ 

أفادت دورية لرئاسة النيابة العامة أنه تمت   فقد  ولتكريس الحق في الدفاع،   ،ذلك  مقابللكن في  
المحاكم عبر تقنيات المحاكمة عن بعد، من   الموافقة على تمكين السجناء الذين ستعرض قضاياهم على

أن تحيل على النيابات العامة المختصة    تعين علىوألجل ذلك    التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة.
ا المعنية  السجنية  المؤسسة  محادثة مصالح  في  يرغب  الذي  المحامي  التاريخ   سم  قبل  أيام  ثالثة  موكله 

وبحسب   .42الغاية   السجنية ربط االتصال مع المحامي لهذه  تتولى المصالحعلى أن  المقرر لعقد الجلسة،  
فقد تم تقييد  المحاكمات عن بعد، المعطيات التي نشرتها السلطة القضائية في البالغات المتعلقة بحصيلة

بالمحاكمةأعمالها   دفاعه  أو  المتهم  تمسك  حالة  وفي  استعمالها،  على  ودفاعه  المتهم  موافقة   بضرورة 
الحضورية المحاكمة  بتطبيق  الظروف  تسمح  أن  إلى  الملف  في  البت  تأجيل  يتم  ما    .الحضورية،  لكن 

  له حق مكفول دستوريا لما  اكمة عن بعد هو  أن حق المتهم في رفض المحيجب إثارته بهذا الشأن هو  
العادلةمن آثار على تحقيق ضمان المحاكمة  للالمتأخير  الن  ، لكات  المعتقلين على ؤقت    بت في قضايا 

رف بعد    همضأساس  عن  بحقللمحاكمة  مساسا  يشكل  ذاته  حد  في  بكافة  مههو  التمتع   ضمانات  في 
العادلة   الفرا خصوصا  المحاكمة  ظل  الجنائيةفي  المسطرة  قانون  يعتري  الذي  التشريعي  بشأن    حاليا  غ 

 إجراءات تنظيم المحاكمة عن بعد. 
أن اإلحصائيات    على  في تقريره األخير  الحظ المجلس الوطني لحقوق اإلنسان  وفي ذات السياق

ا السلطة  تنشرها  التي  اإلشارة  لقضائيةالدورية  تتضمن  ال  األسبوعية،  بالغاتها  المعتقلين    في  عدد  الى 
المحاكمة تطبيق  رفضوا  الذين  بعد  احتياطيا  وفي  عن  الحضورية.  المحاكمة  إجراء  بحق  هذا   وتمسكوا 

مفصلة  الصدد إحصائيات  نشر  يتم  احتياطيا   لم  المعتقلون  أجلها  من  يحاكم  التي  الملفات  حول طبيعة 
المحاكمات عن بعد،   رفضوا   الذين اذا كانت تتعلق    إجراء  إذا كانت جنحا بسيطة أو جنايات، وما  وما 

األولى، أو أمام محكمة االستئناف، وما اذا كانوا يتمتعون بالمساعدة   الدرجة  من  محكمة  بمحاكمات أمام
أو من بين    الفئات الهشة، أو من بين األجانب، أو النساء أو األحداث  القانونية، وما إذا كانوا من بين

إعاقة، و  إجراء  أيضا في  سببالاألشخاص في وضعية  اإلجراءات    رفض  بعد، ومختلف  المحاكمة عن 
 .43ا السلطة القضائية قصد ضمان محاكمتهم داخل آجال معقولةالتي اتخذته

 
 . 2020أبريل  29في:  ع المؤرخةس/ر ن 19 دورية رئيس النيابة العامة عدد - 42
،  "تثنائي وتمرين حقوقي جديدوضع اس  91-كوفيد" :  بالمغربن  إلنسا حول حالة حقوق  لس الوطني لحقوق اإلنسان  تقرير المج  - 43

 : شور بالموقع الرسمي للمجلس على الرابط، من92ص: ،  2021إصدار: مارس 
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تهدف إلى الحد  من التدابير    مجموعةضمن    المتخذةالمبادرة  إذا كانت هذه  أنه  وتجدر اإلشارة،  
تأثير الفيروس على العمل لها آثارها   ة، فإنآجال معالجة الملفات القضائي  العادي للمحاكم واحترام  من 

والحقوقي، أهمها تفعيل واحترام مبدأ الحضورية   على المستوى القانوني   حدياتالتمواجهة  تستدعي  ،  أيضا
الدفاع وسائل  تكافؤ  ومبدأ  العلنية  ومبدأ  الشفهية  الجنائية،    والتواجهية  الخصومة  بأطراف  المتعلق 

الدعوى  أطراف  ولباقي  وللدفاع  للمتهم  الممنوحة  من   والضمانات  في    لالستفادة  التقاضي  الحق 
المحاكمةواالنتصا أثناء سير  التخابر مع موكله  المحامي في  مقيدة  ف، وحرية  وهناك   .والتي أصبحت 

إشكاليات أخرى من شأنها أن تحول دون توفير شروط المحاكمة العادلة في إطار إجراء المحاكمة عن 
شكال المحكمة. ويطرح إمن بينها حالة االضطرار إلى طرد المتهم الذي قد يحدث اضطرابا داخل    ُبعد،

بتفاصيل ما جرى. كما أن    الضبط، في ظل حالة الطوارئ الصحية، في طريقة تبليغه   آخر لدى كاتب
 . 44عن بعد   ال تزال تشكل تحديا هاما أمام إجراء المحاكمات الصعوبات اللوجستية والتقنية

عدم صدور أي  الوطني لحقوق اإلنسان أيضا  سجل المجلس  توفر شرط العلنية،  ب  ففيما يتعلق 
سرية المحاكمة عن بعد، غير أن عدم تمكن عدد من األفراد من    رار من طرف السلطة القضائية يفرضق

مرده من جهة إلى قرار تقييد تنقل األشخاص المتخذ   المحاكمات العلنية قد يكون   حضور بعض جلسات
السلطات في    من طرف  االحترازية،  إطارالعمومية  القضائ  االجراءات  السلطة  قرار  أثناء  فضال عن  ية 

ب  الصحية  الطوارئ  لفترة  المحاكم"  تدبيرها  إلى  المرتفقين  ولوج  عملية  الضرورة   ضبط  عند  إال 
االستعانة    فيما أما    .45" القصوى  طريق  عن  تحقيقه  محاولة  تمت  فقد  الحضورية،  شرط  بتوفر  يتعلق 

اال ودفاعه،    فتراضيبالحضور  للمتهم  الصريحة  الموافقة  من خالل  المادي،  الحضور  وتضمين  عوض 
  من المعتقلين خصوصا في فترة الحجر الصحي   رفض  وبالنسبة لمن  .هذه الموافقة في محضر الجلسة

تأجيلكان  ذلك،   ببطالن   يتم  دفع  تقديم  يتصور  وبالتالي ال  الصحي؛  الحجر  رفع  بعد  ما  إلى  الجلسة 
 . بعد بعدما يعلن دفاع المتهم موافقته على إجرائها  إجراءات المحاكمة لكونها تمت عن

بوسائل    تم اعتماد تقنية االستماع للشهود ومواجهتهم مع المتهمين   فقدشرط التواجهية،    بشأنأما  و 
من ق.م.ج التي تنص   1-347  هذا يجد سنده الشرعي ضمن مقتضيات المادة  لكن  عن بعد.التواصل  

 

https://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_rapport_annuel_-_cov_19_-_5_mai_1_6.pdf 
المحام  اشتكى  فقد  - 44 أثناء سري  ن من صعوباتو مثال بعض  بالصوت  بعد  المحاكمة  جلسات   عضبن  اتتعلق  قبيل ؛  عن  من 

إلى تأخر انطالق بعض الجلسات عن موعدها   وهو ما أدى أحيانا  االنترنيت،عدم كفاية صبيب    انقطاع البث، انقطاع الصوت،
 تقني، حسب ما تداولته عدد من وسائل االعالم.  بعض الجلسات إلى حين حل المشكل ال المقرر، أو تأجيل

 . 16/03/2020: بتاريخ 1/151 نتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية عدد دورية الرئيس الم - 45
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أنه: أو "  على  بشهادته  لإلدالء  الشاهد  حضور  أن  على  دالئل  تؤكدها  جدية  أسباب  هناك  كانت  إذا 
مع المتهم. من شأنها أن تعرض حياته أو سالمته الجسدية أو مصالحه األساسية أو حياة أفراد   مواجهته

أو مصالحهم األساسية، ج  للخطر  الجسدية  أو سالمتهم  أقاربه  أو  بناء على ملتمس  أسرته  للمحكمة  از 
ا يمكنها اإلذن  النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه. كم

أو  صوته،  على  التعرف  عدم  أجل  من  الصوت  تغيير  في  تستعمل  التي  التقنية  الوسائل  باستعمال 
 بعض  قد مكن ذلك من إصداروعلى ضوء ذلك ف  .46" االستماع إليه عن طريق تقنية االتصال عن بعد

  ،47الحجر الصحي رفع    لجلسة ما بعدحكام قضائية بالبراءة، عوض تأخير الملف الستدعاء الشهود  األ
 .إعماال بمبدأ قرينة البراءة كأصل

 

 

 

 

 
  1-347تم تتميم الفرع الخامس من الباب األول من القسم الثالث من الكتاب الثاني من قانون المسطرة الجنائية بالمادتين      - 46
المتعلق بالمسطرة الجنائية،   22.01قانون رقم  القاضي بتغيير وتتميم ال  ، 37.10ون رقم  بمقتضى المادة الثانية من القان  2-347و

ذ وغيرها، الصادر بتنفيذه في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة واالختالس واستغالل النفو 
القعدة    19بتاريخ    1.11.164ظهير شريف رقم   المنشور ب(2011أكتوبر    17)  1432من ذي   5988عدد    الجريدة الرسمية، 

 .5123( ، ص 2011أكتوبر  20) 1432ذو القعدة  22بتاريخ 
 . 92ص:  مرجع سابق، ،2020لس الوطني لحقوق اإلنسان لسنة تقرير المج - 47
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  المحور الثاني:

تقييم مدى نجاعة السياسة العقابية في ظل حالة الطوارئ  
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 المحور الثاني: تقييم مدى نجاعة السياسة العقابية في ظل حالة الطوارئ الصحية 
و  اإلجرام  ظاهرة  مكافحة  منهاة  محاولتمثل  إليه  لتقليل  ترمي  الذي  األساسي  الهدف   كافةا 

 الغاية أو الفشل فيه ما هو إال مقياس على مدى نجاح السياسة العقابية   هذهبلوغ  بل إن    ،المجتمعات
دور   لها  العقابية  لسياسةذلك أن ا    .المتبعة داخل كل مجتمع  بدورها جزء من السياسة الجنائية   والتي تعد

من    تمعلمجمع قيم وعادات ا  ئم العقوبات المقررة من قبل المشرعتبحث في مدى تالمن حيث كونها  هام  
 .48مدى الحاجة إليها في الفترة المقررة فيها غفال ن إ وشخصية الجاني من جهة ثانية دو ، جهة

  ة الجريمة وجسام  يتالءمبما    والتدابير  على نظام تنوع العقوبات  تقومالمعاصرة    العقابيةالسياسة  ف
أخرى  ناحية  من  الجناة  خطورة  ومدى  ناحية،  من  تفريد أضحى  إذ    . المرتكبة  بنظام  النظام  هذا   يعرف 

مع الفعل الجرمي  ناسبة  تجعل العقوبة ميتم  حتى    يتم اللجوء إليهاالتي    األساليبفهو من بين    ،العقوبة
 الجريمة.  بارتكابكافة الظروف المحيطة  االعتباربعين  آخذا المرتكب،
  ويظهر ذلك  ،أهمية كبيرة في الدراسات الجنائية الحديثةموما  عكتسي  ي موضوع التفريد العقابي  ف

السياسة جاعة  نمدى    ميتقي   كما أن ،  إيجابيات هذا المبدأ ومحاولة تحقيق العدالة  خاللبشكل واضح من  
  وسبل   منها   العقوبات المقررة وحاالت التخفيف والتشديد واإلعفاء أغراض    ضروة استجالءيقتضى    العقابية
إلى تحديد أساليب    وانتهاء  ،50القضائي فريد  بر التالجنائي، مرورا ع  القانون ي  المقررة ف   49التشريعي   التفريد

، خاصة ما يتعلق بالتفريد  السجنيةالسالبة للحرية داخل المؤسسات    تنفيذ العقوبات  المعاملة العقابية عند
 هبما يضمن تأهيله وإصالح  محكوم عليه العلى    العقوبة   أساليب علمية في تنفيذ  بإتباعوذلك    51فيذي التن
 . عنه  اإلفراجتمع بعد لمجذيبه وإعادة إدماجه في اتهو 

السياق    وفي تناوله    نستحضرهذا  ما  مؤلفه R.Saleilles"باألساس  ضمن   "
"L’individualisation de la peine  ذهب والذي  انتقا"،  توجيه  إلى  التقليدية  دفيه  للمدارس   الذع 

في حظيرة  الجاني  إدماج  وسيلة إلعادة  العقوبة  اعتبار  للدفاع عن ضرورة  ذلك  بعد  لينتقل  والوضعية، 
 . يجة ال يمكن أن تتحقق إال إذا كانت العقوبة مالئمة لخصوصيات من تطبق عليهالمجتمع، وهي نت

 
ما  و   295  : ص،  1993طبعة:    أصول علمي اإلجرام والعقاب، دار النهضة العربية، القاهرة،  :آمال عثمان يسر أنور علي و   - 48

 .بعدها
 . 450 :ص ، 1977: الطبعة الرابعة ،الكتاب الثاني، والعقابأصول علمي اإلجرام  :يدوف عبرؤ  - 49
 . 13: ص،  2000– 1999طبعة:  ،جامعة القاهرةب أصول علم العقاب، كلية الحقوق  :محمد عيد الغريب - 50
 . 297 :ص ، 2002 – 2001طبعة:  ،، الكتاب الثاني، علم العقابوالعقابأصول علمي اإلجرام  :أحمد شوقي أبو خطوة - 51
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تتدرج   في الواقع  أصبحتالعقوبة    القول أن  مكنيوانطالقا من هذا التصور الفكري حول العقوبة،  
حتى يكون ،  التي أحاطت بارتكاب الجريمة  والشخصيةتبعا للظروف الموضوعية    والمقدار النوع    من حيث
  ". العقوبةما يعرف "بتفريد   وهو جاني. للاإلجرامية  والخطورة سب بين العقوبة مع جسامة الجريمةهناك تنا

قد تبنى مقاربة  هل المشرع المغربي    .ل أيضايحق لنا أن نتساء ح،  ا الطر وإذا سلمنا في القول بهذ
تجريم لتعرض فقط    ، أم أنه 19-الناجمة عن وباء كوفيد  الطوارئ الصحية  فترةخالل  تفريد العقوبة  لجديدة  
ألمن  بهدف الحفاظ على الصحة العامة واومالية    إقرار عقوبات زجريةاحة و بإخراجها من خانة اإلبأفعال  

ها  وهل السلطة التقديرية التي منح  ؟السياسة العقابية  مجال  العام والسكينة العامة، ولم يأت بأي جديد في
تم   للقاضي  المغربي  تحقيق  بشكل  توظيفهاالمشرع  القضائ  مبدأ   يضمن  العقابية  ي  التفريد  المعاملة  في 

القطاع الوصي على السجون قد ، وهل  ؟االجتماعياج  وخلق فرص لإلدم  االكتظاظمن  بهدف التخفيف  
الصحية    سلك الطوارئ  فترة  وبرامجا  خططخالل  ت  تسعى ا  ال حقيق  إلى  التفريد  معاملة   يذي تنف مبدأ  في 

المنوط  به المؤسسات والهيئات    وتقوم  الذي قامت   الدور  وما هو  االستثنائية؟ ذه الظروف  السجناء خالل ه
 .؟الظروف االستثنائية لبحث سبل إعادة إدماجهم في المجتمعتأهيل السجينات والسجناء خالل هذه بها 

بحث اآلليات القانونية والمؤسساتية    إللمام بهذا الموضوع من كل جوانبه، ال بد من الوقوف علىل
ى  ، ثم التعرض إل )أوال(  19-ونا كوفيدحة كور لجائلتفريد المعاملة العقابية في ظل الظروف االستثنائية  

من حيث أنسنة السجناء    وضعيةالمقاربة التشاركية كمدخل أساسي للنهوض بالحديث عن مدى إعمال  
 . )ثانيا( إدماجهم في المجتمعادة عهم وإ بحث سبل تأهيلو  ل حالة الطوارئ الصحيةخالظروف اعتقالهم 

 القانونية والمؤسساتية لتفريد المعاملة العقابية خالل حالة الطوارئ الصحية اآلليات أوال: 
بلقد   لحق  الذي  الحديث  التطور  يتالسياسكشف  ال  كجزء  العقابية  من  ة  الجنائية  جزأ  السياسة 

المشر   ،موماع إلى  المبدأ  هذا  مضمون  ويتوجه  التناسب،  مبدأ  هو  هام  مبدأ  إلى ضرورة عن  وينبه  ع، 
وظهر ،  الجريمة التي تقررت لها هذه العقوبةبين  العقوبة الجنائية و عن طريق  يالم  اإل مراعاة التناسب بين  

مبدأ المساواة في العقاب كرد فعل ضد نظام عدم المساواة الذي اتسمت به اإلدارة الجنائية في    اة ذلكبمواز 
قتصر ت  م تعدل  لمعاصرةاف السياسة العقابية  اهدأ   أن  ،أضحى من المسلم بهقد  . ومن ثم فةالنظم القديم

في حق وتقرير العقوبة  أفعال  حيث تجريم  ي من  القانون الجنائ  على الحصول على أفضل صياغة لقواعد
 اإلدارة  وإلى إلى إرشاد القاضي الذي يضطلع بتطبيق هذه األخيرة    متدت  تصبحأ وإنما    ،فحسب  مرتكبيها

القاضي به  المكلفة بتطبيق ما قد يحكم  المحك  العقابية  العقوبة.في حق  تلك  الذي سينفذ  وهذا   وم عليه 
اإلجرامية في مرحلة   ا مواجهة الظاهرةبه لوقوف على الكيفية التي ينبغيإلى ا  بطبيعة الحال يرمي   الطرح
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من  ه  نأل  . التقليص منها  تمع في منع الجريمة أو على األقلالمج  ا يكفل تحقيق أهدافالتنفيذ العقابي بم
 . اإلجرامية  هة الظاهرةتمع في مواجلمجحيث يتوقف عليها نجاح ا ،هنا تظهر أهمية السياسة العقابية 

المرتكبة    وجسامة الجريمة  يتالءملى نظام تنوع العقوبات بما  عتقوم  المعاصرة    عقابيةالالسياسة  ف
تفريد  بنظام  النظام  هذا  فيعرف  أخرى،  ناحية  من  الجناة  خطورة  ومدى  ناحية،  تفريد    العقوبة   من  أو 

بين    العقاب، من  اللجوء  التي    األساليبفهو  م  إليهايتم  العقوبة  تجعل  للجريمةتحتى   األخذ   مع  ،ناسبة 
من    اوله المشرع المغربي ضمن أحكام الباب الثالثهذا ما تنو   .بهاكافة الظروف المحيطة   االعتباربعين  

الثاني  الجنائي  الجزء  القانون  من  من  المواد  تفريد162إلى    141  في  يتحقق  ولكي  من    البد  العقاب  ، 
  تحدد بذلك عقوبة كل فجهود سلطات الدولة المعنية، حيث تقوم السلطة التشريعية بسن القوانين    تظافر

القانونية،   وظروفها  المرسومةو جريمة  الحدود  القانون ضمن  تطبيق  على  القضائية  السلطة  ، لها  تسهر 
مع   يتالءمبما    ومراعاة سلطتها التقديرية في فرض العقوبة، أما السلطة التنفيذية فإنها تقوم بتنفيذ العقوبة

 يتناول بشكل أو بآخر  المغربيالموضوع نجد أن المشرع    ألهميةونظرا   الشخصية،    حالة الجاني وظروفه
 . أنواع ثالثةمبدأ تفريد العقوبة في 

اإلج  لكشفلو  عناصر  مستوى    جوهريةال  اإلشكاليةلهذه  ابة  عن  على  فإن  ،  التفريدالمطروحة 
الثالثة بالدرس  ه  معالجة موضوع تفريد العقوبة من خالل الوقوف على أنواع  تقتضي منا   البحث طبيعة  

 تفريد التشريعي، التفريد القضائي، ثم التفريد التنفيذي للعقوبة. ال  والتحليل، والمتمثلة في

 رورة ملحةكضلطوارئ الصحية حالة ا للعقوبة في ظلتشريعي التفريد ال .1

في نشأتها وفي تطورها المراحل الرئيسية لتطور القانون ذاته،  تعكس  العقوبة  ا من شك في أن  م
. وقد مرت مثالالذي قد تمليه الضرورة في مثل حالة الطوارئ    تعد بحق مرآة عاكسة لذلك القانون   فهي

الحالالعقوبة   كا  بطبيعة  عما  كثيرا  حالها  واختلف  التطور  من  متعددة  وتتمثل بمراحل  قديما،  عليه  نت 
مظاهر هذا التطور الذي لحق بالعقوبة في العصر الحديث في جانبين: يتمثل الجانب األول في التطور 

 ، أما الجانب الثاني فيتمثل بالتطور الذي لحق بالعقوبة من حيثمقياسها  من حيث تحديدشملها  الذي  
أسلو  العقاب  بإقرار  اقتضاء  في  الدولة  حق  وبممارسة  خلجأ  تذلك  ،  إقرار من  إلى  التشريع  آلية  الل 

كجزاء  طبيعتها  حيث  من  تتنوع  وتدابير  مددها  تختلف  عما لمعاقب  جنائي   عقوبات  الجناة  من   ة  ارتكبوه 
 . دائرة اإلباحةأفعال مخالفة للقاعدة القانونية التي تجرم أفعاال بعد إخراجها من 

التشريعيفا الجنائي  حسب منظور  يعرف  للعقوبة    لتفريد  يتواله الفقه  الذي  التفريد  ذلك  أنه"  على 
من   المشرع للجريمة  المادية  الخطورة  مع  ومتالئما  متناسبا  العقوبة جزاء  من  يجعل  أن  به  محاوال    ذاته 
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على  به ضررا  تحدث  أن  يمكن  ما  أو  المجتمع،  على  الجريمة من خطر  تتضمنه  بما  الظروف    ناحية 
 ."52والعقوبة عها أو يتنبأ بها وقت تحديده للجريمةالشخصية للجاني التي أمكن له أن يتوق

الجزاءإن   بتنويع  التشريع  وضع  مرحلة  في  المشرع  قيام  أساسا  يعني  للعقوبة  التشريعي    التفريد 
ويستشف من   .الجنائي بما يتناسب مع جسامة الجريمة من ناحية ومدى خطورة الجناة من ناحية أخرى 

ذلك تختلف  أ  ،خالل  الجنايات  عقوبة  أن  مدتهان  كما  الجنح،  عقوبة  عن    عن  تختلف  الجنح  عقوبات 
إلى االجرام تختلف عن فئة العائدين  لفئة  المقررة  بالنسبة    المخالفات، والعقوبة  المبتدئين، ونفس الشيء 

قوبة  مقارنة مع العقهم  في حتدابير الحماية والتهذيب  أو تفعيل  النصف  التي تنخفض إلى    لفئة األحداث
 مع مراعاة أحكام المسؤولية الجنائية بطبيعة الحال.  التي تقرر في حق الرشداء ولو من أجل نفس األفعال

يضع  المشرع  ف في لم  فصله  عند  الجزائي  القاضي  به  يتقيد  العقاب  من  واحدا  مة  الخصو   نوعا 
وضع  الجنائية وانما  حدة،    قائمة،  على  جريمة  لكل  العقوبات  من  حدا   كمامعينة  يضع  لم   أنه 

  العقوبات تمنح   قصى واآلخر أدنى، ومن خالل هذه المرونة في تحديدأمعينا للعقاب وانما حدين أحدهما  
 الجريمة، وهذا االتجاه من   للقاضي سلطة واسعة في تطبيق العقوبة المالئمة على شخص المتهم بارتكاب

المتصلة بفحص السلوك االنساني    طرف المشرع يتالءم مع ما وصلت اليه العلوم االجتماعية والنفسية
 . في مجال االجرام

  في األحوال العادية بالرغم مما عليه من مؤاخذات   العقوبة  منظورمن  لكن إذا سلما بهذا الطرح  
من جديد المغربي  سائل المشرع  لوضع ي، فإن االعقابيةلسياسة  امحور النقاش حول أزمة  باستمرار  شكلت  

-كوفيد  جائحة كوروناالظروف االستثنائية التي فرضتها  حول ممكنات تحول المنظور للعقوبة في ظل  
باستقراء   .19 تبنيها  و   نوع   ألنه  تم  التي  العقوبات  المغربي طبيعة  المشرع  طرف   جنح ل  كجزاء   من 

إقرار بل وتمادي المشرع في مواصلة    ،تنطوي على الطابع الزجري   نجدهاحالة الطوارئ    مخالفات خرق و 
 ة هذا النوع من العقوبات نجاع   ثباتإ  في  هفشل  مما يفسر  ،بدائل لهال  بدل سنهت القصيرة المدة  العقوبا

تدخلت الحكومة في إطار  مباشرة بعد ظهور الجائحة أنه و  ذلكإقرارها. المتوخى من  الغرضتحقيق عدم و 
الفصل   به  الدستور  81ما يسمح  الصحية  53من  الطوارئ  يتعلق بحالة  قانون  بمثابة   ،54وأعدت مرسوما 

 
القانونية جامعة الحاج   - 52 القانون الجزائري، مذكرة متممة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  الياس، تفريد العقوبة في   بن ميسية 

 . 9: ، ص2102-2102، لخضر باتنة،

على أنه: يمكن للحكومة أن تصدر، خالل الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع   2011من دستور    81ينص الفصل    - 53
قصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خالل دورته  اللجان التي يعنيها األمر في كال المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها ب

العادية الموالية. يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كال المجلسين، بغية 
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منه    نصت  حيث الرابعة  التي "أنه:    علىالمادة  المناطق  من  منطقة  في  يوجد  كل شخص  على    يجب 
أعلنت فيھا حالة الطوارئ الصحية، التقيد باألوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشار إليھا  

أعاله؛   الثالثة  المادة  أشھر و في  ثالثة  إلى  شھر  من  بالحبس  السابقة  الفقرة  أحكام  مخالفة  على  يعاقب 
بين   تتراوح  ھاتين   1300و    300وبغرامة  بإحدى  أو  بالعقوبة العقوبتيندرھم  اإلخالل  دون  وذلك   ،

الجنائية األشد؛ يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لھذا 
على  المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التھديد أو التدليس أو اإلكراه، وكل من قام بتحريض الغير  

مخالفة القرارات المذكورة في ھذه الفقرة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التھديدات المفوه بھا في األماكن  
أو  المبيعة  األشرطة  أو  الصور  أو  المطبوعات  أو  المكتوبات  بواسطة  أو  العمومية،  االجتماعات  أو 

الملصقات   مومية، أو بواسطةالموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في األماكن أو االجتماعات الع
المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل اإلعالم السمعية أو البصرية أو اإللكترونية، 

 ". وأي وسيلة أخرى ستعمل لھذا الغرض دعامة إلكترونية
المدة  العقوبة    إن قصيرة  للحرية  إطار خرق  السالبة  في  المرتكبة  الجرائم  من  النوع  لهذا  المقررة 

ال تكفي    ، يجوز القول أنهاشهر إلى ثالثة أشهر  ددت مدتها منتدابير حالة الطوارئ الصحية، والتي ح
. وتعتبر هذه الفترة أكثر االجتماعيإجتماعيا وإعادة إدماجه داجل محيطه    المحكوم عليه  حإصالإلعادة  

حساسية مما مضى، فضبط الفاعل وهو بصدد خرق حاالت الطوارئ والزج به في السجن، ربما ذلك لن  
  من شأنه أنمن بين هؤالء المعتقلين،    أيضا  إدانة مصاب  خاصة وأنالسجنية،  للساكنة  و   له  يكون أفيدا

التي من جهة أخرى، و   متكاليف عالجه  ارتفاع  باإلضافة إلى  من جهة،والموظفين  يهدد سالمة السجناء  
أن اإلفراط في اللجوء  باإلضافة إلى  .  ال قدر هللا  ستتكبدها الدولة في حاالت انتشار الوباء داخل السجن

إقرار   بدل  االعتقال  الإلى  أسوار  خارج  تنفذ  له  السجنية  بدائل  أزمة مؤسسات  تفاقم  الى  بدوره  سيؤدي 
أن    2020خالل سنة   اإلحصائيات الصادرة عن قطاع السجون يالحظ من خالل   ثحي  ،ابيةالسياسة العق 
المع االحتياطينسبة  إلى  تقلين  وصلت  عموما  بالسنوات   45,70%ين  مقارنة  تسجل  نسبة  أعلى  وهي 

األخير  أ الخمس  حيث  سنة  ة،  خالل  النسبة    2019نه   ت حدد  2018سنة    فيو   %39تمثل  كانت 

 

قرار يرجع إلى اللجنة المعنية  التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا االتفاق، فإن ال
 .في مجلس النواب

، نشر بالجريدة  يتعلق بـسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها"  2.20.292عدد  مرسوم بقانون    - 54
 . 2020مارس  24مكرر، وتاريخ  6867الرسمية، عدد 



د.حسن  الرحيـيـة ---- نجاعة السياسة العقابية لمواجهتها رونا على الوسط السجني ومدى أثر جائحة كو دراسة حول   
 

  .الدار البيضاء السبع،  عين ،48 رقم المقاطعة قرب سمارةال حي يعتة، على مجتمع، شارع-سجن وصل حلقة جمعية

contact.association.relais@gmail.com                  Tel /0522623665 /0522673600 

51 

 

سنة    .%40,66  إلى   ارتفعت  2017عام  الل  خو   % 39,08في نسبة ف  2016أما  تتجاوز  لم 
 . % 40,45 االحتياطيين

فقد    ال تتجاوز السنتين أما بالنسبة لعدد السجينات والسجناء المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة  
 %  48,14معتقلة، أ ي ما يمثل نسبة    485من بينهم    22580ما مجموعه    2020سنة  وصل خالل  

المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية و  يقارب  من مجموع  العام من مجموع  المن    %  26,57ة  نسبما 
  84990إلى    2020عند متم شهر دجنبر  الذي وصل    مختلفةبوضعياتهم الجنائية ال  سجناءالسجينات وال

 . 55ينة سج 1889ينهم من ب
معتقلين  لمعتقالت والا  ها أثر سلبي على سلوكالقصيرة المدة عموما ل  السالبة للحرية  العقوبات   إن

حاالت ارتفاع نسبة العود بالنسبة ل، ناهيك عن  العقوبة  لم تحقق الغرض المتوخى منتثبت نجاعتها و ولم  
باإلضافة إلى كون إيداع المعتقالت والمعتقلين أشهر.   ستةمدتها من شهر الى   لتي تصلا   لجنوح البسيطا

المعتقلين من  سيؤدي إلى احتكاك  ون من أجل هذه الجنح البسيطة والعقوبات القصيرة المقررة لها  بالسج
بسيطة جرائم  األكثر    أجل  إمكانيةجراماإبالسجناء  ثم  ومن  الفئة  اكتساب  ،  أكثرل  هذه  إجراما   سلوكات 

التالي فعوض أن يكون السجن أداة لردع المجرمين، سيصبح ، وب مما كانوا عليه قبل االعتقال  وعدوانية
 . الى العود إلى الجريمة مرة أخرى  -بالسبب والنتيجة- الكتساب سلوكات عدوانية، ستؤدي بهم فضاء

  حالة الطوارئ   عن  عالناإل  بقانون   مرسوماستقراء  مالحظته جليا من خالل    أيضا  يمكن  إن ما
بتاريخ    الصحية أي أنه  ،  2020مارس    23الصادر  يتضمن  عن البديلة    للتدابيرتطبيق    أو إشارة    لم 
على المشرع   كان من األجدر  في الوقت الذي.  أو بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة  االعتقال
في ظل هذه الظرفية بشكل يتالءم    لجزاء، خصوصافي تفريد ا   تبني توجه حديثفي مقابل ذلك    المغربي

 من تحريك المتابعات وعقد الجلسات  القضاء  على  ءف العب يخفت  وبهدفمع المعايير الدولية من جهة،  
ثانية  صدار األحكامإو  المشاكل الحقيقة نسبة  من  أيضا    قليصوالت  ،من جهة  الذي يعتبر من  االكتظاظ 

 . من جهة ثالثة  نائية عمومابشكل خاص والسياسة الج  56التي تعترض إيجاد حلول ألزمة السياسة العقابية 
 
 

 
 . 142: ، ص، مرجع سابق)الملحق اإلحصائي(  2020لسنة تقرير أنشطة المندوبية العامة إلدارة السجون  - 55
الرابط:    - 56 أنظر  الصحية،  الطوارئ  حالة  لتفعيل  الجنائية  المقاربة  المنصوري:  امحمد 

https://al3omk.com/563120.html:2020/ 19/07 ، تاريخ االطالع . 

https://al3omk.com/563120.html
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 التفريد القضائي كآلية للتخفيف من اكتظاظ السجون وخلق فرص اإلدماج االجتماعي  .2
العقوبة ب الجنائي  الفقه  القانون  أيعرف  تثبتو نها "جزاء يقرره  القاضي على من  مسؤوليته    يوقعه 

ومن خالل هذا   .عن فعل يعتبر جريمة في القانون، ليصيب به الجاني في شخصه أو ماله أو اعتباره
وتنقسم العقوبة إلى اقسام متعددة بحسب   االيالم، ليس    المقصودالتعريف نالحظ ان جوهر العقوبة هو  

وذلك من خالل تحقيق   الغرض من العقوبة يكمن في مكافحة الجريمة  ، ألن إليهاالزاوية التي ينظر منها  
 .57"العام والخاص واصالح الجاني  العدالة والردع بنوعيه

ثم،   الفصل    أضحى  الجنائي  القاضيفومن  بسلطة واسعة في    58من ق.ج  141بموجب  يتمتع 
المجرم، شخصية  حسب  وذلك  العقوبة،  يضعها و   تقدير  التي  الحدود  وضمن  الجريمة،  خطورة  حسب 

وهذا   التفريد  يعتبرالتفريد  من    النوعالمشرع،  أنواع  وأخطر  أهم  القاضي  من  يجعل  ألنه  أمام   الجنائي ، 
األ العقوبة عائقين،  نوع  باختيار  يتعلق  العقوبةاألنسب  ول  هذه  مدة  يخص  والثاني  المفهوم   .،  بهذا  إننا 

القضائي  التفريد  أما  يتواله"  نكون  بقصد   الذي  المشرع  يقررها  التي  والمبادئ  القواعد  حدود  في  القاضي 
أن  "أي  أن يكون التفريد قضائيا،    آخر،  معنىبو   .59"وظروف مرتكبها  المناسبة للجريمة،  الحكم بالعقوبة

واألقصى،  األدنى  بحديها  العقوبة  يحدد  ما  بعد  للقاضي   المشرع  في  إ   ه في صالحيت  يترك  عمال سلطته 
جيز  ت؛ وهذه الخاصية  60" وخطورة الجاني  تبار مدى جسامة الجريمة، تقديره للعقوبة، مع أخذه بعين االع

هذا النوع من التفريد    خصائصكما أن من    . التفريد القضائي للعقوبة من اختصاص القضاء  لنا القول أن 
في    للقاضي  قد يتنازلالمشرع  أن  ما ينصرف إلى ما يفيد    اذه، و يمارس ضمن الشرعية العقابية أنه  أيضا  

التناسب   تحقيق  السعي وراء  على اعتبار أن  العقابية،عن دوره في تحديد السياسة  بقدر قليل    هذا اإلطار
المجرم وشخصية  العقوبة  الشرعية   بين  مبدأ  مع  يتناقض  ي،  قد  واسعالفسح  بحيث  في   امجال  للقاضي 

يمارس التفريد القضائي ضمن   بذلكو   .المالئمة في إطار الحدود القانونية التي وضعها له  تقدير العقوبة
ويكملها العقابية  الشرعية  ضرور   .مبدأ  على  فترتكز  الثالثة  الخاصية  المادية ة  أما  الظروف   مراعاة 

 
المجالي  - 57 توفيق  الجزائية،   : نظام  والمسؤولية  للجريمة  العامة  النظرية  في  تحليلية  دراسة  العام،  القسم  العقوبات  قانون   شرح 

 . 417و  416  :ص، 2113: طبعة ،الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع

للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها، في نطاق الحدين   الفصل على أنه: "  المشرع المغربي ضمن هذاينص    - 58
لمقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم األدنى واألقصى ا

 ".من ناحية أخرى 
 . 57: ص،  2002طبعة:  تفريد العقوبة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، :مصطفى فهمي الجوهري  - 59

 لمنصورة،ا المساواة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، كلية الحقوق، جامعة  :أحمد شوقي عمر أبو خطوة  - 60
 . 131ص:  ، 1991عة طب
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بتطبيق النص القانوني، وله أن يعدل   ملزم   الجنائي ان القاضي  ، بحيث  والشخصية في التفريد القضائي 
  142راعاة أحكام الفصل  م  مع  ادانة المتهم  قانونا، فبعدما يتثبت القاضي من  فيه في الحدود المقررة له 

المناسبة61من ق.ج العقوبة  مقدار  يحدد  أن  اال  عليه  ما  م،  وتكون  ل جعو   جسامة جريمتهمع  الئمة  ت، 
شخصية مع  مالئمة  يحقق  الجاني  العقوبة  بما  وذلك  للعقوبة؛  األساسية  هذا   . الوظائف  من  وانطالقا 

ي الذي  إلبراز  المنظور  القضائي   أهمية ؤسس  مبدأ ،  التفريد  تطبيق  تم  حد  أي  إلى  نتساءل  أن  لنا  يحق 
 . الصحية؟للعقوبة في مواجهة الجرائم المرتبطة بخرق تدابير حالة الطوارئ التفريد القضائي 

اإليتبي المعلن  ن من خالل  الرسمية  الطوارئ أن حصيلة    ، عنها حصائيات     األرقام في ظل حالة 
ارتباط مع ظروف  التجريم في  تدخل في خانة  ارتكابهم ألفعال  المعتقلين بسبب  أضحت في تزايد عدد 

في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها و   ،النيابات العامة بمحاكم المملكةالجائحة، ذلك أن  
بقانون رقم   المتعلق بسن    ( 2020مارس    23)  1441من رجب    28صادر في    2.20.292المرسوم 

الصحية وإجراءات اإلعالن عنها  الطوارئ  بحالة  الفترة  تابعت  ، قد  أحكام خاصة  منذ دخول فقط خالل 
بتاريخ   التنفيذ  حيز  المذكور  بقانون  يوم  2020مارس    24المرسوم  غاية  ما   2020  أبريل  02  إلى 

أحيلوا على المحكمة في    334شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم    4835مجموعه  
شخصا في حالة اعتقال، من    43شخصا منهم    263كما كانت النيابات العامة قد تابعت    حالة اعتقال.

ال لحالة  العمومية  السلطات  إعالن  منذ  الجنائي،  القانون  مقتضيات  بعض  مخالفة  الصحي أجل  حجر 
غاية    20بتاريخ   وإلى  إلى    23مارس  اإلطار  هذا  في  المتابعين  مجموع  بذلك  ليصل    5098مارس، 
بحثا قضائيا، تم على إثره   81قامت النيابات العامة، في إطار التصدي لألخبار الزائفة، بفتح  و   شخصا.

في عدد من    متواصلةاألبحاث    ال تزال  الوقت الذي شخصا، في    58تحريك المتابعة القضائية في حق  
ذلك   مقابل  وفي  اإلطار.  هذا  في  المرتكبة  من  الجرائم  مجموعة  حق  في  المملكة  محاكم  أصدرت 

المالية  الغرامات  جانب  إلى  الحبسية  بالعقوبات  قضت  أحكاما  المتابعين،  انعقدت .  62األشخاص    كما 

 
يتعين على القاضي أن يطبق على المؤاخذ عقوبة مخففة أو مشددة،  "الفصل على أنه:    المشرع المغربي ضمن هذاينص    - 61

قوبة أو واحد أو أكثر من الظروف المشددة المقررة حسب األحوال كلما ثبت لديه واحد أو أكثر من األعذار القانونية المخفضة للع
القانون. الدليل على أنه يوجد، لصالح المتهم، عذر مانع من العقاب مقرر في   في  ويتعين عليه أن يحكم باإلعفاء، عندما يقوم 

، ما لم يوجد نص 151إلى    146وللقاضي أن يمنح المؤاخذ التمتع بظروف التخفيف، طبق الشروط المقررة في الفصول    القانون.
 ".خاص في القانون يمنع ذلك

 . http://www.pmp.ma، المنشور على الرابط: 2020أبريل   3بتاريخ أنظر البالغ الصادر عن رئاسة النيابة العامة  - 62

http://www.pmp.ma/


د.حسن  الرحيـيـة ---- نجاعة السياسة العقابية لمواجهتها رونا على الوسط السجني ومدى أثر جائحة كو دراسة حول   
 

  .الدار البيضاء السبع،  عين ،48 رقم المقاطعة قرب سمارةال حي يعتة، على مجتمع، شارع-سجن وصل حلقة جمعية

contact.association.relais@gmail.com                  Tel /0522623665 /0522673600 

54 

 

 2020  أبريل  27من  الممتدة  خالل الفترة  محاكمات عن بعد وصلت حصيلتها  مختلف محاكم المملكة  ب
  .63ة قضي 266159أدرجت خاللها  جلسة 14161ما مجموعه 2021  يناير  29الى غاية 

اللجوء المفرط لالعتقال االحتياطي في هذا    أمر  ه المعطيات اإلحصائية تكشف بجالء أنهذإن  
من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم   لجنائي ضمن العقوبات القصيرة المدة،النوع من األفعال التي يدخل جزاؤها ا

بالمغرب الجنائية  السياسة  األخيرة   لكون   ،أزمة  اكتظاظ    -مسبقا-تعاني    هذه  أزمة  ، السجون داخل  من 
تعميق شأنها  من  العقابية  السياسة  أزمة  أن  اعتبار  الشمولي؛   أزمة  على  منظورها  في  الجنائية  السياسة 

أما    .64" % سنويا4وذلك بنسبة تطور تعادل    ،اء عرف منذ سنوات ارتفاعا مضطرداعدد السجنحيث أن "
االحتياطيين   المعتقلين  نسبة  إذ شكلت  التطور،  وتيرة  بنفس  اتسم  فقد  االحتياطي،  باالعتقال  يتعلق  فيما 

في متم مارس    % 37,11 ، لتنخفض إلى 2019من مجموع الساكنة السجنية في متم دجنبر     39%
إلى حوالي2020 االرتفاع  وتعاود  أعلى    2020  دجنبر   31بتاريخ     % 45,70،  السنة وهي  نفس  من 

 .2011نسبة تسجل منذ سنة 
اإلشارة،  تجدر  إلى    كما  ذلك  مقابل  العدفي  )احتياطيين ومحكومين(  ديأن  للسجناء  عرف    العام 

إلى    2019في متم دجنبر  سجينا    86.384انخفاضا استثنائيا عقب تفشي الجائحة. حيث انخفض من  
هذا لكن    .  2016وهو رقم لم يسبق تسجيل مثيل له منذ أواخر سنة    2020في متم أبريل    78.256

مجموعة من األسباب الموضوعية التي ساهمت مؤقتا في ذلك خالل فترة الحجر   االنخفاض يعزى إلى 
  5654لذي أفرج بموجبه عن  وا  2020  أبريل 04 :العفو الملكي السامي الصادر بتاريخ  الصحي، ومنها

االنخفاض النسبي لمعدالت و ، تعليق أنشطة محاكم المملكة واقتصارها على القضاء االستعجاليو ،  معتقال
الصحي.   الحجر  لفرض  مباشرة  كنتيجة  ما  و الجريمة  تدريجيا   عودةيبرره  هذت  الساكنة ل  االرتفاع  عدد 

المحاكم  السجنية   واستئناف  اإلجراء  هذا  رفع  بتاريخ    84.393يبلغ  حيث    ،ألنشطتهابعد    27معتقال 
دجنبر  و بل    .202065أكتوبر   شهر  متم  في  مجموعة    2020ارتفع  ما  ضمنهم    84990إلى  معتقال 
 .66من المعتقالت  2110

 
القضائية    - 63 للسلطة  األعلى  المجلس  عن  الصادر  البالغ  الرابط:  2021فبراير  3بتاريخ  ينظر:  على  المنشور   ،

https://www.cspj.ma  . 
أمام  ينظر:    - 64 الفرعية  الميزانية  تقديم مشروع  اإلدماج خالل  السجون وإعادة  العام إلدارة  المندوب  العدل والتشريع كلمة  لجنة 

   https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=574، أنظر الرابط: 2020نونبر  03بتاريخ:  بمجلس النواب
 نفس المرجع. - 65
 . 142: ، ص، مرجع سابق)الملحق اإلحصائي(  2020لسنة تقرير أنشطة المندوبية العامة إلدارة السجون  - 66

https://www.cspj.ma/
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تنفي  أساسياقا  الذي يشكل معي  وإلى جانب مشكل االكتظاظ اج  إعادة اإلدمو   التأهيل  ذ برامجأمام 
التي تم تبنيها في توجه السياسة الجنائية لمكافحة  ، فإن  داخل السجون  العقوبات   مخالفات خرق طبيعة 

الى تفاقم   بطبيعة الحال  سيؤدي بدورهأشهر،    ثالثة حالة الطوارئ التي تتميز بقصر مدتها من شهر الى  
سجل مسبقا ارتفاع نسبة العود بالنسبة للجنوح البسيطة التي تمتاز   ثحي  ،بالمغرب  العقابيةسياسة  أزمة ال

 المعتقلين من أجل جرائم بسيطة مر سيؤدي إلى احتكاك  هذا األو أشهر.    ستةبقصر مدتها من شهر الى  
إمكانيةبالسجناء األكثر اجراما ثم  أكثرياكتساب سلوك  ، ومن  أن  وعدوانية، وبإجراما    ات  التالي فعوض 

المجرمين، سيصبح   لردع  أداة  السجن  سلوك  فضاء يكون  بهميالكتساب  ستؤدي  عدوانية،  بالسبب -  ات 
أخرى.  -والنتيجة مرة  الجريمة  إلى  العود  أن    الى  إلى  الجرائم باإلضافة  من  النوع  لهذا  المقررة  العقوبة 

، شهر إلى ثالثة أشهر   ددت مدتها منالمرتكبة في إطار خرق تدابير حالة الطوارئ الصحية، والتي ح
  . االجتماعيإجتماعيا وإعادة إدماجه داجل محيطه  المحكوم عليه  تأهيلال تكفي إلعادة  يجوز القول أنها

المقتضيات القانونية    إلى محاولة تنزيل بعض  القضاء  كل هذه اإلكراهات، فقد عمد  وبالرغم من
والتخفيف من االكتظاظ الذي    االعتقاللضمان ترشيد  المنصوص عليها ضمن قانون المسطرة الجنائية  

الطوارئ الصحية، وذلك كآليات لمحاولة تجاوز بعض مظاهر أزمة فترة  خالل    تعرفه المؤسسات العقابية
السياسة الجنائية التي أفرزتها هذه الظرفية االستثنائية. ومن بين ذلك على سبيل المثال ال الحصر، نذكر 

 ما يلي: 
 2.20.503المرسوم بقانون رقم    ىبمقتض عمد المشرع المغربي    حيث:  الزجري   تفعيل آلية الصلح-أوال

خاصة    أحكامالمتعلق بسن    2.20.292المرسوم بقانون رقم    إلى تعديل  2020غشت    07  :الصادر في
الصحية الطوارئ  امكانية اجراء    بإضافةوذلك    ،عنها  ن اإلعالواجراءات    بحالة  تتيح  مادة رابعة مكررة، 

أخرى،   بين الضابط أو العون الذي يعاين الجنحة من جهة، والشخص الذي ارتكبها من جهة  مصالحة
قدرها    األداء مقابل   جزافية  تصالحية  لغرامة  ي درهم  ة ثالثمائالفوري  حيث  في    األداءالى  اإلشارة  تم  ؛ 

نص التعديل كما    .باألداء  تبر تلك النسخة بمثابة وصل المحضر، الذي تسلم نسخة منه للمخالف، وتع 
المحضر على النيابة العامة داخل   يحال  لتصالحيةالفوري للغرامة ا  األداءأنه في حالة عدم    على  كذلك

  ين ردع المخالفويتبين من خالل هذا التعديل أن المشرع يهدف من جهة إلى      .أجل أربع وعشرين ساعة
 محاولة تحقيق  على ، من خالل إقراره للغرامة التصالحية،  الحرص  حية، وكذاالص حالة الطوارئ    لقانون 

ابراز الصورة   هميتها في احترام الشرعية الجنائية، وفيألالتوازن بين الحقوق والواجبات بالنظر    نوع من 
على التطبيق    ثم الحرصجهة ثانية.  من    شخاصاأل  الحمائية التي تقوم بها النيابة العامة لحقوق وحريات 

وهذا ما يتضح جليا من خالل   وتفسيره من جهة ثالثة.  بتأويله يختص القضاء وحده    السليم للقانون، الذي
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المضافة الى   2020غشت    07  : الصادر في  2.20.503رقم  من المرسوم بقانون    المادة الرابعة المكررة
 ن اإلعالواجراءات    الطوارئ الصحية  خاصة بحالة   أحكامالمتعلق بسن    2.20.292رقم    المرســــوم بقانون 

بقانون، هو اتباع    في منظور المادة الرابعة المكررة من المرسوم  األصل أن    ،يستفاد من ذلك كما    .67عنها 
المقررة بمقتضى قا العادية  المسطرة ااالجراءات  يتم لجنائيةنون  ومعاينتها بواسطة لجنحة  ا  اثبات   . حيث 

يعطي  الذي  المختص  الملك  وكيل  بها  ويشعر  القانونية    محضر،  الشرطة   ة المالئمالتعليمات  لضابط 
رهن المخالف  وضع  امكانية  فيها  بما  وتقديمه    القضائية،  النظرية  أو   إذاالحراسة  ذلك.  الحال  اقتضى 

وبمقتضى التعديل الجديد فقد قرر المشرع احالة المحضر   .مةالعا  حضر الى النيابةاالكتفاء بتوجيه الم
اقترح الضابط أو   إذاغير انه    .ربع والعشرين ساعة الموالية لمعاينة المخالفةألا   على النيابة العامة خلل

 فية خير الغرامة التصالحية الجزا مصالحة، وأدى هذه األ  العون الذي عاين الجنحة على المخالف اجراء 
بذلك، وتنتهي االجراءات دون امكانية تحريك الدعوى العمومية لسقوطها  نه ُيكتفى بتحرير محضرإفورا، ف
 . بالصلح

الم التعديل  بعد صدور  أنه  أيضا،  الرسمية عدد  ذكور أعاله،  وتجدر اإلشارة  بالجريدة  فقد صدر 
تطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من  بشأن   2.20.572المرسوم رقم    2020 غشت  13بتاريخ   6908

بقانون  أعال   2.20.292رقم    المرسوم  اليه  المادة  المشار  من  ويتضح  التطبيقي  األولىه.  المرسوم    من 
ل أجل أربع وعشرين ساعة  خال ألداءاالقيام  جديدة تتمثل فيالمذكور، أنها قد وضعت اجراءات مسطرية 

المخالفة  تاريخ معاينة  بقانون   األداء  بدل  من  المرسوم  المكررة من  الرابعة  المادة  المقرر في  ، ثم الفوري 
الى المخالف، يحدد له فيها   تسليم نسخة من المحضر من طرف الضابط أو العون الذي يعاين المخالفة

معاينة المخالفة حســـب الحالة، والذي يجب   أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته  األمنية المصلحة  
، األداء تسـلم فقط في حالة    القانون من اعتبار نسـخة المحضر  فا لما قررهعليه أداء الغرامة به. وذلك خال

السماح للمخالف بالمغادرة أن تطبيق هذا االجراء، سيؤدي الى  لى اعتبار ع .أداء لكي تكون بمثابة وصـل
غير االضطال  األداء حالة    في  أجل  من  العامة  النيابة  اشعار  ممارسة ودون  في  القانوني  بواجبها   ع 

الثانية   وباإلضافة إلى ذلك،  .ل االجراءاتآم  بشأنالدعوى العمومية وتمكينها من التقرير   نصت المادة 

 
ه  من المادة الرابعة أعال  األولىحكام الفقرة  أليمكن أن تكون المخالفات  "  :أنه  على  ت هذه المادةالمشرع ضمن مقتضيا  نصي  - 67

على اقتراح من الضابط   ( درهم يؤديها المخالف فورًا بناء300)  ةثالثمائتتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها    موضوع مصالحة 
 .يشار في المحضر الى أداء مبلغ الغرامة. يقوم المحضر مقام الوصلو   .باألداءالعون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل    أو

ساعة من تاريخ    24النيابة العامة المختصة داخل    الى   الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر  األداءوفي حالة عدم  
 ". ةلعموميالغرامة التصالحية الجزائية عدم تحريك الدعوى ا  أداءيترتب على و .معاينة المخالفة



د.حسن  الرحيـيـة ---- نجاعة السياسة العقابية لمواجهتها رونا على الوسط السجني ومدى أثر جائحة كو دراسة حول   
 

  .الدار البيضاء السبع،  عين ،48 رقم المقاطعة قرب سمارةال حي يعتة، على مجتمع، شارع-سجن وصل حلقة جمعية

contact.association.relais@gmail.com                  Tel /0522623665 /0522673600 

57 

 

مجرمة بمقتضى المادة الرابعة المكررة من اثبات الجنحة الر  من المرسوم على وضع نماذج من محض
 .خيرأل بينها هذا االتجاه ا المرسوم بقانون. يؤكد اثنان من

أنه  و  اإلشارة،  المتعلقان    إذا تجدر  النموذجان  يثيران    بإنجازكان  ال  الحال،  بطبيعة  المصالحة 
القانونية   تلمقتضيافان النموذجين الذين يتعلقان برفض الصلح يجب النظر اليهما على ضوء ا  اشكاال،

  70والفصول من    من قانون المسطرة الجنائية  24المنظمة لشكل المحاضر ومضمونها، والسيما المادة  
الشرطة القضائية المنتمين للدرك   بالنسبة للمحاضر التي ينجزها ضباط ؛ من قانون الدرك الملكي  76الى  

تتم   التصالح،  أنه في حالة عدم  ذلك  فاإلجراءات  الملكي.  المقرر  المسطري  بطبيعة  بالشكل  القانون  ي 
الرابعة والرابعة ألالحال، وذلك   المادتين  بالتطبيق، أو غيرها من    ن  المعني  بقانون  المرسوم  المكررة من 

تنص على أي استثناء يتيح مخالفة القواعد العامة في هذا المجال. حيث   مواد القانون ذات الصلة، لم
 الستماع الى المخالف، وتضمين أجوبته، المحضر من طرف ضابط للشرطة القضائية، وا  يتعين انجاز 

قانون المسطرة   المنصوص عليها فياإلجراءات  واشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون، وغير ذلك من  
االقتضاء عند  الملكي  الدرك  وقانون  المستحدثة ألو   .الجنائية  االجراءات  كون  عن  النظر  وبغض  جله، 

المرسوم   ضمن    2.20.572  قمر بمقتضى  تندرج  التي  الجنائية  المسطرة  اجراءات  صميم  من  هي 
للفصل    تصالحيا وفقا  المادة   71القانون،  تتناقض مع مقتضيات  الدستور. فان بعض مقتضياته    من 

مقتضي  مع  وكذلك  بقانون،  المرسوم  من  المكررة  المتعلقةالرابعة  الجنائية  المسطرة  قانون  بممارسة   ات 
 .الدعوى العمومية

فان  القوانين،  بتراتبية  والتزاًما  لذلك،  في    ونظًرا  العامة  النيابة  رئاسة  إليه  ذهبت  الذي  التفسير 
اإلشكالية مقت   68معالجة هذه  بأن  واجبةيقتضي  تكون  القانون  على مقتضيات    باألولويةالتطبيق    ضيات 

المقتضيات الجديدة   بيقاألمر كذلك تط  عييستد  بناء عليه، والحالة هاتهلة تعارضهما. و المرسوم في حا
بدل   2.20.503بقانون رقم    كما وقع تتميمه بالمرسوم2.20.292   وفقا لما حدده المرسوم بقانون رقم

. وسيرا على هذا التوجه، وجهت رئاسة 2.20.572المرسوم رقم .  المقتضيات المتناقضة معها الواردة في
اتخاذ مجموعة من اإلجراءات،   الى النيابة العامة تعليماتها للوكالء العامين ووكالء الملك بمحاكم المملكة  

العمومية، وحرصا على التطبيق    القانون في مجال الدعوى   همخولها ليالتي    تالصالحيا   إطارفي    وذلك
 :وتتمثل هذه اإلجراءات فيما يلي ،هصالحياتصميم   راءات الجنائية منالسليم للقانون، الذي تعتبر االج
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القضائية - الشرطة  مصالح  للجنحعند    توجيه  الفقرة    معاينتها  في  عليها  من    األولىالمنصوص 
  بشأنها الى المبادرة بعرض امكانية التصالح    2.20.292المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم  

م نسخة له من  يدرهم، وتسل  ةثالثمائ  لمبلغ  على الفور  أدائه مقابل  وذلك  على الشخص المخالف،  
في الحال بين    ألداءالفوري يعني ا  ألداء ا  أن  اإلشارة إلى. مع  األداءيشار فيها الى هذا    المحضر

أو الجنحة،  عاين  الذي  العون  أو  الضابط  بوقت قصير جد  يدي  ذلك  المعني  بعد  فيه  يكون  ا، 
ال  باألمر مصالح  يدي  القضائيةبين  يسمح  شرطة  الذي  األمر  العامة يسمح  ؛  بممارسة    للنيابة 

الفوري الذي يعني، وفقا    األداء   في حالة عدم  لعموميةتدبير الدعوى ا  بشأناالعتيادية    صالحياتها 
اليه، المشار  بقانون  المرسوم  من  المكررة  الرابعة  الى    للمادة  يؤدي  ما  وهو  الصلح.  وقوع  عدم 

الجنائية،  المسطرة  لقانون  العامة  بالقواعد  أن  العمل  القضائية  الشرطة  تستدعي من ضابط    التي 
 اسبة لكل حالة على حدة؛المن لتمده بالتعليمات القانونية بالنيابة العامة المختصةيتصل  

المكررة  دعوة - الرابعة  المادة  بمقتضيات  التقيد  الى  القضائية  الشرطة  بقانون    ضباط  المرسوم  من 
الذكر،   ا  بشأنسالف  حالة  في  فقط  المحضر  من  نسخة  الغرامة  ألداء  تسليم  لمبلغ  الفوري 

يقررها القانون. سيما وأن المحضر    ، وليست لغايات أخرى لمألداء با، باعتبارها وصالً لتصالحيةا
الحالة-يظل   هذه  البحث    -في  بسرية  حينإمشموال  الجهة    لى  طرف  من  بشأنه  قرار  اتخاذ 

 القضائية المختصة؛ 
الفوري لمبلغ   األداءفي حالة عدم  المخولة لممثلي النيابة العامة القانونية بالصالحيات عاالضطال -

الشرطة    لضابط   ةوالمالئمزمة  اللالقانونية ا   همتعليمات  توجيهالتصالحية. وذلك عن طريق    الغرامة
  ، والسيما ى النيابة العامةالمحضر عل  الكيفية التي يتعين أن يحال بها   بشأن القضائية المختص،  

ا  إذاما   يتطلب ألكان  حالةتحت  المخالف  وضع    مر  لمقتضيات  وفقا  النظرية  التلبس    الحراسة 
بمجرد عدم   التصالحية،   األداءبالجنحة،  الجزافية  للغرامة  المحضر  أو  الفوري  على شكل    احالة 

من جهة. والتزاما    للمصلحة العامة وتوخيا للردع الخاص والعام   "معلومات قضائية". وذلك رعيا
السياسة ثانية. وكذلك استحضاًرا لروح  القانون من جهة  ا  بمقتضيات  الهادفة  اسهام الجنائية  لى 
المستجد بما تحققه من    19-االجراءات الجنائية في حماية المواطنين من مخاطر جائحة كوفيد

المحضر على النيابة العامة، يجب  إحالة  جهة ثالثة. وفي كل االحوال، فان    وعام من   ردع خاص
 الجنحة؛   أن تتم داخل أجل أربع وعشرين ساعة من تاريخ معاينة

الم - المحضر  نموذج  المصالحة  اعتبار  حالة  في  ورد  باألداءنجز  كما  المرسوم  الفوري،   في 
 ؛ باألداء واستعمال نسخته بمثابة وصل  2.20.572 التطبيقي رقم
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دعوة ضباط الشرطة القضائية الى التقيد بمقتضيات القانون المنظمة لشكل وموضوع المحاضر،   -
من قانون المسطرة    24ا المادة  والسيم،  التصالحية الجزافية  الفوري للغرامة  ألداء حالة عدم ا  في

 الملكي؛ من قانون الدرك 76الى  70الجنائية والمواد من  
للنص  تأويل - الضيق  التفسير  لقاعدة  واعماال  القضائي  للعمل  وفقا  يسمح    الفورية  مما  الجنائي، 

  بمقر   ألداءوهو ما يسمح با  قا من معاينة المخالفة، باعتبارها قائمة لفترة قصيرة من الوقت انطال
محضر التلبس بالجنحة، بوقت   اليه، لضرورات انجاز   باألمر   الشرطة القضائية بعد نقل المعني 

 قصير؛
المخالف   - تقديم  حالة  في  كذلك،  العامةالسعي  النيابة  الصلح أمام  مقتضيات  تطبيق  الى   ، 

في    بالتصالحمن قانون المسطرة الجنائية، والتي تسمح    41الجنائي المنصوص عليه في المادة  
وهو نصف    سين درهما،مغرامة ال تتجاوز ستمائة وخ  أداءمثل هذه الحالة مع المخالف، مقابل  

هذا االجراء    من المرسوم بقانون. مع التذكير أن الرابعة  الحد االقصى للغرامة المقررة في المادة  
  ب صدور حكم وتجن  يتطلب موافقة المخالف. وأن من شأنه كذلك ايقاف سير الدعوى العمومية،

 .قضائي من الممكن أن يقيد بالسجل العدلي للشخص المدان
بعد تفشي جائحة باشرة  فم  : في قضايا األحداث  ()العقوبةناء  ل من االستثدأ التدبير كأصباألخذ بم  -ثانيا

وحقوق العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق االنسان عموما  كورونا بمختلف بلدان العالم، عمدت  
 األطفال في تماس مع القانون،   األخذ بعين االعتبار هشاشة وضعية  المناداة بضرورة  الطفل خاصة إلى

الخاصةالامراعاة  و  إلى  ل  حتياجات  داعية  االعتبارات،  باقي  على  الفضلى  وتغليب مصلحتها  الفئة،  هذه 
تحسبا لما ذلك و  ؛كز االعتقالتالفي التدابير االحتجازية، سيما بعد ظهور هذا الوباء ببعض السجون ومرا

يمكن أن يترتب عن فرض حالة الطوارئ الصحية عبر العالم، من انعكاسات سلبية قد تلحق على وجه 
. والمغرب بدوره الخصوص باألطفال المحتجزين أو الذين يتابعون من أجل خرق تدابير الحجر الصحي

بادر إلى إصدار مرسوم بقانون رقم   د أنبعأيضا    لم يكن بمنآى عن هذا التوجه، بل سلك نفس المنحى
وإجراءات   2020مارس    23بتاريخ    2.20.292 الصحية  الطوارئ  بحالة  أحكام خاصة  بسن  المتعلق 

عنها ذلك اإلعالن  سياق  وفي  تنظيمية.  ودوريات  ومذكرات  ومناشير  وقرارات  مراسيم  من  تاله  وما   ،
دوريت الصحية  الطوارئ  فترة  خالل  النيابة  رئاسة  األطفال    69ين أصدرت  من  الفئة  هذه  وضعية  تخص 

 
 بهذا الخصوص: راجع  - 69
س/ر.ن.ع تتعلق بوضعية األحداث نزالء مراكز حماية الطفولة، الصادرة عن رئيس النيابة العامة بتاريخ:   12الدورية رقم: عدد    -

، والموجهة إلى كل من الوكالء العامين للملك لدى محاكم االستئناف وكالء الملك لدى المحاكم االبتدائية وقضاة 2020مارس  18
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تطالب فيهما كل من قضاة األحداث وجهاز النيابة العامة على مستوى محاكم المملكة باتخاذ مجموعة 
والتدابير اإلجراءات  في   من  أو  السجون  في  لألطفال  المؤسساتي  اإليداع  بدائل  تفعيل  إلى  تهدف  التي 

  مراكز حماية الطفولة، وذلك من خالل:
سة وضعية األحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة الموجودة بدائرة نفوذ محكمتهم من أجل درا -

المادتين   لمقتضيات  وفقا  حقهم  في  المتخذة  التدابير  بتغيير  طلبات  تقديم  إمكانية    501بحث 
من    471من قانون المسطرة الجنائية، وبإلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في إطار المادة    516و

الفضلى تسمح    نفس القانونية ومصلحتهم  القانون وتسليم األحداث ألسرهم كلما كانت وضعيتهم 
 ذلك؛

المرحلة  هذه  تفادي االحتفاظ باألحداث عند خرقهم لتدابير حالة الطوارئ الصحية، واالقتصار في   -
 الحالية على التسليم للولي القانوني، حفاظا على صحتهم وسالمتهم؛

ات واضحة ودقيقة تروم الحكم بتدابير بديلة لإليداع، وتحول دون فصل الحرص على تقديم ملتمس -
 الطفل عن أسرته ووالديه؛ 

المبادرة إلى تقديم ملتمسات بتغيير تدابير اإليداع في سائر أطوار المحاكمة وبعد صدور األحكام،  -
من  ذلك  عن  يترتب  قد  وما  اكتظاظ،  من  األطفال  استقبال  مراكز  منه  تعاني  مما    للتخفيف 

 انعكاسات سلبية في هذه الظروف االستثنائية؛ 
وطيلة هذه المرحلة، على تفادي التماس اإليداع بالمراكز المذكورة إال في حاالت   مستقبالالعمل   -

 الضرورة القصوى. 
اتخاذها للوقاية    تمإلجراءات االحترازية التي  ا  تعزيزإن كل هذه التدابير المتخذة تدخل في نطاق  

المستجد فيروس كورونا  تفشي  أخرى على    من  النيابة لحرص  المدى  من جهة، وتؤكد من جهة  رئاسة 
الوطنية،  الجنائية  السياسة  لمضامين  تنفيذا  الوضعيات،  األطفال في مختلف  العامة على حماية حقوق 

 

ال الرابط: النيابة  على  العامة  النيابة  لرئاسة  الرسمي  بالموقع  والمنشورة   المملكة،  محاكم  بجميع  باألحداث  المكلفين  عامة 
http://www.pmp.ma 

الطوارئ الصحية، الصادرة عن   21الدورية رقم: عدد    - القانون خالل حالة  س/ر.ن.ع تتعلق بوضعية األطفال في تماس مع 
العامة بتاريخ: النيابة  العامين للملك لدى محاكم االستئناف وكالء الملك 2020ماي    18  رئيس  ، والموجهة إلى كل من الوكالء 

لدى المحاكم االبتدائية وقضاة النيابة العامة المكلفين باألحداث بجميع محاكم المملكة، والمنشورة  بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة 
 http://www.pmp.maالعامة على الرابط: 
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منذ تفعيل ورش استقالل السلطة   ،هذا الجهاز  وانسجاما مع االلتزامات الدولية لبالدنا، وهو ما عبر عنه
، مؤكدة 70في العديد من المناشير والدوريات ذات الصلة بقضايا الطفولة القضائية عن السلطة التنفيذية،  

 .في جلها على محورية المصلحة الفضلى للطفل في جميع األحوال
فإن   للعقوبة وعموما،  النوعي  ال  71التقدير  مبدأ  إعمال  إطار  للعقوبة  في  القضائي  يمنح  تفريد 

العقوبات   في اختيار العقوبة التي يراها مناسبة من بين الحرية    ديرية الجنائي في إطار سلطته التقللقاضي  
اال انه يتوجب عليه مراعاة شخصية المجرم   انسجاما مع مبدأ الشرعية الجنائية،عليها المشرع    التي نص 
السياسة    الشخصية  وظروفه لتقدير  وفقا  بالجريمة،  المتعلقة  حيث أضحى   . المعاصرة  العقابية والظروف 

 إبدالي. والثاني نظام  تخييري نظام  ، األول للتقدير النوعي نظامان
للعقوباتالف التخييري  أنوي،  نظام  به  العقوبتين قاضي  لل  ه قصد  بين  االختيار  المنصوص   سلطة 

تبع أسلوب التخيير فيما بين العقوبات في العديد من النصوص يبحيث  المرتكبة،    عليهما قانونا للجريمة
تلك والمخالفات  وخصوصا  بالجنح  الحالمرتبطة  في  المشر ، خصوصا  يخيره  التي  يأخذ االت  أن  في  ع 

أو كالهما العقوبتين  ينص مثال على    ،بإحدى  أو"فنجده  الحبس  العقوبتين  عقوبة  كلتا  أو  أو الغرامة   ،"
 . ... وغير ذلكتدبير"ينص على " العقوبة أو ال 

النظام على  ف ،  للعقوبة  "اإلبدالي" النظام  أما   بعقوبة    معين   بدال عقوبة من نوع إ مكانية  إيقوم هذا 
استبدال العقوبة   قبل الحكم بالعقوبة المقررة أصال أم بعد الحكم بها، ويتم  ذلك  من نوع آخر سواء كان

أخرى  حالة    بعقوبة  األصلية،في  العقوبة  تنفيذ  بالنسبة   تعذر  بالتدبير  العقوبة  استبدال  كذلك  يمكن  كما 
القضائية... وغير التداب ، و ايا األحداثلقض المراقبة  البديلة لالعتقال مثل  التي ها من اآلير  القانونية  ليات 

 تسمح بتفعيل هذا النظام من طرف القاضي. 

 

حول تقصي المصلحة الفضلى لألطفال    2019نونبر    19/ر ن ع/د بتاريخ  49ر منها على الخصوص الدورية عدد  نذك  - 70
األولوية   إعطاء  على ضرورة  وتؤكد  للحرية،  السالبة  للتدابير  االستثنائي  الطابع  تكريس  إلى  تسعى  التي  القانون،  مع  تماس  في 

 طه األسري.  للتدابير التربوية، والحرص على بقاء الطفل داخل وس
جانب    - 71 أن  ،  سابقا  إليه  أشرناالذي    للعقوبة  الكمي  التقديرإلى  العربية  حيث  التشريعات  الكمي   أخذتأغلب  التدرج  بنظام 

للعقوبات، اال انها تختلف النسبي  القضائي  التدريج  الثابت ونظام  النظام نوعان التدريج الكمي  التدريج، ولهذا   .فيما بينها بطريقة 
بتصنيف العقوبات التي   للعقوبة  التقديرية  ة القاضي، وترتبط سلطقصىويترك للقاضي سلطة تقدير العقوبة بين حدين أدنى وآخر أ
مسألة قصى  ويبقى تقدير العقوبة بين حديها االدنى واأل  .فاألخ  العقوبة  تندرج حسب خطورة الجرائم المرتكبة من العقوبة األشد الى

 . ضوع، فتستقل به هذه األخيرةلمحكمة المو  موضوعية، ويعود البت فيها
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بدائل العقوبات السالبة    وفي هذا السياق، ال بد من اإلشارة إلى أنه أضحى من الضروري تفعيل
منذ   قانون المسطرة الجنائيةومشروع    مشروع القانون الجنائيلالمراجعة الشاملة  سة  ظلت حبيللحرية التي  

 . سنوات
 عاملة السجناء في ظل حالة الطوارئ الصحيةصية مالتفريد التنفيذي المرتبط بخصو .3

ال السياسة  عليها  تقوم  التي  المراحل  أهم  من  للحرية  السالبة  العقوبة  تنفيذ   الحديثة، عقابية  إن 
اختيار  ومن ثم    وبيئته والظروف المحيطة به،  السجينعلمية، تراعي فيها شخصية   ألساليبتخضع  تي  وال

وهذا اجتماعيا،  تأهيله  واعادة  إصالحه  بغرض  له،  المالئم  العقابي  أسلوب  النظام  على  التفريد   بناء 
 . التنفيذي للعقوبة

  االعتقال  نظام يدبر مرحلةالتفريد التنفيذي للعقوبة، من المفاهيم المعاصرة لعلم العقاب، فهو  عديو 
عليه   لتأهيل  مراعاة  إدماجه    إلعادة  المحكوم  و اجتماعيا، من خالل  واالجتماعية ظروفه  سلوكه  األسرية 

القائمة على تنفيذ العقوبة دون أن  الذي"نظام المعاملة  نعني به  و .  المحيطة به   تقوم به اإلدارة العقابية 
تستدعي تدخل القضاء في مرحلة التنفيذ من   في الحاالت التي إال 72" السلطة القضائية ذلك إلى ترجع في

التفقدية   الزيارات  لقاضقبيل  الموكولة  الصالحيات  ممارسة  أو  القضائية  أو للهيئات  العقوبات  تطبيق   ي 
نظام  على أنه    يعرف أيضا كما    . ذلك  قاضي األحداث ... وغيرالتدخل من أجل تغيير التدبير من طرف  

تعدل ات من شأنها أن  تتقدم بمقترحبالعقوبة، أن    دارة العقابية نفسها حال تنفيذها للحكم الصادرلإل  يتيح
على يطرأ  ما  حسب  تنفيذها  طريقة  من  أو  مدتها  من  أو  العقوبة  طبيعة  ومدى    السجينشخصية    من 

واإلصالح للتأهيل  حول    .73استجابته  العقاب  علم  في  الباحثين  اهتمام  أثار  قد  هذا  من  لكن  العديد 
البيئة إشكالية  أهمها  ومن  تن  اإلشكاليات  فيه  يتم  الذي  العقوبةوالمحيط  المؤسسات و   ، فيذ  في  باألخص 

 ؛ حيث نجد أن هناك تنوع في المؤسسات السجنية تحقيق العقوبة المرجوة   العقابية )السجون( وأثرها في
السجنية ريوتسي   مالمتعلق بتنظي  23.98القانون رقم  من  ول  األ  الباب  أحكامحسب   )المواد   المؤسسات 

االحتياطيين فهناك    ، (12إلى    2من   المعتقلين  إليواء  عامة  بصفة  مخصصة  وهي  المحلية  السجون 
عليهم بدنيا  والمحكوم  والمكرهين  األمد  قصيرة  إليواء ثم  ،  بعقوبات  المخصصة  السجنية  المؤسسات 

 ؛ مراكز اإلصالح والتهذيبو ،  السجون المحلية ،  لسجون الفالحيةا   ،السجون المركزية  والتي تشملالمدانين  

 
 . 51ص: ،  2010: التفريد القضائي للعقوبة، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة :حبتورفهد هادي  - 72
 . 23، ص:  2009، في العلوم القانونية واالدارية، الجزائر تفريد الجزاء الجنائي، المركز الجامعي، ر:بديار ماه - 73
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سبل بحيث   وتطوير  تأمين  إلى  يهدفان  داخلي،  أمني  وبنظام  إداري  تنظيم  على  المؤسسات  هذه  تتوفر 
 إعادة إدماج المدانين في المجتمع.

للعقوبة التي تم    التنفيذي  أساليب التفريد وانطالقا من هذا التصور يصح بنا أن نتساءل عن أهم  
الطواإعمالها   فترة  ظل  وفي  الجائحة  ظهور  وذل ر منذ  عموميا،  الصحية  للوقوف  ئ  صية  خصو على  ك 

 تثنائية. هذه الظروف االسالسجناء في ظل و  السجينات عاملةم
ن الغرض األساسي الذي تقوم عليه السياسة العقابية الحديثة هو تأهيل واصالح  فمن المسلم به، أ

المؤسسة    المعاملة  تفريد  أساليب  خالل  منعليه    المحكوم داخل  لرحاب قصد    السجنيةالعقابية  اعادته 
صالحا فردا  الطبيعي   المجتمع  الوسط  داخل  سليم  بشكل  اإلندماج  على  ظ  .قادرا  في  الظروف  لكنه  ل 

مـع ينسجم    منحىللعقوبة    اتخذ نظام التفريد التنفيذي   19-االستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد
المغرب  من  سلسـلة" التـي سـارع  المراحـل األولى النتشـار   ن عنهـا فيال إلى اإلعـ  اإلجـراءات االحترازيـة 

العامـة إلدارة السـجون    عملـت المندوبية حيث  المسـتجد للتصـدي لخطـر تفشي هـذا الوباء،    فـروس كورونـا
عـ بدورهـا  اإلدمـاج  وضـعلوإعـادة  شـملت  ى  اسـتباقية  والماديـة  خطـة  البشريـة  المسـتويات    كافـة 

المؤسسـات السـجنية قدر اإلمـكان والحفاظ    واللوجيسـتيكية والصحية واألمنية والتأهيلية، من أجل تحصين 
وسـلع أمن  العاملـينالسجنية  سـاكنتها    مةالى  إلى   والموظفـين  بالنظر  وذلـك  والمرتفقين،  هـذه   بهـا  كـون 

 بمختلـف فئاتهـم، وتعـرف اكتظاظـا نتيجـة التزايـد   السـجناء   كبـرا من   المؤسسـات فضـاءات مغلقـة تـأوي عددا 
االسـتيعابية  طاقتهـا  ومحدوديـة  السـجنية  للسـاكنة  التباعد   المضطـرد  إجـراءات  تطبيـق  معه  يصعـب  مـما 

ويرفع العدوى   االجتماعـي  انتشـار  خطـر  األوامـر  .مـن  تنفيـذ  سـياق  في  كذلـك  الخطـة  هـذه  جـاءت   وقـد 
الج لصاحـب  الملـكالالسـامية  اللـه  لـة  نـره  السـادس  االزمـة   محمـد  التدابر  جميـع  باتخاذ  والقاضيـة  وأيـده 

حماية وسـامة  لتعزيز  بحالة  صحة  المرتبطة  االسـتثنائية  الظروف  في  ومـا   المعتقلين  الصحيـة  الطـوارئ 
 .74" حيـة مـن انتشـار هـذا الوباءالالسـجنية واإلص  المؤسسـات ه مـن شروط لوقايةتتطلبـ

عم السياق  هذا  المندوبية وفي  التدابير    العامة  دت  من  مجموعة  اتخاذ  التي    واإلجراءاتإلى 
مال عدة عك من خالل إ لوذالتي تسببت فيها جائحة كورونا،    مواجهة األزمة  فيساهمت بشكل واضح  

 التفريد التنفيذي للعقوبة من قبيل: أساليب تدخل في نطاق 
التـي تسـمح بنياتها المؤسسـات السـجنية    اعتـماد نظـام تصنيـف السـجناء وإعـادة تصنيفهـم ببعض  -أوال

بذلك يضمنو   التحتيـة  الوافدين   بشكل  السجناء  إليواء  مستقلة  وأحياء  غرف   قصد  الجدد  تخصيص 
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،  الحي الواحد  الغرف داخل  بين هم  ضبط حركية السجناء من خالل منع تنقل، ثم  إخضاعهم للعزل الطبي 
نظا إيوائهم، واعتماد  أماكن  تغيير  التناوبومنع  الفسحة واستعمال  م   الهاتف ومحالت   في االستفادة من 

، حيث تم في  ورعايتهم وتتبعهم  تحسين استقبال السجناء وتقييمهم وتشخيصهمباإلضافة إلى    .االستحمام
االنتهاء من    2020وقد تم خالل سنة    إجراءات استقبال السجين الوافد.  إعداد دليل يتضمنهذا اإلطار  

الجانب  الدليل واستكمال  لهذا  النظري  الدليل وتوزيعه   إعداد اإلطار  يتم تقديم  بالتكوين على أن  المتعلق 
 .202175  المؤسسات السجنية التجريبية مطلع سنة على بعض

، وذلك من خالل اإلصابة بالوباءخطر  ة من  والوقائي  ةالصحي  التمكين من الرعايةى  الحرص عل  -ثانيا
الطبية للمراقبة  الجدد، وإخضاعهم  الوافدين  السجناء  وتكثيف    عزل  الطبيةالمراقباليومية،   منالتفقدية    ة 
المصالح    بالفيروس إلى المستشفى بتنسيق مع طرف األطر الصحية، ونقل الحاالت المشتبه في إصابتهم

  .االستعجالية بتنسيق مع وزارة الصحة  إعمال نظام االستشارة الطبية عن بعد باستثناء الحاالت ، و المعنية
الموظفين لعينات عشوائية من  تحاليل مخبرية  تباإلوالسجناء،    إجراء  إلى  نظيم حمالت تحسيسية ضافة 

النسـاء   الفئــات الهشــة مــن الســجناء )المــرضى، كبــار الســن،  إيــالءعلى  ، والحرص  صفوفه  وتوعوية في 
الظرفيـة هـذه  في  خاصـة  عنايـة  مخالطتهـل  الحوامـل...(  من  و   م،عـدم  والموظفين  السجناء  جميع  تمكين 

ومواد الواقية  لمحالتوالتع  النظافة  الكمامات  والتعقيم  النظافة  حمالت  وتكثيف  وأمتعة   قيم،  اإليواء 
 تقديم الدعم النفسي والمواكبة لفائدة السجناء من خالل غفال  ، دون إ السجناء والتجهيزات وجميع المرافق

اإللكترونية  وهواجسهم   التي  PSY – DGAPR – COVID19  المنصة  تساؤالتهم  لتلقي  خصصت 
التي يمكن اعتمادها لمواجهة   راء وتقديم الدعم والحلول المناسبةوالخب  مع األخصائيين  ومعالجتها بتنسيق

 .76هذه المشاكل 
والتي تم تعليقها بسبب   المعتمدة عادة  إحداث برامج مستجدة تعوض األنشطة والبرامج التأهيلية  -ثالثا

الحكومةالجائحة   طرف  من  المتخذة  االحترازية  للتدابير  البديلة  تحقق  بحث  ،  تنفيذا  األنشطة  في هذه 
والوقائي  أبعادها التأهيلي  اإلبداعية،  الجانب  مجاالتها  تنطلق  فردية  تأهيلية  أنشطة  على  من    وترتكز 

على تمكين السجناء المتمدرسين والطلبة من   أيضا  العمل و   ،لسجنيةمؤسسات ابال محليا  الغرف واألحياء  
من المواقع التعليمية التي حددتها    راتوالمحاض  القنوات التلفزية التعليمية بغرفهم، وتحميل الدروس  متابعة
رهن  الوزارة ووضعها  الجامعية  المؤسسات  وبعض  ت  .إشارتهم  الوصية  إلى  المقاربـة باإلضافة  عزيـز 
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بالمؤسسـات والفكري  الثقـافي  الجانب  وتكريـس  لنزالئهـا،  مساهمات   نشرمن خالل  السـجنية،    اإلدماجيـة 
ضمنالنز  "دفاتر  الء  بحيث  السـجين"  مجلة  أفكارهـم ،  عـن  للتعبير  للسـجناء  فضاء  المجلـة  هـذه  تشـكل 

اإلبداعية ا   وإنتاجاتهـم  العـالم في  وبين  بينهم  للتواصـل  المجال  لهـم  تفتح  كـما  والثقافيـة،  الفنيـة  لمجـاالت 
 .77الخارجي 

تماشيا حيث أنه و   ثنائية،بالرغم من الظروف االست الروابط األسرية واالجتماعية للسجناء  تعزيز  -رابعا
عملية الزيارة    عدم استئناف   ورغمالتي عرفتها مجموعة من المدن والمناطق،    مع تطورات الحالة الوبائية 

يوليوز فاتح  بتاريخ  له  مبرمجا  كان  كما  ا،  2020العائلية  من ليتم  ابتداء    2020  يوليوز  13  ستئنافها 
ثم  بجميع االحترازية،  باإلجراءات  التام  االلتزام  مع  السجنية  منذ  المؤسسات  تعليقها   شتنبر   08  إعادة 
تنظيم الزيارة "استئناف  قرر من جديد  ليت   .الوبائية على الصعيد الوطني   بسبب تطورات الوضعية  2020

العائلية بصفة استثنائية لفائدة السجناء بجميع المؤسسات السجنية وطيلة أيام األسبوع، بما في ذلك أيام 
السماح بإجراء الزيارة لمرة   تم، بحيث  2021أبريل    12السبت واألحد ابتداء من فاتح مارس وإلى غاية  

سمح لألبناء  ذوي السجين المسموح لهم بالزيارة، كما  واحدة فقط خالل هذه الفترة لفائدة زائرين اثنين من  
تم  ومن أجل إنجاح هذه العملية    .بالزيارة رفقة أحد أفراد عائلة السجين الراشدين المسموح لهم بهذه الزيارة

برمجة   تتمتمكين جميع السجناء من االتصال بعائالتهم من أجل إخبارهم بالمواعيد المحددة للزيارة، كما  
أليام خالل فترة العطلة الدراسية وأيام السبت واألحد الستفادة السجناء من زيارة أبنائهم لهم بشكل بعض ا

 .78" منفصل عن باقي فئات الزوار، في حدود اإلمكانيات المتاحة بكل مؤسسة سجنية
الرخص   في هذا اإلطار  ندرجوت  بالرغم من ظروف الجائحة:  التدابير االستثنائية للخروجتفعيل    -خامسا

التدابير ضمن  بالخروج  واإلذن  رقم   االستثنائية  القانون  مقتضيات  في  عليها  المنصوص  التشجيعية 
له،  23/98 المطبق  والمرسوم  السجنية  المؤسسات  بتنظيم وتسيير  تروم  المتعلق  السجناء   والتي  مكافأة 

البرامج  المتميزين بحسن سيرتهم وسلوكهم المعدة   اإلصالحية والتربوية  وانخراطهم االيجابي والجدي في 
المجتمع. كما أنها تشكل إحدى اآلليات التي تتيح   هم االجتماعي والمهني داخل لتهييئهم إلعادة اندماج

صلة خالل  تعزيز  من  وبمجتمعه  بأقاربه  المؤسسة  السجين  من  ووفق   خروجه  محددة  لفترة  السجنية 
القانونية واإلجراءات  قانونا  الشروط  عليها  المنصوص  للسجناء    .والتنظيمية  يمكن  السياق،  هذا  في 

شخصية أو   لمدة ال تتعدى عشرة أيام بمناسبة األعياد الوطنية أو ألسباب  ن رخصة الخروجاالستفادة م
 

 . 39، ص: نفس المرجع - 77
موقعها االلكتروني  ب، المنشور  2021فبراير    26  : بالغ صادر عن المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بتاريخ  - 78

 https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=580  الرسمي على الرابط:



د.حسن  الرحيـيـة ---- نجاعة السياسة العقابية لمواجهتها رونا على الوسط السجني ومدى أثر جائحة كو دراسة حول   
 

  .الدار البيضاء السبع،  عين ،48 رقم المقاطعة قرب سمارةال حي يعتة، على مجتمع، شارع-سجن وصل حلقة جمعية

contact.association.relais@gmail.com                  Tel /0522623665 /0522673600 

66 

 

االجتماعي، وذلك مكافأة لهم على حسن سلوكهم   التهييء إلعادة االندماج  تمكينهم من  عائلية أو بهدف
المادة   .وانضباطهم القانون   46  وتنص  السجنية  23-98  من  للمؤسسات  الواجب   المنظم  الشروط  على 
لدى  قصد   توفرها  من   السجين  الخروج  االستفادة  المؤسسة   .رخصة  من  معتقل  بخروج  الترخيص  يمكن 

أو زوجة أو إخوة وذلك بالمنزل أو   ومرافقته تحت الحراسة لزيارة أحد أقاربه من أصول أو فروع  السجنية،
ويخضع  .بالمقبرة مرض خطر، أو لحضور مراسيم جنازتهم بالمنزل أو دفنهم المستشفى إذا كان في حالة

المتعلق    23.98 المرسوم التطبيقي للقانون رقم  من  141  هذا التدبير للمقتضيات القانونية الواردة بالمادة
الباب  بتنظيم وتسيير الصادرة في هذا  التنظيمية  السجنية وللدوريات  بالخروج   .المؤسسات  ويمنح اإلذن 

دراسة   السجنية وبعد  بناء على اقتراح مدير المؤسسة  وإعادة اإلدماج  بقرار للمندوب العام إلدارة السجون 
المركزية االنتقاء  لجنة  طرف  من  بالملف  المتضمنة  من    .الوثائق  المستفيدين  المعتقلين  عدد  بلغ  وقد 

، 2019  سنة   مستفيدا  217  مستفيدا مقابل  96  ما مجموعه  2020  خالل سنة  رخص استثنائية للخروج
  مستفيدا، ويعزى هذا التراجع في عدد   13  خالل نفس السنة  كما بلغ عدد المستفيدين من اإلذن بالخروج

التدابير إلى اإلجراءات االحترازية المتخذة للتصدي لجائحة كورونا وحماية الساكنة   المستفيدين من هذه 
 ة. السجني
اإلفر تعزيز فر -سادسا المقيد بشروطو   العفو  آليتي  من خاللج  ا ص  المغربي   : اإلفراج  المشرع  أفرد  لقد 

 للعقوبة،   ، ومن ضمن هذه األساليب التنفيذ الجزئييذ لتنفيساليب للتفريد اأ  كغيره من التشريعات المقارنة
يكتفي عليه  السجين  حيث  بها  المحكوم  العقوبة  من  جزء  المجرم   بقضاء  تأهيل  على  تنطوي  والتي 

مكاف من  نوعا  يعتبر  ألنه  ذلك  حسنأ اجتماعيا  على  المؤسسة  سيرته  ته  داخل  وفي    ،العقابية  وسلوكه 
  يتم تقييد حريته وذلك بخضوعه   وقد  ،79للعفو   بالنسبةال تقيد حريته كما هو الحال  و الوقت نفسه يفرج عنه  

 .شروطقيد ببالنسبة لإلفراج الم  للمراقبة مثل ما هو الحال
طبقا  فالعفو   الملك  يمارسه  الدستور  58الفصل    لمقتضياتحق  و المغربي  من  أحكامه    نظمقد  ، 

رقم  الظهير  ال بموجب    عالمشر  العفو   1-57-387شريف  تعديله  80بشأن  تم  تعكس  و ،  81وتتميمه   كما 

 
منصور  - 79 إبراهيم  الجامعية:  إسحاق  المطبوعات  ديوان  العقاب،  وعلم  اإلجرام  الجزائر،  علم  ص:    ،0620:  الثالثة  الطبعة، 

2011 . 
 . 422(، ص 1958 يرفبرا 21) 1377شعبان  2بتاريخ  2365الجريدة الرسمية عدد المنشور ب - 80
 التالية:  القوانينبموجب وتتميمه  تم تعديله - 81
رقم    58.11القانون  - الشريف  الظهير  بتنفيذه  القعدة    27بتاريخ    1.11.170الصادر  ذي    ؛ (2011أكتوبر    25)  1432من 

 ؛5228ص  ،(2011أكتوبر  26)  1432ذو القعدة  28مكرر بتاريخ  5989الجريدة الرسمية عدد 
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، العناية الموصولة في ظل حالة الطوارئ الصحية  المبادرات الملكية السامية ذات الصلة بالشأن السجني
ئه السجنية منذ اعتال  محمد السادس نصره هللا، رعاياه المعتقلين بالمؤسسات  التي يحيط بها جاللة الملك
المواطنين، والذي ال ينحصر في    تترجم عطفه المولوي على هذه الفئة من  عرش أسالفه المنعمين، كما

يتواصل إنه  بل  المكان،  أو  الحريةحتى    الزمان  ومعانقة  العقوبات  انتهاء  الظرفية   .بعد  جاءت  وقد 
الحرص لتؤكد  المستجد  كورونا  فيروس  بتفشي  الملكلجالل  اإلنساني   المرتبطة  تجنيب   ة   زيالت ن  على 

تخفيف   الءنز و  عبر  الفيروس  بهذا  اإلصابة  السجنية  هشاشة   المؤسسات  األكثر  الفئة  وتمكين  الضغط، 
الالزمة. إذ تفضل جاللته حفظه هللا    منهم من معانقة بالرعاية  إنسانية منه الحرية وتمتيعها  التفاتة   في 

المولوي السامي، شمل الفئات الهشة من السجناء:   سجينا بعفوه  5654  بتمتيع  2020  أبريل  04  :بتاريخ
واألمهات المرفقات بأطفالهن، واألحداث وكذا السجناء الذين انخرطوا بفعالية   المسنين والمرضى والحوامل

التأهيل برامج  تدابير   2020  وعرفت سنة   .إلعادة اإلدماج وأثبتوا حسن سلوكهم  وجدية في  تنفيذ  أيضا 
تم تنفيذ و   ، األولى من نوعها  سجين من أصول إفريقية كبادرة هي   201  عن  ثنائية أفرج بموجبهاعفو است 

 ليصل مجموع  ،أشخاص 4110شملت  نفس السنة بمناسبة األعياد الوطنية والدينية تدابير إضافية خالل
 خالل العفو ابيريتوزع عدد المستفيدين من تدكما  .مستفيدا 9965  التدابير الصادرة برسم نفس السنة إلى

مما تبقى من   تدبير العفو شخصا استفاد من 1224 المناسبات الوطنية والدينية من حيث نوع التدبير إلى 
بينهم من  في  14  العقوبة  المشاركين  السجناء  بين  من  تدبير   شخصا  شمل  فيما  "مصالحة"،  برنامج 

تدبير التحويل من اإلعدام إلى   اد شخصان مناستفو مستفيدا،    15  التحويل من السجن المؤبد إلى المحدد
العقوبة  20  المحدد في التخفيض من  استفاد من  فيما  جميع    إخضـاع  كما تم  .82شخصا   8692  سنة، 

الملكي العفو  مـن  اسـتفادوا  الذين  وباء هذ  خالل  السـامي  السـجناء  التي صاحبت  االستثنائية  الظروف  ه 
المزمنـة مـن األدويـة والوثائـق الالزمـة مـن    األمـراض  إلى فحوصـات طبيـة وتمكـين أصحـاب  19-كوفيد

 . العـالج بعـد اإلفـراج عنهـم أجـل اسـتكمال

 

به الظهير الشريف رقم  ( يغير ويتمم بموج1977أكتوبر    8) 1397شوال    24بتاريخ    1.77.226ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -
شوال    26مكرر بتاريخ    3388( بشأن العفو؛ الجريدة الرسمية عدد  1958  فبراير  6)   1377  رجب  16الصادر في    1.57.387

 ؛ 2849(، ص 1977أكتوبر  10) 1397
بتغيير الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم (  1963غشت    5) 1383ربيع األول    14بتاريخ    1.63.017ظهير شريف رقم  -

ربيع األول   25بتاريخ    2651؛ الجريدة الرسمية عدد  ( بشأن العفو1958  فبراير  6)1377رجب    16الصادر في    1.57.387
 . 1977(، ص 1963غشت   16) 1383
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موجبه  يسمح ب  اامظ ن"فيعد    كأسلوب من أساليب التفريد التنفيذي   فراج المقيد بشروطأما بخصوص اإل
ليس حق   ... فهو  شروط،  وفقالعقوبة المحكوم بها عليه وذلك    إخالء سبيل المحكوم عليه قبل انقضاء

.  83" شروط معينة  هفيتتوافر    يجازى بها السجين الذي أجازها المشرع وجعلها مكافأة    مكتسب وانما منحة
 الكفاية فيه بما برهنوا جنحة، الذين جناية أو أجل من  للحرية سالبة بعقوبة عليهم للمحكوم يمكنحيث  
 أجل من عليهم المحكوم ن بي من كانوا إذا بشروط اإلفراج المقيد  من يستفيدوا سلوكهم، أن تحسن على

 بعقوبة عليهم المحكومثم    ،بها المحكوم العقوبة نصف األقل على يعادل فعليا حبسا قضوا  الذين جنحة
 األقصى  الحد يتجاوز جنحة أجل من  جناية، أو بأنها وصفت وقائع أجل من جنحية بعقوبة  أو جنائية

 بها.  المحكوم العقوبة ثلثي األقل على يعادل فعليا حبسا إذا قضوا حبسا سنوات للعقوبة المقررة لها خمس
 سنوات ثالث من أقل الفعلي اعتقالهم مدة تكون  أن  يمكن فال عليهم باإلقصاء،  بمحكوم األمر تعلق  إذاو 

حكامه أللمشرع المغربي  اوقد تعرض    المفعول. ساري  اإلقصاء تدبير فيه أصبح الذي اليوم من تحسب
مقتضيات   الرابع من  ضمن  من  الباب  األول  الالقسم  من  من ق.م.ج    سادسالكتاب  إلى    622)المواد 

سات المتعلق بتنظيم وتسيير المؤس  23.98المرسوم التطبيقي للقانون  والباب الحادي عشر من  (،  632
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج . كما أناط المشرع بالمندوبية العامة  (159إلى    154السجنية )المواد من  

 25  الصادر في   2.08.772  المادة األولى من المرسوم رقم  وجببمة إليها  ضمن االختصاصات الموكول
لـ   1430جمادى األولى   السياسة لمهمة إعداد والسهر ع  2009  ما 21   الموافق  تنفيذ  الحكومية في    ى 

والمباني والمنشآت المخصصة    مة األشخاصالمتهم وسالى سلمجال إعادة إدماج السجناء، والحفاظ ع 
تهيــئ الملفــات المتعلقــة بطلبــات ب  تتكلف  الغاية  ولهذه  ،ى األمن العاملوالمساهمة في الحفاظ ع  للسجون،

وفي هذا   . المقيـد بـشروط بتنسـيق مـع القطاعـات الحكوميـة المعنيـة باألمـر  واقتراحــات العفــو أو اإلفــراج
 ما   إحالة  عملت المندوبية العامة على  ،والسجناء   من بين الطلبات المقدمة من طرف السجيناتف  ،قالسيا

، لكنه ولألسف  بوزارة العدل  إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو   المقيد بشروط  لإلفراجملفا    196  مجموعه
، وهو ما يسائل 2020خالل سنة    باإلفراج المقيد بشروطواحد يقضي بتمتيع هذه الفئة  منح وال قرار  لم ي
المعنية بشأن عدم دراسالجه الطلبات ة هذات  ف  خصوصا في ظل هذه الظرو   ، واتخاذ قرارات بشأنها  ه 

هذا ل لال تلجأ إلى التفعيل األمثالسبب الذي يجعلها  باإلضافة إلى    ، االستثنائية لحالة الطوارئ الصحية
، ومن ثم السجناءالعديد من السجينات و إلفراج عن  اإمكانية    في العقوبة والذي يتيح ب من التفريد  األسلو 

بالرجوع إلى الخمس السنوات األخيرة نجد ه  ك أنذل  .، وتوفير فرص مهمة لإلدماجاظالتخفيف من االكتظ
من  تم توجيهه    املف   547بشروط من أصل  المقيد    لإلفراج   قرار  48فقط  منح    2016خالل سنة    تمأنه  

 
 . 281: ص، 2003: طبعةالجزائر،  -الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع :أحسن بوسقيعة  - 83
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ن أصل  م  قرارات   6فقط    2017طرف المندوبية العامة إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وخالل سنة  
من   ا قرار   31فقط    2019خالل سنة  ، و ملفا  657من أصل  قرارا    12فقط    2018، وفي سنة  املف   745

أما خالل  ملفا  259أصل   الجارية  ،  بالرغ  2020السنة  سلبية  كانت  إحالة  فقد  من  على  ملفا    196م 
 المديرية كما سبقت اإلشارة إلى ذلك. 

وقفنا  ،  عموماو  قد  كنا  عنإذا  الصدد  هذا  العقوبة    دفي  تفريد  أساليب  من  النماذج  الممكنة  بعض 
ياسة في الس  اهتماممحور    محكوم عليهالالسلبي للعقوبة إلى توجه حديث يرقى إلى جعل    لتحويل المنظور

تدخل  فإن    ،المعاصرة  العقابية تستدعي  تشاركية  مقاربة  بإعمال  إال  تكتمل  لن  النظرة   القطاعات هذه 
الح اختصاص   كوميةالحكومية وغير  إلى    اته،كل في مجال  المجاالت باإلضافة  بينها في  فيما  التنسيق 

 ذات االهتمام المشترك. 

 ل حالة الطوارئ الصحية وضعية السجناء خال المقاربة التشاركية كمدخل أساسي للنهوض بثانيا:
تفاعل   الملكية  إن  كوفيدمع  اإلرادة  جائحة كورونا  التي فرضتها  األزمة  أساس    19-أوضاع  قد 

 خطابالوهذا ما يؤكده  ضرورة تبني المقاربة التشاركية لمواجهة هذه الظروف االستثنائية،  لجلي    بشكل
نصره هللا  الملكجاللة  ل  يالسام السادس  فيه  محمد  المواقــف  ":  الذي جاء  بهــذه  حافــل  المغــرب  وتاريــخ 
وهـي .  ن العــرش والشــعب، فــي مواجهــة الصعــابيب  القوي   التالحم  الخالــدة، التــي تشــهد علــى  حداثواأل

ونفـس والمبـادئ،  القيـم  عنهـا   االلتزام  نفـس  أبـان  التـي  الجماعيـة،  فـ  والتعبئـة  خاصـة  اليـوم،  ي المغاربـة 
كوفيـد  مـن  األولىالمرحلـة   وبـاء  خــ  .19-مواجهـة  تمكنــا  جهــود الفقــد  تضافــر  بفضــل  الفتــرة،  هــذه  ل 

 .واالجتماعية  االقتصادية ، ومـن تخفيـف آثارهـا  األزمةالصحيـة لهـذه    االنعكاسات  مــن  الجميــع، مــن الحــد
لـم ال  إننـا  هـذا  المعركـة ضـد  بعـد،  فتـرةنكسـب  إنهـا  المبذولـة.  الجهـود    مسـبوقة   صعبـة وغير  وبـاء، رغـم 

أجدادهـم،   وإنــي واثــق بــأن المغاربــة، يســتطيعون رفــع هــذا التحــدي، والســير علــى نهــج .بالنسـبة للجميـع
 . 84" وبالدنايــر شــعبنا فيــه خ  ، لمـا اإليجابيةبـروح الوطنيـة الحقـة، وبواجبـات المواطنـة   االلتزامفـي 

البيان   عن  سبقوغني  اإلشارة  أنه  ل ت  مناسبة  من  أكثر  التشاركيةالمقاربج  نهفي  صالح  إل  ة 
فمنذ تولينا أمانة   ...عاهل البالد الذي جاء فيه: "أيضا في خطاب  ، ومن ذلك ما ورد  منظومة العدالة

التراكمات  مع  قطيعة  يشكل  جديد،  بمنظور  القضاء،  إصالح  انشغاالتنا  صلب  في  وضعنا  قيادتك، 
وقد أخذنا بالمنهجية التشاورية واإلدماجية، التي سلكناها، بنجاعة،   .السلبية، للمقاربات األحادية والجزئية

 
  20يـوم الخميـس    لألمة الملـك محمـد السـادس نصـره اللـه    الجاللةمقتطـف مـن الخطـاب الملكـي السـامي الـذي وجهـه صاحـب    - 84

 .والشـعبلثـروة الملـك  67بمناسـبة تخليـد المغـرب للذكـرى  ،2020غشـت 
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يمتد، بعمقه  القضاء، وإنما  لبلورة إصالح جوهري، ال يقتصر على قطاع  الكبرى،  الوطنية  القضايا  في 
وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة ومالءمة القانون    .. .وشموليته، لنظام العدالة

تناسق مع مواصلة والمسط للتطورات، بإحداث مرصد وطني لإلجرام، وذلك في  الجنائية، ومواكبتهما  رة 
والسجنية  اإلصالحية  المؤسسات  شكل    .85" تأهيل  السنة   افتتاح بمناسبة السامي الملكي الخطابكما 

المؤسسات   خصوصبمرجعا    2003يناير 29 في: بأكادير ئيةالقضا النهوض بوضعية نزيالت ونزالء 
اعتقالهم وصيانة كرامتهم وتأهالس المجتمع يلهم إلع جنية وأنسنة ظروف   جاء حيث،  86ادة اإلدماج في 

"إن   من نوفره بما إال يستكمل ال العدالة  مجال في اإلجتماعي للبعد شاملة  من رعاية نوليه ما فيه: 
اإلنسانية  للحرية القضائية األحكام منها تجردهم ال التي السجناء   للمواطنين الكرامة   لذلك   ... السالبة 

الطموح وبرنامج السجون  قانون  شمل الذي المتقدم اإلصالح مع وبموازاة   أن على نسهر الذي العمل 
نزالء إلعادة السادس محمد مؤسسة به تنهض  قصد تعليماتنا  أصدرنا  فقد السجنية المؤسسات إدماج 
... للسجناء. والمعنوية المادية بالظروف  واالعتناء وفالحية مدنية سجنية عصرية مركبات  ببناء  اإلسراع

تكوين  أجل  الجنائية من  للمسطرة  الجديد  القانون  لتفعيل  المحددة  المهلة  اغتنام  إلى  الحكومة  ندعو  كما 
 . 87ـــراج..." اإلف  وتأهيل قضاة تنفيذ العقوبات لمتابعة سلوك السجناء التائبين واإلسهام في توسيـــــــع فـــــــرص

 ترأس المواطنين، فقد    مواصلة العناية المولوية التي يوليها جاللة الملك لهذه الفئة من  وفي إطاركما أنه  
ذات  مراسيم  جاللته االتفاقيات  من  العديد  ب توقيع  اإلدماج   البرنامج تنزيل  الصلة  إلعادة  المندمج 

إلى   " للسجناء  السوسيومهني يهدف  إعادة و   تشغيلوالالتأهيل    برامجتفعيل  أنسنة ظروف االعتقال و   الذي 
 .88هذه الفئة من المواطنين في المجتمع إدماج 

المنظورو  هذا  من  النبيلةمواصلة  إن  ف،  إنطالقا  اإلنسانية  المساعي  هذه  حالة    تحقيق  ظل  في 
حكومية وهيئات غير   اتمن مؤسس  ؛مختلف القوى الحية ل  الفعلي  االنخراط  بحق  الطوارئ الصحية يتطلب 

 
غشـت   20يـوم    لألمةالملـك محمـد السـادس نصـره اللـه    الجاللةمقتطـف مـن الخطـاب الملكـي السـامي الـذي وجهـه صاحـب    - 85

 .والشـعبلثـروة الملـك    56بمناسـبة تخليـد المغـرب للذكـرى  ،2009
الرحيية  - 86 القانون حسن  في  الدكتوراه  لنيل  أطروحة  سوسيومهنية،  قانونية  دراسة  بالمغرب:  السجون  لنزالء  الالحقة  الرعاية   :  

العلوم   -2017تطوان، السنة الجامعية:  –واالقتصادية واالجتماعية بطنجة، بجامعة عبد المالك السعدي    القانونيةالخاص، كلية 
 . 404، ص: 2018

مقتطف من نص الخطاب الملكي، مأخوذ من كتاب "العدل في خطاب ورسائل صاحب الجاللة الملك محمد السادس من سنة    -87
والتحديث2011إلى    1999 والتعاون  الدراسات  )مديرية  والحريات  العدل  وزارة  منشورات  ودار -"،  تاريخ  بدون  التواصل(،  قسم 

 ،  214و 213النشر، ص:  
 . 406لمرجع السابق، ص: : نفس ا حسن الرحيية - 88
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وال  المجتمعوفعاليات  حكومية   االهتماذو لفاعلين  وا   االقتصادينسيج  المدني  هذا لدراسة  و المشترك.    مي 
المتدخلين لدعم جهود المندوبية   م بها كل هؤالءء على األدوار التي قامن تسليط الضو   ، ال بدالموضوع

السجون   السجناء  التصدي  في مجال  العامة إلدارة  بوضعية  اعتقالهم للجائحة والنهوض  وأنسنة ظروف 
 مع.وتيسير سبل تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجت

 دور المؤسسات الحكومية المعنية بمراقبة حماية حقوق السجناء والنهوض به  .1
تـم اتخـاذ  ةالملكية الساميتوجيهـات  ل ل  تبعا   اإلجـراءات الالزمـة لحمايـة نـزالء السـجون   د منالعدي، 

كورونـا فـيروس  انتشـار  مخاطـر  مع  وذلك    ،89مـن  من  تماشيا    الحكومية   واإلجراءاتالتدابير  مجموعة 
هذا  المغربها  أقر التي    األخرى  تفشي  لخطر  يعتبر    وإذا  .الوباء  للتصدي  البعض  أن خصوصية كان 

السجنية الوبائية    عامالكفضاء مغلق يشكل    المؤسسة  العدوى  انتقال  التحكم في عدم    إلى مساعدا على 
 ذوبالنظر لعدة اعتبارات تشكل على عكس ذلك مصدر هشاشة، إ   هذه الخصوصية  فإنالسجني،    الوسط

للمؤسسة السجناء السجنية    يكفي تسرب حالة واحدة  الوباء بشكل سريع في صفوف  ينتشر  الذين   حتى 
لنظ يخضعون  ما  االعتقالغالبا  اليومي  ام  االحتكاك  بفعل  به  العاملين  وكذا  الذي   الجماعي  والمباشر 

العمل طبيعة  المستوى ن  و السجثر  تستأ  ث حي  ،تمليه  على  خاص  باهتمام  االستثنائية  الظرفية  هذه  في 
أعمارهم وجنسهم السجناء على اختالف    كبيرا من  عددا  تأوي ة  باعتبارها فضاءات مغلق  والدولي   الوطني 

وفئاتهم الجنائية  ووضعياتهم  ظلاالجتماعية  وجنسياتهم  في  خاصة  تعرفها   ،  التي  االكتظاظ  ظاهرة 
مما    السجون  االستيعابية  طاقاتها  معهيومحدودية  االجتماعيإ  تطبيق  صعب  التباعد  ولتفادي .  جراءات 
لمندوبية العامة ل  كاهتمام أولي   بطة بتفشي الوباء وانتشاره في الوسط السجني،السلبية المرت  النتيجة   حدوث
الجائحة،    إلدماجا  وإعادة  السجون   إلدارة بداية  جهتهاعملت  في  اتخاذ  من  منم  على  تدابير ال  جموعة 

   األشخاص العاملين بها.و  90ا نزالئهوسالمة  السجنيةالمؤسسات من أ حترازية لحمايةاال  جراءاتاإلو 
الداخلية  ا  حرصو  الرقابة  آليات  تفعيل  العامة  قامت  على  العامة  للالمفتشية  هذه مندوبية  خالل 

التي صاح الطوارئ  فترة    بتالظروف االستثنائية  الكشف  رقابية  مهام  بإنجازحالة  عن   تروم من جهة، 
التوصيات الالزمة   وتقديم  التي تعتري تسيير المؤسسات السجنية والتوجيه والتأطير   مكامن القوة والضعف

 

تدبير جائحـة كوفيد  حولتقرير    - 89 بتاريخ:  دا صال  19-سـنة من  الرسمي    ،46ص:    ،2021ناير  ي  01ر  بالموقع  والمنشور 
 : على الرابط اسة الحكومةرئل

https://www.ecoactu.ma/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-Gov-Coronavirus-20x28-Va-14-HD.pdf 
ي ما  15المستجد إلى غاية:  من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا  ة اإلدماج  المندوبية العامة إلدارة السجون وإعاد  ة عملخط  - 90

 . 4 ص: ، 2020
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الوضعيات  بعض  تصحيح  أجل  تح  من  أخرى،  جهة  ومن  التدبير،  جودة  وتحسين  السليمة   ديد غير 
يمكن  التي  الطارئة  الحاالت  في  والبحث  التحري  بعد  في  المسؤوليات  تقع  أداء    أن  في  التقصير  حالة 

بأمر من  التفتيش الخاص    بحثا ميدانيا في إطار  27  ـالقيام ب  2020  في هذا اإلطار، شهد عام  .المهام
العام،   االوذلك  المندوب  في  األبحاث  هذه  خالل  السجناء   دعاءات بالتحري  بعض  إلى   المنسوبة 

بناء   أو حول ظروف االعتقال، أو حول الشكايات المتوصل بها، أو   والموظفين، أو في أحداث طارئة، 
الجهويين بإنجاز أبحاث إدارية بشأن    المديرين  على طلب من بعض المديريات المركزية. كما تم تكليف

بحثا إداريا، تم اتخاذ    29  مجموعها  نفوذهم بلغ  ومواضيع تتعلق بمؤسسات سجنية تابعة لدائرة  شكايات
أما بخصوص عمليات التفتيش الشامل التي كانت   .وفق نتائج هذه األبحاث  اإلجراءات الالزمة بشأنها 

تأ  2020  سنةل  خالمبرمجة   تقرر  منشورفقد  مقتضيات  مع  تماشيا  والمالية   جيلها،  االقتصاد   وزير 
رقم   اإلدارة  بتاريخ  1/2020وإصالح  خطر   2020/03/16  :الصادر  من  الوقائية  بالتدابير   المتعلق 

 .91والمؤسسات العمومية  العمومية والجماعات الترابية  انتشار وباء "كورونا" باإلدارات
يخص   فيما  المراقبةأما  السجنيةللمؤس  آليات  الرسمية  سات  المؤسسات  طرف  ظل    من  في 

بخصوص   على السجون   صيإلى القطاع الو أسئلة  أو توجيه    بزيارات   طرفها  تم القيام من ، فقد  ئحةالجا
ونذكر    الشكايات المختصة،  الجهات  على  إحالتها  أو  عليها  الرسميةالواردة  المؤسسات  هذه  بين   :من 

اإلنسان،   لحقوق  الوطني  البرلمانية،المجلس  القضائية   المؤسسة  لمراقبة و   الهيئات  اإلقليمية   اللجن 
 .سجون ال
 :لمجلس الوطني لحقوق اإلنسانرقابة ا-

حقوق    في مجاالت حماية  يهالمهام الموكولة إلفي إطار    لمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ااول  تن
بها والنهوض  بينهاإلنسان  ومن  الموجو   ا،  األشخاص  الحريةوضعية  من  الحرمان  بأماكن  ما تقيي"  دين 

تابع المجلس وضعية النزالء   ، حيث19-كوفيد  وتحليال لوضعية حقوق اإلنسان ببالدنا خالل فترة جائحة
سنةبالمؤس خالل  السجنية  كوفيد  ،2020  سات  ظروف  وأن  حدت  19-خاصة  بكل   قد  الزيارات  من 

الحاالت  بعض  في  إال  المركزية،  واإلدارة  الجهوية،  واللجان  العائالت،  زيارات  ذلك  في  بما   أصنافها، 
ان العائالت، وفي الكثير من األحي   القليلة، ولذلك شكل االتصال الهاتفي واإللكتروني بديال للتواصل مع

المعتقلين  السجن  مع  داخل  من  مباشرة  االتصال  من  تمكنوا  لجانه    الذين  أو  للمجلس،  المركزي  بالمقر 
اإلدماج   السجون وإعادة  وتابع المجلس أيضا التدابير المتخذة من طرف المندوبية العامة إلدارة  الجهوية.
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سالمتهم وضمان  السجناء  حماية صحة  أجل  من  .من  الرغم  المجلس  ،  ةحجائالظروف    وعلى  أن  إال 
توصلوا    ولجانه طريقالجهوية  البريد  عن  عبر  أو  الهاتفية  مجموعه  اإللكتروني  االتصاالت    593  بما 

. وبعد 2020  خالل سنة  السجناء أو من طرف ذويهم وعائالتهم  وطلبا بشكل مباشر من طرف  يةشكا
من المساطر واألحكام القضائية، وطلبات   معالجة هذه الشكايات، تبين أنها تهم طلبات العفو، وتظلمات

وشكايات تخص ادعاءات مخالفة   وطلبات متابعة الدراسة والتكوين المهني،  الترحيل، وطلبات االحتفاظ،
العقوبات،الضا إدماج  تهم  الجنائية، وطلبات  المسطرة  لقانون  القضائية  المقيد   بطة  وطلبات تهم اإلفراج 

بالعالج والرعاية   وطلبات بخصوص المساعدة االجتماعية، وطلبات تتعلق  بشروط، وطلبات االستماع،
المجلس لهيئات حقوق اإلنسان و   الطبية. كما توصل  المغربي  يستنكر   الذيبشكاية عامة من االئتالف 

في إطار تتبع هذه الشكايات  و   . 19-جائحة كوفيد  فيها الوضعية التي آلت إليها السجون المغربية جراء 
اإلدارية تم    والطلبات، السلطات  طريق  عن  والقضائية  القانونية  المساطر  سلك  إلى  المشتكين   توجيه 

للبت فيها. كما تم العامة  المندوبية  إلى  تندرج في إطار االختصاص  التي  الطلبات   والقضائية، وتوجيه 
 . عائالت السجناء، في حالة الضرورة من أجل استكمال الملفات وتجهيزها التواصل مع

سنةوب خالل  الجهوية  ولجانه  المجلس  قام  السجنية،  المؤسسات  زيارة    بما  2020  خصوص 
المؤسسات   رة، زيا  45  مجموعه ونزيالت  نزالء  حقوق  لضمان  بتوصيات  مشفوعة  تقارير  بشأنها   أعدت 

فضاءاتها  وأنسنة  مآالت   .السجنية  المجلس  ويتابع  المختصة،  الجهات  على  التوصيات  هذه  وأحيلت 
  الزيارات التفقدية قبل فرض حالة الطوارئ الصحية أو في إطار   تنفيذها. وتندرج هذه الزيارات في إطار

  التي قام بها المجلس أو لجانه الجهوية أو في سياق   ت خاصة خالل تلك الفترة في إطار المساعي زيارا
 أشخاصا متابعين على خلفية االحتجاجات، أو   معالجة الشكايات الواردة عليه. وقد همت هذه الزيارات

 لى شكايات أو ماتافياللت بزيارات بناء ع  -حاالت فردية. وفي هذا السياق، قامت اللجنة الجهوية درعة 
  التي ظهرت بها أول حالة مؤكدة   تداولته بعض المنابر اإلعالمية، وخاصة بالمؤسسة السجنية بورزازات،

التي وردت في تسجيالت    للفيروس، حيث تم القيام بزيارات تفقدية بهدف التأكد من االدعاءات، وخاصة
من طرف   19-كوفيد  د من انتشار جائحةالتدابير االحترازية للح  تطبيق منشورة وكذا الوقوف على مدى  

المذكورة إلدارة   كما  .المؤسسة  العامة  المندوبية  مع  وبتنسيق  الصحي،  الحجر  بداية  في  المجلس  بادر 
اإلدماج، الذي    السجون وإعادة  الخصاص  تغطية  للطبيبات واألطباء في  الوطنية  الهيئة  إلى طلب دعم 

السجنية المؤسسات  بعض  ال  تعرفه  النزيالت للمساهمة في  باألمراض وحماية صحة  وقاية من اإلصابة 
 قائمة تضم   2020 مايو  4 حيث قدمت هيئة األطباء في  والنزالء، وهي المبادرة التي تمت االستجابة لها،

كما وجه المجلس مراسالت لجميع اإلدارات   .متطوعا لدعم المندوبية العامة وسد الخصاص  طبيبا  22
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تحسيسها بغرض  الحرية  من  الحرمان  أماكن  عن  انتشار    المسؤولة  بوقف  المتعلقة  الخاصة  بالتدابير 
بمجرد التوصل   19-جائحة كوفيد  الوباء. وقام بترجمة رأي اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب حول تدبير 

بها،  اآللية والعاملين  اإللكتروني مع أعضاء  البريد  بواسطة  تقاسمه  السلطات   به، وعمل على  وكذا مع 
الحرية من  الحرمان  أماكن  جميع  بتسيير  معتقلي    . المعنية  وضعية  ومتابعة  المساعي  بذل  إطار  وفي 

لمبادرة   المجلس  رئيسة  استجابت  الحسيمة،  خل  14أحداث  على  بسجن  معتقال  الحسيمة  احتجاجات  فية 
السجنية   ، 2طنجة المؤسسة  لهذه  المجلس  من  وفد  انتقل  خمس   حيث  الوفد  وعقد  طلبهم.  مع  للتفاعل 

طنجةجلسات   المحلي  والتزمتو   ،بالسجن  تطلعاتهم،  حول  كل   تمحورت  وبذل  بالترافع  المجلس  رئيسة 
المجموع أفراد  باإلفراج عنهم. واستفاد كل  البالغالمساعي حول مطلبهم  العفو سجينا    14  عددهم  ة  من 

 . 2020ز يوليو  29 الملكي بتاريخ
المجلسكما   السجنية،   بدوره  سجل  المؤسسات  التي مازالت مستفحلة في  تفاقم ظاهرة االكتظاظ 

على التمتع بالحق في الصحة والنظافة والتعليم الساكنة السجنية بحقوقها عموما    وتؤثر سلبا على تمتع
أن كما  الخصوص،  وجه  الظاهر   على  الدنيا هذه  بالمساحة  الخاصة  القواعد  مراعاة  على  تساعد  ال  ة 

اتخاذ المجلس ب   فقد أوصىبخصوص حقوق السجناء،  . و سجين المتعارف عليها دوليا  المخصصة لكل
من عاجلة  ترشيد   تدابير  طريق  عن  خاصة  السجنية  المؤسسات  داخل  االكتظاظ  من  التقليص   أجل 

 وتفعيل اإلفراج الشرطي والتحسيس به في أوساط الساكنة   االعتقال االحتياطي، ومراجعة مسطرة العفو، 
تسهيل ولوج جمعيات المجتمع المدني وتوسيع الشراكة معها   والتسريع باعتماد عقوبات بديلة؛  السجنية، 

التحسيس في  دورها  تفعيل  يضمن  تدابير  ،بما  المؤسسات   اتخاذ  داخل  الهشة  الفئات  لحماية   خاصة 
األشخاص في قبيل  إعاقة،  السجنية من  نفسية  وضعية  بأمراض خطيرة وعقلية  الرفع من  و   ،والمصابين 

 .92" عدد األطباء والعاملين الصحيين داخل المؤسسات السجنية
 :المؤسسة البرلمانيةرقابة -

الم  تعرض الفصل  المشرع  في  الدستور    70غربي  السلطة  يمارس  البرلمان  أن  على  للتأكيد  من 
القوانينيصوت  و   ،التشريعية الفصل  ومن  على  السجون حسب  بنظام  يتعلق  ما  الوثيقة   نفس  من  71ها 
أ، و الدستورية العمومية يراقب عملن  له  السياسات  أنه    .الحكومة، ويقيم  ورد    2020  خالل سنة"حيث 

أسئلة    4سؤاال شفويا، و  12سؤاال كتابيا، و 13  مجلس النواب منها  سؤاال من  29  على المندوبية العامة
 5منها كتابية، وسؤال شفوي، و  4  أسئلة،   10  شفوية آنية. في حين بلغ عدد أسئلة مجلس المستشارين
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جوابا لمجلس النواب   26ما بين    ا موزع  جوابا،   35  بالمقابل أنجزت المندوبية العامة و   .أسئلة شفوية آنية
حين  9و في  المستشارين،  لمجلس  حدود  أجوبة  إلى  اإلعداد  طور  في  أجوبة  أربع    31  الزالت 

 .93" 2020دجنبر
قد  المشرع  أن   كما الرابع  في    أيضا   حدد  المغربي  الفرع  في  النواب  لمجلس  الداخلي  النظام 

للجن    أجاز، حيث  109إلى    107ضمن مقتضيات الفصول من    ةالدور االستطالعي للجان الدائم منه،
أحكام  الدائمة القانونية  وشكليات  بموجب  المقتضيات  تكلف  هاته  بعد   أن  رئيسها  من  طلب  على  بناء 

أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر  موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق  
بمهمة استطال عية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع من أعضائها، 

يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة واإلدارات والمؤسسات والمقاوالت العمومية باتفاق مع   يهم المجتمع، أو
يحيلونه أعضاء المهمة تقريرا عن المهمة االستطالعية التي قاموا بها    إعدادوبعد    .مكتب مجلس النواب

اللج مكتب  المسطرةت كما  ،  نةعلى  وفق  المؤقتة  االستطالعية  المهام  تقارير  دراسة  على   تم  المنصوص 
 . بالنظام الداخلي لمجلس النوامن  109شكلياتها في الفصل 

  المبادرات الرقابية ببعض  الصحية  وارئ  في ظل حالة الطقامت  المؤسسة التشريعية  فإن    ،لذلك 
 ،2020سنة  خالل    يالتي ترمي إلى رصد واقع المؤسسات السجنية واإلسهام في تطوير الشأن السجن

اإلنسان   من طرف  اجتماع انعقاد    تم   2020يوليوز    8بتاريخ:  و  وحقوق  والتشريع  العدل    بمجلس  لجنة 
إطار    ب النوا أعمالفي  التشريعية:    جدول  المكلف بحضور    وذلك   ، 2021-2016الوالية  الدولة    وزير 

خصص هذا وقد   العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،  المندوبو بحقوق االنسان والعالقات مع البرلمان  
السجن :  ناقشة تقرير المهمة االستطالعية المؤقتة للوقوف على وضعية المؤسسات السجنيةلماالجتماع  

 1المركزي مول البركي بأسفي، المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، السجن المحلي توالل
تمت   .94( 2021فبراير    08بتاريخ:  )المحين    بمكناس  مواضيعكما  تناول  ،  دراسة خمسة   مناقشةأولها 

 

 . 122، ص: 2020ة المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لسنة قرير أنشطت - 93
في أنه  الل السنوات الماضية، حيثات للسجون خت بزيار ة أنه سبق للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن قامتجدر اإلشار  - 94

، حيث شكلت هذه المهمة االستطالعية أول تجربة 2011سياق تفعيل األدوار الجديدة للمؤسسات الرقابية التي نص عليها دستور  
والتي تمخض عنها تقرير ،  2012ماي    24بتاريخ:    1رقابية للمؤسسة التشريعية للوقوف على أوضاع السجن المحلي عين السبع  

المالحظات والتوصيات التي ثمنتها المندوبية العامة، وأعدت تقريرا جوابيا حولها وتمت مناقشته في اجتماع لجنة  شمل مجموعة من
اإلنسان بمجلس المستشارين   المهمة االستطالعية للجنة العدل والتشريع وحقوق ثم    .2012يوليوز    03العدل والتشريع يوم الثالثاء  

 .2018يناير  23والسجن المحلي إنزكان بتاريخ  2حول وضعية السجن المحلي آليت ملول 
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كوفيد وباء  انتشار  من  للحد  المندوبية  طرف  من  المتخذة  السجنية    19-اإلجراءات  المؤسسات  داخل 
 ، والثاني تعرض لمناقشةوالتنمية  خاصة بعد ظهور بؤر ببعض هاته المؤسسات بطلب من فريق العدالة 

كورونا فيروس  جائحة  لمواجهة  اتخذت  التي  المغربية.    19-كوفيد  التدابير  من  بالسجون   الفريق بطلب 
 المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في   تزايد عدد اإلصاباتموضوع الثالث خصص لمناقشة  ، والاالشتراكي

والمعاصرة األصالة  فريق  من  بطلب  السجنية"  تناول    ،المؤسسات  الرابع  كورونا  والموضوع  وباء  انتشار 
لتطويقه  االحترازية  واإلجراءات  السجنية  المؤسسات  ببعض  الحركي  المستجد  الفريق  من  أما  بطلب   ،

-ذولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد لمجهودات المبلمناقشة اتطرق  الموضوع الخامس ف
 .95داخل المؤسسات السجنية" بطلب من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية  19

أهمية مالحظات وتوص فوبناء عليه،   المهمة االستطالعية  إن  الخروج يات  تم  التي  والخالصات 
كون بها   في  قد    تكمن  أهم  وقفت اللجنة  القطاع "  على  تعيق  الزالت  التي  الظواهر  اإلشكاليات  وبعض 

من تطور في مختلف جوانب تدبير الشأن  ه  قيحقتتم  ، وكذا تأكيد أهم ما  سجون الالمنتشرة في مختلف  
 ، نذكر منها: عدة مستويات السجني على

الم  • الحقوقية تكريس  تام قاربة  احترام  وفي  للقانون  وفقا  السجناء  معاملة  خالل    إلنسانيتهم   من 
وكرامتهم، وعدم تسجيل حاالت للتعذيب، وبأن بعض الحاالت تكون معزولة وليس ممنهجة من  

 .اإلدارة
  بحكم أن المؤسسات السجنية ال تتحكم في   كون االكتظاظ يشكل أكبر تحديات المندوبية العامة •

الصادرة عن عدد   باإليداع  األوامر  لتنفيذ جميع  تضطر  وانما  عليها،    القضائية   الجهات الوافدين 

 
التفصيل،    - 95 من  الرابط:  للمزيد  علىو   /https://www.chambredesrepresentants.maينظر  لجنة   تقرير  لالطالع 

ينظر   (2020فبراير    08ستطالعية المؤقتة حول وضعية السجون )محين بتاريخ  العدل والتشريع وحقوق اإلنسان حول المهمة اال

الرابط:  

https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/rapport_com_legislation_missionprison

_05.02.21.pdf    ، عو العام  لمة  كلى  لالطالع  المهمة   2020يوليوز    08بتاريخ  المندوب  وتوصيات  مالحظات  حول 
الرابط:  االستطالعية على ،  https://www.dgapr.gov.ma/article/pdf/20210318110728_88.pdf  ينظر  ولالطالع 

فبراير   05-يناير    29-09  خالل  أجوبة المندوبية العامة بشأن تقرير المهمة االستطالعية للجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان
الرابط2019 ينظر   ،    :https://www.dgapr.gov.ma/article/pdf/20210318111141_97.pdf    ، على و لالطالع 

بشأن  تقرير   والتشريع  العدل  سنة  لجنة  برسم  القطاعية  الميزانيات  الرابط:   2021مشاريع  ينظر 
http://www.chambredesconseillers.ma/docs/  

 

https://www.chambredesrepresentants.ma/
https://www.chambredesrepresentants.ma/
https://www.chambredesrepresentants.ma/
https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-0
https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-0
https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/rapport_com_legislation_missionprison_05.02.21.pdf
https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/rapport_com_legislation_missionprison_05.02.21.pdf
https://www.dgapr.gov.ma/article/pdf/20210318110728_88.pdf
https://www.dgapr.gov.ma/article/pdf/20210318111141_97.pdf
http://www.chambredesconseillers.ma/docs/
http://www.chambredesconseillers.ma/docs/
http://www.chambredesconseillers.ma/docs/


د.حسن  الرحيـيـة ---- نجاعة السياسة العقابية لمواجهتها رونا على الوسط السجني ومدى أثر جائحة كو دراسة حول   
 

  .الدار البيضاء السبع،  عين ،48 رقم المقاطعة قرب سمارةال حي يعتة، على مجتمع، شارع-سجن وصل حلقة جمعية

contact.association.relais@gmail.com                  Tel /0522623665 /0522673600 

77 

 

للسياسة   شاملة  مراجعة  يفرض  ما  وهو  السجنية،  للمؤسسات  االستيعابية  الطاقة  كانت  مهما 
 ؛ ببالدنا  والعقابية الجنائية

تواكب   • السجون، سوا  الحديثة  المعاييربناء مؤسسات سجنية عصرية  ء من  المعتمدة في هندسة 
واإلنارة  والتهوية  الدنيا  بالمساحة  المتعلقة  الشروط  حيث  أو من  األمن  متطلبات  بالزنازين    حيث 
 وتوفير المرافق األساسية، وكذا الفضاءات الخاصة لتنفيذ برامج التأهيل وإعادة االدماج؛

الجرأة  • على  والتأكيد  المؤونة  قفف  منع  وكذا  الخاص  للقطاع  التغذية  تفويض  قرار    لتي ا  نجاعة 
إجراءات  اتخاذ  في  ونجاحها  القرارين  هاذين  تفعيل  في  العامة  المندوبية  فعالة   اعتمدتها    مواكبة 

 وسعيها المتواصل لتحسين مستوى التغذية لفائدة السجناء؛ 
 ؛لفائدة السجناء تأخذ بعين االعتبار احتياجات كل فئة برامج تأهيلية نوعية  اعتماد •
حة" من خالل اإلقبال الملحوظ الذي شهدته النسخ السابقة  تسجيل جدية ونجاعة برنامج "مـصال •

التطرف   قضايا  إطار  في  عليهم  المحكوم  النزالء  تأهيل  في  التجربة  لهذه  البالغة  لألهمية  وكذا 
السوسيو والتأهيل  والحقوقي  والقانوني  والديني  الفكري  التأهيل  من  تمكينهم  قصد  -واإلرهاب، 

 بعد اإلفراج عنهم؛ اقتصادي إلعادة إدماجهم في المجتمع
والمقاربة   • العامة  المندوبية  فيه  انخرطت  الذي  للسجون  المنظم  القانون  مراجعة  ورش  أهمية 

في مختلف مراحل صياغة مسودة مشروع القانون    الشركاء والمتدخلين التشاركية المعتمدة مع كل 
للمشروع النهائية  الصيغة  إعداد  يتم حاليا  بحقوق  بإشراف مباشر من    الذي  المكلف  الدولة  وزير 

، والتي من المرتقب إحالتها على  اإلنسان والعالقات مع البرلمان وفريق عمل من المندوبية العامة
 المسطرة التشريعية خالل الوالية التشريعية الحالية؛ 

وجود إجماع حول ضرورة إعادة النظر في األوضاع المادية واالجتماعية لموظفي قطاع السجون   •
وذلك يتناسب وإنصافهم  المسندة    بما  المهام  طبيعة  التي    إليهممع  اليومية  األخطار  وحجم 

يواجهونها، أخذا بعين االعتبار ضرورة المماثلة مع باقي القطاعات األمنية المشابهة ورفع الحيف  
السالح،  وتعتبر من حملة  لنظام شبه عسكري  التي تخضع  الدولة  الفئة من موظفي  هذه  على 

 .وبحكم مساهمتهم الفعالة في الحفاظ على األمن الداخلي لبالدنا
عدد  • لتطور  مسايرتها  وعدم  السجون  لقطاع  المرصودة  المالية  والمناصب  االعتمادات    محدودية 

  مستوى التغذية والرعاية الصحية وتحسين ظروف اإليواء   الساكنة السجنية وتزايد حاجياتها على 
 .والرفع من مستوى التأطير 



د.حسن  الرحيـيـة ---- نجاعة السياسة العقابية لمواجهتها رونا على الوسط السجني ومدى أثر جائحة كو دراسة حول   
 

  .الدار البيضاء السبع،  عين ،48 رقم المقاطعة قرب سمارةال حي يعتة، على مجتمع، شارع-سجن وصل حلقة جمعية

contact.association.relais@gmail.com                  Tel /0522623665 /0522673600 

78 

 

وإدراج   • العامة  المندوبية  اختصاصات  بتنفيذ  الصلة  ذات  الحكومية  القطاعات  انخراط  محدودية 
 .96" الساكنة السجنية ضمن السياسات القطاعية

 :ضائيةقالهيئات الرقابة -
تعزيز حماية حقوق  في مجال    كبيرة  أهميةله  الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئات القضائية  إن  

 473و  54خول لها المشرع بموجب مقتضيات المواد:    حيثالمعتقلين واألحداث في تماس مع القانون،  
ة واحدة األقل مر   على   وذلك بكيفية دورية ومنتظمة  من ق.م.ج زيارة المؤسسات السجنية  616و  596و

الشهر   قبل  في  التحقيق  من  األحداث  قضاة  العقوباتوقضاة  تطبيق  العامةو   وقضاة  النيابة  ، قضاة 
االستئناف  باستثناء محكمة  لدى  الجنحية  الغرفة  المشرع  رئيس  به  أناط  المؤسسات  بزيارةالقيام    الذي 

التابعة المادة ، وذلك طباألقل على أشهر ثالثة كل مرة االستئناف  محكمة لنفوذ السجنية  قا لمقتضيات 
 من ق.م.ج.  249

إعادة  فإن التقرير األخير للمندوبية العامة إلدارة السجون و ،  هاته المقتضيات القانونية  بالرغم منو 
"،  اإلدماج أنه  إلى  أشار  سنةقد  السجنية  المؤسسات  تسجل  محدودا  2020  لم  عددا  زيارات  إال   من 

القضائية بلغالسلطات  العدد  ، حيث  بمختلف  2071  هذا  القضائية  للسلطات  بالنسبة   97" مكوناتها  زيارة 
المعلن عنها   لتدابير الوقائيةبا  قد تجد لها مبررا يرتبط   ،هذه األرقام  إن ومن تم ف،  سجون المملكة  لمجموع

   .في إطار حالة الطوارئ الصحية
  أشاد فقد  الخاصة بالمعتقلين،  التقاضي    إجراءات  فعيلتفإنه على مستوى    وعلى العكس من ذلك،

المحكم  ب  98التقرير  المركزي  التنسيق  المستوى  المعنية على  والقطاعات  السلطات  مختلف  كالداخلية    مع 
العامة والسلطة النيابة  المعنيين جهوياالقضائية  والعدل والصحة ورئاسة  المتدخلين  ومحليا    ، ومع جميع 

اإلجراءات كافة  التخاذ  المحلية  اليقظة  لجان  إطار  الخصوص  المرتبطة    الضرورية  في   ع التتبب على 
. القضائي وكذا عدد الوافدين الجدد من حالة سراح  اليومي لوتيرة إخراج السجناء إلى المحاكم والترحيل

 التنسيق فقد تواصل  ،  2020أبريل   27 التوقيف المؤقت إلخراج السجناء ابتداء مناإلضافة إلى أنه بعد  ب

 
الخصوص  رج  - 96 بهذا  عن ع  صادر  اإلدماج  تصريح  وإعادة  السجون  إلدارة  العامة  ،  2021مارس    18بتاريخ:    المندوبية 

   https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=581على الرابط: لرسمي ا ها االلكترونيموقوالمنشور ب
 . 123، ص: 2020ة المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لسنة قرير أنشطت - 97

 . 72و 17و 14و  12 ، ص:2020ة المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لسنة قرير أنشطتنظر: ي - 98

https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=581
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 والتنسيق مع السلطات القضائية لتفعيل المحاكمة عن بعد د هذه العملياتالسلطات القضائية لترشي  مع
 بق أن تطرقنا إلى ذلك بتفصيل. كما س

 :قليمية لمراقبة السجون إلجن االلرقابة -
دعم تركيبة  من ق.م.ج، و   621و  620  المشرع المغربي مهام هذه اللجن في المادتين كرس  لقد  

بتراب   تحدث  لجنة  إقليمكل  أو  عمالة  أو  والية  المجتمع   كل  فعاليات  من  المهتمة  للجمعيات  بإشراكه 
الح القطاعات  دائرة  وتوسيع  إذ  المدني،  فيها،  المشاركة  أو كومية  العامل  أو  الوالي  اللجنة  هذه  يترأس 

العقوبات وممثل  تطبيق  بها وقاضي  الملك  االبتدائية ووكيل  المحكمة  قبله، ويساعده رئيس  مفوض من 
بهما   توجد  اللتين  الجماعة  مجلس  ورئيس  الجهة  مجلس  ورئيس  بالصحة  المكلفة  العمومية  السلطة 

القطاعا  وممثلو  المهني. المؤسسة  والتكوين  والرياضة  والشبيبة  اإلجتماعية  والشؤون  الوطنية  التربية  ت 
بين  من  أو  الجمعيات  بين  من  العدل  وزير  يعينهم  متطوعين  أعضاء  ذلك،  على  زيادة  اللجنة  وتضم 

تؤهل هذه اللجنة لزيارة المؤسسات السجنية كما    الشخصيات المعروفة باهتمامها بمصير المحكوم عليهم.
 471  اكز والمؤسسات المكلفة برعاية األحداث في نزاع مع القانون المنصوص عليها في المادتينوالمر 

المحكمة   481و لدى  األحداث  قاضي  اللجنة  تشكيلة  إلى  يضاف  فإنه  الحالة  هذه  وفي  ق.م.ج.  من 
طوعون يعينهم يمكن أن ينضاف إليها أعضاء متو   االبتدائية وممثلو القطاعات العمومية المكلفة بالطفولة،

المعروفة باهتمامها برعاية الطفولة وحمايتها الموجودة في   وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات
بالمراقبة اللجنة  تكلف هذه  اإلقليم، كما  أو  العمالة  أو  الوالية  السهر ،  تراب  الخصوص  بها على  ويناط 

وعلى األمراض  من  والوقاية  واألمن  الصحة  وسائل  توفير  حياتهم   على  المعتقلين وظروف  تغذية  نظام 
األخالقية وإدماجهم اجتماعيًا وإحاللهم محال الئقا بعد اإلفراج   العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم

المالحظات أو االنتقادات التي ترى من الواجب    99وبعد القيام بهذه الزيارات، ترفع إلى وزير العدلعنهم.  
واع الشطط الذي يجب إنهاؤه وإلى التحسينات التي ينبغي تحقيقها، ويمكنها أن تقدم إبداؤها وتشير إلى أن 

إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه العفو. وال يمكن لها أن تقوم بأي عمل من  
 أعمال السلطة. 

 
إلى جانب وزير العدل، كل من الوكيل العام  وتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد أضاف -(99)

حق  المشرع  منحها  كهيئات  االنسان  لحقوق  الوطني  والمجلس  بالسجون  المكلفة  الحكومية  والسلطة  النقض  محكمة  لدى  للملك 
  التوصل بالتقارير التي تعدها اللجنة قصد إبداء رأيها ووضع الحلول للمشاكل المطروحة.
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  5  لم يتجاوز  ت السجنية عدد الزيات للمؤسسا  في ظل حالة الطوارئ الصحية أن   لكن المالحظ 
  الثالث أشهر األولى من خالل  هذه الزيارات في غالبيتها    تمت  حيث  ؛ةجن اإلقليميهذه اللزيارات بالنسبة ل

   .والفترة ما بعد رفع الحجر الصحي 2020 سنة
المعطى،   هذا  من  الواجبوانطالقا  من  أضحى  التطبي  فقد  على  لمقتضيات الحرص  السليم    ق 

ق.م.ج  621و  621المادتين   نرى  .  من  السياق-كما  ذات  لجن   -في  إحداث  الالزم  من  أضحى   أنه 
ج إلى  محلية  اللجنفرعية  هذه  القطاعات حسب   انب  عن  محليين  ممثلين  تضم  اإلقليمية،  أو   الجهوية 

لتشتغل تدخلها،  قرب  نطاق  وفي مجاالت محددة،  عن  أهداف معينة  وفق  المسطرة  البرامج  تنفيذ   على 
المثال سبيل  على  منها  الحصر،  نذكر  الحرفي،   ال  )المهني،  والتكوين  التعليمية  البرامج  تتبع   لجنة 
جو  تحسين  لجنة  لجنة  والفالحي(،  القانون،  مع  تماس  في  األحداث  تتبع  لجنة  الصحية،  الخدمات  دة 

 .100)دينية، تربوية، رياضية، ثقافية، ترفيهية...وغيرها(  ماجيةاإلدتشغيل المفرج عنهم، لجنة األنشطة 

 دماجية األنشطة اإلو  ينبية والتكو دور المؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ برامج التر  .2
كوفيــد جائحــة  مكافحــة  ال  موماع  اتسمت  19-إن  مواطنــة  ال  عمــلبروح  كل  خدمــة  في  جماعــي 

الدولــة  .ومواطــن عبــأت  اإلطار  ولقــد  هذا  القيــادةفي  تحــت  محمــد  ،  الملــك  الجاللــة  لصاحــب   الســامية 
قدراتهــا المؤسســاتية. وبدعــم مــن  لمواجهــة هــذه األزمــة، واعتــمادا عــلى الســادس حفظــه اللــه، كل مواردهــا

بمختلـف   كافــة فالمغـرب  البـالد،  في  الحيـة  الوبــاء مكونات  القـوى  هــذا  ويواجــه  واجــه  آلو   ــه  ثــاره  يتصدى 
ويدبــر واالقتصاديــة،  وهـو  االجتماعيــة  التضحيـة،  مـن  بـروح  المرحلـة  بالدنــا  هـذه  مكــن  توفــير   مــا   مــن 

  تقائية لواإل  ح التضامنوالتضحية ورو   المثابـرة والصمـود،  مــن شروط النجــاح، تتمثــل أساســا في  مجموعــة
 .101والنجاعــة في األداء  والشــفافية واالنسـجام،
محمد السادس أدام هللا عزه    في إطار الرعاية الملكية السامية التي ما فتئ صاحب الجاللة الملكو 

أعطى جاللته توجيهاته السديدة من أجل إيالء كامل    ونصره يوليها لرعاياه المعتقلين بالمؤسسات السجنية 
وقد  .ء هذه المؤسساتالساكنة السجنية من خطر تفشي الوباء في صفوف نزال الرعاية واالهتمام لتحصين 
بتاريخ المولوي   5654  بتمتيع   2020  أبريل  04  تفضل حفظه هللا  بعفوه  الفئات   سجينا  السامي، شمل 

األحداث المرفقات،  األمهات  الحوامل،  المرضى،  المسنون،  في   الهشة:  انخرطوا  الذين  السجناء    وكذا 
إجراءات تنفيذية انخرطت فيها كل   وهو الشيء الذي أعقبته  برامج إعادة اإلدماج وأثبتوا حسن سلوكهم ،

 
 421ية، مرجع سابق، ص: : حسن الرحيللمزيد من التفصيل، راجع  - 100
 . 13ص: مرجع سابق،   ،2021ناير ي 01ر بتاريخ: دا صال  19-سـنة من تدبير جائحـة كوفيد حولتقرير  - 101
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العامة المندوبية  الصحة   من  وزارة  العدل،  وزارة  الداخلية،  وزارة  اإلدماج،  وإعادة  السجون   إلدارة 
اللجان من خالل  باختصاصه  يتعلق  فيما  كل  الجميع  عمل  العامة، حيث  النيابة  التي   ورئاسة    المحلية 

بحماية السجناء المستفيدين من العفو   ت الخاصة الكفيلةشكلت لهذا الغرض على تنفيذ التدابير واإلجراءا
ظروف تنسجم مع اإلجراءات االحترازية المرتبطة بالحماية من   المولوي ومواكبة عملية اإلفراج عنهم في

 وااللتزام بإجراءات الحجر الصحي المفروض وطنيا بمقتضى هذه الوضعية. وتم  19-تفشي وباء كوفيد
للم السجناء  هؤالء  والوثائقإخضاع  األدوية  من  منهم  المرضى  وتمكين  الطبية  أجل   راقبة  من    الطبية 

التي تتطلب المرحلة  تم تحسيسهم بخصوص  العالج، كما  تم  استكمال  الصحي، حيث  بالحجر   االلتزام 
منازلهم في  البقاء  أجل  من  التزام  على  المحلية   .توقيعهم  السلطات  مع  التنسيق  تم  السياق  نفس   وفي 

المخت مساعدةواألمنية  أجل  من  شروط    صة  تراعي  ظروف  في  النهائية  وجهاتهم  لبلوغ  عنهم  المفرج 
 .102واألمنية والحرص على عدم تجمعهم باألماكن العمومية  السالمة الصحية

مباشرة بعد صدور مذكرة وزارة الصحة  و وعيا منها بهذا الواقع،    المندوبية العامةت  عملفقد    ،لذلك
رونا، هب التي تعرفها بالدنا لمواجهة فيروس كو التي جاءت في سياق حالة التأ 2020يناير   29:  بتاريخ
لمواجهة هذا الوباء،   األبعادمندمجة ومتعددة    أجل وضع خططتفعيل اللجنة المركزية لليقظة من    على

مع ببالدنا،   بشراكة  والمحلية  الصحية  مع    السلطات  السلطات   اإلجراءاتتماشيا  طرف  من  المتخذة 
العالمية، وانسجاما    المستوى الوطني في ظل التوصيات الدولية وتوجيهات منظمة الصحة  المختصة على

وقيم مبادئ  السجناء  مع  كرامة  وحفظ  االنسان  بالتدرج   .حقوق  تميزت  التي  الخطط  هذه  شملت  وقد 
والنفسية    والتأهيلية والصحية    ألمنيةوامنها التنظيمية    كبة المستجدات التي يعرفها الوباء عدة جوانبوموا

  والتصدي   لألزماتفي التدبير االستباقي    األساسية المبادئ    والبشرية واللوجستيكية، مرتكزة على عدد من 
بأ منها  الخروج  بهدف  الممكنة،لها  الخسائر  أ   قل  من  االستجابة    :برزهاوالتي  في  والفعالية  السرعة 

التدرج في ،  بكافة سجون المملكة  واإلجراءات في اعتماد التدابير    الشمولية،  لمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة
التد على    واإلجراءاتابير  اعتماد  حفاظا  بالسجون   األمناالحترازية  و والسالمة  مستوى  ،  على  الشفافية 

الر  الوطنيالتواصل مع  العام  االهتمام الرتباطها فقد  وعموما    . أي  األكبر من  بالنصيب  النظافة  حظيت 
االحترازية باإلجراءات  للرعاية   للوقاية   الوثيق  بالنسبة  الشأن  هو  كما  المستجد،  كورونا  فيروس  من 

تفشي الجائحة، إذ تركز االهتمام في هذا الجانب   الصحية، والتي أصبحت في قلب التحديات في ظل
الحرص على التصدي لهذه الجائحة من   ولوج السجناء إلى الخدمات الطبية مع  على ضمان استمرارية
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التعبئة الوقاية   خالل  وسائل  وتوفير  الطبية  وشبه  الطبية  لألطر  الكافي   المتواصلة  من   بالقدر  بدعم 
نصره  السادس  محمد  الملك  الجاللة  صاحب  من  بتعليمات  أنشأ  الذي  كورونا  جائحة  تدبير  صندوق 

 . القطاعات المتدخلةدعم أيضا من بو  ،103هللا
السي هذا  فقد  اق وفي  المستجد"،  كورونا  فيروس  بتفشي  المرتبطة  الظرفية  حتمية    شكلت  ضرورة 

في    الداخلية والعدل والصحة، لدعم المؤسسات السجنية  قطاع  لتعزيز التعاون مع كافة المتدخلين، خاصة
الجائحة هذه  وموظفيها من خطر  مواجهة  لساكنتها  بهذا    حماية  المندوبية و الفيروس.  اإلصابة  حرصت 

القطاعات، كل من  ضمان  ىالعامة عل التواصل والتنسيق مع كافة  موقعه وحسب مسؤولياته،   استمرار 
لكن من جهة   .الحماية والرعاية الالزمتين في هذه الظرفية االستثنائية  السجناء من  للمساهمة في تمكين

فقد  أخرى  المشتركةع،  اللجنة  أشغال  رقم   المحدثة  -رفت  الشريف  الظهير  من  الثانية  المادة   بموجب 
بعض الركود في سياق   م القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة،تض  والتي  1.08.49

للتصدي عنها  المعلن  االحترازية  لسنة ،  19-لكوفيد   اإلجراءات  المبرمجة  االجتماعات  إلغاء  تم   حيث 
المندوبية العامة في تنفيذ    كانت ستخصص لتدارس ومناقشة القضايا واإلكراهات التي تواجه  والتي   2020

الحلولاخ تنفيذ  تقدم  ومدى  في    تصاصاتها  كتابة  والتواصل  التنسيق  على  االقتصار  .فتم  عليها  المتفق 
إعداد  بعض الفترة على  العمل خالل هذه  تم  المستعجلة .كما  نظام داخلي لهذه   القضايا  مقترح مشروع 

العامة المبادئ  يحدد  ا  اللجنة  هذا  تعميم  تم  حيث  اشتغالها،  وآليات  لعملها  علىالمؤطرة   سائر   لمقترح 
إبداء أجل  من  اللجنة  لهذه  المكونة  والمؤسسات  هذه   القطاعات  مالحظات  تجميع  وبعد  بشأنه،  الرأي 

والمؤسسات عليه  القطاعات  المصادقة  تتم  أن  يرتقب  نهائية  في صيغة  تنقيحه وإصداره   مطلع سنة   تم 
   .104"على أن يتم العمل به في االجتماعات المقبلة  2021

التربوية،  بخصوص  و  الموسـمفالبرامج  برسـم  األميـة  محـو  برامـج  في  المسـجلين  عـدد  بلـغ    قـد 
مجموعـه  2020-2019  الـدراسي بينهم  7767  مـا  مـن  مقاربة    106  مسـتفيدا،  إطـار  في  تكوينـا  تلقـوا 

 2018  سـنة  يـةاتفاقيـة الشراكـة الموقعـة مـع الوكالـة الوطنيـة لمحاربـة األم  التثقيف بالنظير، اسـتنادا إلى
للكونفدرالية الـدولي  المعهـد  مـع  الشراكـة  سـنة  واتفاقيـة  الموقعة  الكبار  لتعليم  وأشرف    ،2019  األلمانيـة 

تأطـير  المسـتفيدون  عـلى  اسـتفاد  1481  بدورهـم  كما  أميا.  األميـة   سـجينا   71  سـجينا  محـو  برنامـج   مـن 
المذكور، المعهـد  مـع  بشراكة  إ  الوظيفيـة  قبـل  1043  لىإضافـة  البرنامـج  ذات  في  تسـجيلهم  تـم   سـجينا 

 
الخص  ينظر  - 103   حساب  بإحداث(  2020مارس  16)  1441  رجب  من  21  في  صادر  2.20.269  رقم  مرسوم  :وصبهذا 

 ." 19 - كوفيد" كورونا فيروس جائحة بتدبير الخاص الصندوق " اسم يحمل خصوصية ألمور مرصد
 . 125 ص: مرجع سابق، ،2020ة المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لسنة قرير أنشطتنظر: ي - 104
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 عالوة على ذلك،   .الوضعيـة الوبائية  بسـبب تطور  2021-2020  أن يتقـرر تأجيله إلى الموسـم الدراسي
دورة بعد  تنظيم  عن  الوكالة  تكوينية  السجنية حول  12  لفائدة  من طرف  بالمؤسسات  المقاربات   موظفا 

الكبار  المعتمدة في مجال تأطير  ، كمامحاربة األمية وتعليم   سجينا في مجال محو األمية من   35  تم 
ل الثاني، والذي  في إطار برنامج العم  طرف ثالث جمعيات بشراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة األمية

أخرى  تكوينية  دورات  على  تضمن  بناء  تنفيذها  تأجيل  اإلداري   تم  المجلس  وقرارات  للوكالة   توصيات 
-2020  وسم الدراسيمع انطالقة المفإنه  ،  وفيما يتعلق بالتعليم  .المذكورة في إطار التدابير االحترازية 

النظامية، إال   في برنامج التربية غير  122سجينا في برامج التعليم، و  4060تم تسجيل أزيد من  ،2019
مع وانسجاما  بشأن  أنه  الحكومية  الدراسة   التصدي  التوجيهات  تعليق  تم  المستجد،  كورونا  لفيروس 

إلى    2020لق بداية شهر مارسمن المفترض أن تنط  وتأجيل بعض البرامج التي  بالمؤسسات السجنية،
الدارجة والثقافة المغربيتين لفائدة السجناء    ، ويتعلق األمر ببرنامج تعليم2021الموسم الدراسي الموالي  

لفائدة  األجانب وبرنامج  اللغات الحية )فرنسية، إنجليزية واللغة اإلسبانية(  السجناء خاصة الطلبة،   تعليم 
ال الشراكة  اتفاقية  الكبار  مبرمةالمندرجين في إطار  لتعليم  األلمانية  للكونفدرالية  الدولي  المعهد  لكن    .مع 

حالة الطوارئ الصحية وإصدار توجيهات    تخفيف التدابير االحترازية المتخذة في سياق   مباشرة بعد إقرار
الموسم استكمال  اإلمكانيات  بشأن  كافة  تعبئة  على  العامة  المندوبية  عملت  لتمكين   الدراسي،  المتاحة 

المترشحينالسجنا الجهوية  ء  البكالوريا  والوطنية، من اجتياز هذه االمتحانات في ظروف   في امتحانات 
بتنسيق مع وزارة التربية   تم الرفع من عدد مراكز االمتحانات بالمؤسسات السجنية  حيث  تضمن سالمتهم،
مركزا ما    48  إلى  15  والبحث العلمي، إذ انتقل هذا العدد من  المهني والتعليم العالي  الوطنية والتكوين

اإلجراءات والتدابير    اتخاذ  مع الحرص على  2020-2019و   2019-2018  الدراسيين  الموسمين  بين
وبخصوص النتائج المسجلة، فقد بلغت   المعنية.  طرف الوزارة  الوقائية تماشيا مع اإلجراءات المتخذة من

امتحانات في  النجاح  موسم  34,12%  ، البكالوريا  نسبة  خالل  المسجلة  النسبة  من  أقل  -2019  أي 
إلى عدم استفادة السجناء المترشحين األحرار من  ويعزى هذا التراجع باألساس 47% بلغت  والتي 2018

الدعم عادة خالل شهر  دروس  فيها  يشرع  التي  موسم  والتقوية  كل  من  سياق    مارس  في  وذلك  دراسي 
الظرفية االستثنائية ومن خالل ذبك يتضح أن هذه    .لمواجهة الجائحة   االلتزام بالتدابير الوقائية واالحترازية 

  طوير برامج التعليم عن بعد بالمؤسسات السجنية، حاجة ملحة لت  عنقد أبانت    المرتبطة بجائحة كورونا
كخطوة أولى في تنزيل   2بالسجن المحلي سال  ضمن هذا التوجه، إحداث استوديو للتعلم عن بعد   ويندرج
فضاء  مشروع لفائدة  خلق  بعد  عن  التعليم  آلية  يعتمد  المذكورة  بالمؤسسة  المسجلين    جامعي  السجناء، 
كما  بجامعة بالرباط.  الخامس  الحياة   تندرج  محمد  مدى  بالتعلم  االرتقاء  مشروع  إطار  في  المبادرة  هذه 
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لتعليم الكبار، والذي يتضمن برامج   السجناء القائم بشراكة مع المعهد الدولي للكونفدرالية األلمانية  إلدماج
في  تأهيلية تقديمها  سيتم  بالسجن   أخرى  آخر  جامعي  فضاء  إحداث  أفق  في  الجامعي،  الفضاء    هذا 

 . بالدار البيضاء  1ين السبعالمحلي ع
المهنــي   وصلفقد  ،  التكوينبرامج  مستوى    علىو  التكويــن  برامــج  في  المســجلين  الســجناء    عــدد 

الموسـم خـالل  مجموعـه  2020-2019  والفالحـي  بــ  أي  8576  مـا  تقـل  الموسـم13%  بنسـبة   عن 
التراجعالسـابق الـذي  ، ويعزى هـذا  الثـاني  الفـوج  التكويـن في إطـار   يتــم عــادة  إلى تعـذر إطـالق برنامـج 

بســبب وذلــك  ســنة  كل  مــن  مــارس  شــهر  الوبائيـة  خــالل  حيث  الوضعيـة  العمليـات ،  اسـتئناف  تـم   قـد 
 الوصيـة بعـد  تبعــا لبــالغ القطاعــات  2020-2019 برســم الموســم الــدراسي التكوينيـة بالنسـبة للفـوج األول

كـما تـم اسـتئناف امتحانـات نهايـة التكويـن، في حـين لم   تعليـق دام ألشـهر خـالل فـترة الحجـر الصحـي، 
كوين الفني برامج الت  وعلى مستوى   .2020  اإلعـالن عـن النتائـج النهائيـة بعـد إلى غايـة متـم دجنـبر  يتـم

من  فقد    والحرفي المستفيدين  السجناء   مستفيدا  746  ما مجموعه  2020-2019  برسم موسمبلغ عدد 
تقليدية على مستوى   13  على  موزعين بيداغوجيا  16  حرفة  العدد   أن   حيث  ؛مركزا  من  أقل  العدد  هذا 

سجناء    عدم استفادة  سجينا، ويعزى هذا االنخفاض إلى  880  والذي بلغ  المسجل خالل الموسم المنصرم
 . 105ضا يأ  19-جائحة كوفيد  تعليق الدراسة بسبب الفوج الثاني من التكوين نتيجة 

اإلدماجية،    اأم األنشطة  يخص  ســـنةفقد  فيما  منـــذ  العامـــة  المندوبيـــة  عـــلى    2016  عملـــت 
 قــارة تحقــق غايــات التواصــل   البرامـج التأهيليـة المندرجـة ضمـن برنامـج كفايـات كبرامـج  تكريـــسمواصلة  

الثقــافي لفائــدة    هــذه البرامــج في برنامــج الجامعــة في الســجون، والمهرجــان  واإلصــالح والتأهيــل. وتتمثــل
 واإلبـــداع   لنزيـــالت، ومهرجـــان عكاشـــة للفيلـــم، وملتقـــى التأهيـــلا  الســجناء األفارقــة، واللقــاء الوطنــي لفائــدة

الوطنـــي والبرنامـــج  األحـــداث،  النـــزالء  والثقافيـــة  لفائـــدة  والدينيـــة  الرياضيـــة  حالـــت   .للمســـابقات   وقـــد 
اجتيـــاح المترتبـــة عـــن  "كوفيــدفــي  الظرفيـــة االســـتثنائية  المبرمجــة   19"  روس كورونــا  الــدورات  تنفيــذ   دون 

تماشــيا مــع مــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات وتدابــير   وتأجيلهـــا للســـنة المواليـــة  2020  لهـــذه األنشـــطة لســـنة 
الصحيـــة   وقائيــة  الطـــوارئ  إطـــار حالـــة  ا  .في  ذلــك، عمــدت  مقابــل  هــذه في  إلى جعــل  العامــة    لمندوبيــة 

اإلبـداع عـلى  السـجناء  لتشـجيع  فرصـة  االســتثنائية  مـــن  الظرفيـة  أمثـــل،  بشـــكل  فراغهـــم  وقـــت    واســـتثمار 
الظرفيــة  خـــالل خلـــق تدابــير بديلــة تراعــى فيهــا  مـــع الوبائيـــة وتحقـــق االنسـ  برامــج خاصــة وإعــمال    ــجام 

 

  ص:   مرجع سابق،   ،2020ة المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لسنة  قرير أنشطت  ينظرللمزيد من التفصيل،    - 105
 ما بعدها. و  51
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تنظيـم مسـابقة طبـع ونـشر مؤلفـات   الصلــة، وتتمثــل هــذه البرامــج والتدابــير في   التدابـــير االحترازيـــة ذات 
واإلبداعيــة في مجــاالت تهــم   الســجناء مــن التعبــير عــن قدراتهــم وكفاياتهــم المعرفيــة  النـزالء تـروم تمكين

وال والزجــلالروايــة  إضافـة  شــعر  المسرحيـة  لنيـل   والنصـوص  األكاديميـة  البحـوث  اإلجــازة   إلى  شــواهد 
في مجاالت   ، تنظيم مسابقات 2020مارس    08، االحتفال باليوم العالمي للمرأة في  والماســتر والدكتــوراه 

، الفن التشكيلي، فــيروس كورونــا المســتجد كوفيــد  موضــوع "جائحــة  تناولــتالتي  الكتابــة األدبيــة  )  متعددة
الشركتـــين المكلفتـــين بتغذيـــة   مســـابقة "ماســـتر شـــاف" بشراكـــة مـــع  ،تروم تشـجيع االبتكارفكرة من ذهب  

لفائدة النزالء األحداث ال  Jeu de société éducatif"" لعبة تربويةإعداد وتطوير  ..(،  النـــزالء موجهة 
والتهذيب اإلصالح  السجنية  بمراكز  بين  والمؤسسات  الشراكة  إطار  في  وإناثا  العامة المندو   ذكورا  بية 

ما    تطوير سلوكيات هاته الفئة من السجناء وإغناء معارفهم في  إلى التي  و   وصندوق األمم المتحدة للسكان
النفسية والراحة  بالصحة  او ،  يتعلق  الســجنية تنظيــم  المؤسســات  لنــزالء  موجهــة  النمــوذج   ستشــارة  حــول 

في    ، بغـرض تمكينهـم من المشـاركة107بالنمـوذج التنمـوي   بشراكــة مــع اللجنــة الخاصــة   106الجديـد التنمــوي  
 مشروع تفريد البرامج التأهيلية" الذي لشروع في بلورة "ا   إلى   باإلضافة     الوطني.   التفكــير حــول هــذا الــورش

تكريس أنماط    خاصة بكل سجين وتسعى إلى  يندرج ضمن رؤية شمولية تروم تحقيق خطة تدبير اعتقـال
االستجابة شأنها  من  جديدة  بنيوية  باختالف   تأهيلية  السجنية  المؤسسات  نزالء  وخصوصيات    لتطلعات 

 .108وضعياتهم الجنائية فئاتهم و 

 هيئات المجتمع المدني والنسيج االقتصادي المنظمات و الدور المنوط ب .3
وال السجينات  إدماج  وإعادة  تأهيل  عملية  يقتصسجناء  إن  أمرا  يعد  الدولة لم  مسؤولية  على    ر 

من جليا و ضحى  أ  فقد   مثالقطاعات الحكومية، ومن  على    اقتصارها فحسب، ألن هناك خدمات ال يمكن  

 
الشأن السجني   " تحت عنوانإلدارة السجون وإعادة اإلدماج  المندوبية العامة  تها  عدرقة التي أ الو   ينظر:للمزيد من التفصيل،    - 106

 قامتفاعال مع المشاورات التي  ت،  "العامة في أشغال اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد  وسجون الغد، مساهمة المندوبية
 على الرابط: ، والمنشورة بها اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد

https://www.dgapr.gov.ma/article/pdf/20200819104318_2.pdf    :االطالع على   2021أبريل    01)تاريخ 
 السابعة مساء( الساعة 

للنموذ  - 107 العام  التقرير  الخصوص  بهذا  التراجع  الجديد نج  وتحقيق   -موي  التقدم  وثيرة  لتسريع  الثقة  واستعادة  الطاقات  تحرير 
 . 19، ص: 2021، أبريل الرفاه للجميع، المنجز من طرف اللجنة الوطنية للنموذج التنموي 

 ص:   مرجع سابق،  ،2020ة المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لسنة  قرير أنشطت   ينظرللمزيد من التفصيل،    - 108
 . 61و 60

https://www.dgapr.gov.ma/article/pdf/20200819104318_2.pdf
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تيسير نخرط بقوة في  لي  المجتمع المدني وتحفيز النسيج االقتصاديو   المنظمات الدولية  الضروري إشراك
 مجتمع.في ال سبل إعادة إدماج الفئة المستهدفة

ضرورة حتمية لتعزيز التعاون مع  شكلت  قد    الظرفية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجدإن  
المتدخلين والدولي،    كافة  الوطني  المستوى  في  وذلك  على  الالزمتين تعزيز  للمساهمة  والرعاية    الحماية 

االستثنائية  سجناءلل الظرفية  هذه  بعض و   .في  طرف  من  المقدم  الدعم  جانب  وإلى  السياق،  هذا   في 
الخصوص  اومنه  الحكوميةالمؤسسات   والصناعة  على  والصحة  الداخلية  الشريف   قطاعات  والمكتب 

الوطني  للفوسفاط التعاون  الشركاء  فقد    ، ومؤسسة  من  عدد  الدولية من  ساهم  دعم  الهيئات  جهود   في 
العامة   الوبائيةلالمندوبية  الجائحة  هذ  منذكر  نو   ،مواجهة  الدوليةبين  الهيئات  المثال   ه  سبيل   109على 

يمثل    األوروبي  االتحاد مؤسساتية الذي  العامة  توأمة  المندوبية  الدولية  مع  األحمر   واللجنة   للصليب 
المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ و  المتحدة للسكان  وصندوق األمم  وبرنامج األمم المتحدة للتنمية

المدني   بعضمة  همساإلى    إضافة  . القانون  المجتمع  للسجون و   جمعيات  المغربي  أنه   . المرصد  غير 
تقلصــت  الطوارئ الصحة  فترةخالل    المــدني  المجتمــعمة  مســاهيالحظ أن   السنوات   جدا  قــد  مقارنة مع 

غلى   سابقة،ال أنشــطة  باإلضافة  جميــع  للقيـود   وحمــالت  الجمعيات  تأجيــل  نظـرا  المبرمجـة  الوقايـة 
 .110السجنية  السـجنية للحـد مـن انتشـار الوبـاء داخـل هـذه المؤسسـات المؤسسـات المفروضـة لولـوج

مؤسسة   البرنامج الطموح الذي تنهض بهإلى جانب  الظروف االستثنائية، فإنه  وبالرغم من هذه  
عام نفع  ذات  كجمعية  السجناء  إدماج  إلعادة  السادس  تمثل ف،  محمد  التي  الهيئات  من  العديد  هناك 

 

لمندوبية تقديـم اليابـان لتتعلق ب  يةاتفـاق  من بينها  ،منظمات الدوليةالالمندوبية العامة و   التي تجمع  عة من االتفاقياتمجمو باإلضافة إلى    - 109
موجهـةالعامة   تجهيـزات  مـن  تتكـون  السجنية  هبـة  بالمؤسسـات  الحرفي  والتكوين  اإلنتاج  البرن   يندرجوالذي    لورشـات  إطـار  اليابـاني في  امـج 

االقتصاديـة مـع  يةاتفـاقثم    ،واالجتماعيـة  “التنميـة  للسـكان    صنـدوق   شراكـة  المتحـدة  بميزانيـة    يضـمبحيث  األمـم  االتفـاق مخططـات عمل  هـذا 
 الصحيـة والتأهيـل إلعـادة اإلدمـاج مـن خـالل أنشـطة متنوعـة   شـباب إلى خدمـات الرعايةولوج السـجناء ال  وتسـتهدف تعزيـز  وجدولة زمنيـة محددة

مـن أجـل دعمهـا    مـالي لفائـدة المندوبيـة العامـة تخصيـص غـالف  و   والتتبـع النفسي  كالتنميـة الذاتيـة والترفيه والمواكبة التربويـة والرعاية االجتماعية
وتنظيـم ورشـات لفائـدة األطـر الطبيـة   تجهيـزات ومعـدات ذات جـودة عاليـة  وتمكينهـا مـن اقتنـاء  في إرسـاء منصـة إلكترونيـة للتطبيـب عن بعد 

 لفـيروس كورونـا المسـتجد لفائـدة موظفـي المندوبيـة العامـة   الزمة للتصديوسـائل الوقاية ال  فضال عن اقتناء  فيديـو تعليمـي  وإنتـاج  والتمريضيـة
بـدوام كامـل، كـما تم تعزيـز نظام   إشـارة المؤسسـات السـجنية التـي ال تتوفـر عـلى طبيـب قـار أو  وضـع أطقـم إلكترونيـة لالستشـارة عـن بعـد رهـنو 

أنشـطة تتبع  بشـأن  الصحية  التواصل  الدولي، وأيضا  الرعايـة  القانوني  للتعاون  األلمانية  المؤسسة  إلى  الشراكة مع  باإلضافة  المندوبية ت .  نظيم 
مؤسسة محمد   بشراكة مع  المندوبية العامة  الذي نظمته  اإلدماج  المنتدى اإلفريقي األول إلدارات السجون وإعادةك  خرى أ  دولية  نشطةالعامة أل

 خمسة وثالثين دولة إفريقية،  للتعاون الدولي ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بمشاركة  والوكالة المغربية  السادس إلعادة إدماج السجناء
الفعاليات الوطنية   المتخصصة، وممثلين عن مختلف  البحثية  دولية، وتمثيلية من الدول األوروبية الرائدة، والمراكز  ومساهمة هيآت ومنظمات

 .والدولية
 .102 ص: مرجع سابق، ،2020ة المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لسنة قرير أنشطتالخصوص،  هذاباجع ر  - 110
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المجتمع المدني وتسعى جاهدة إلى تنظيم أنشطة اجتماعية والقيام ببرامج تربوية، تستهدف من خاللها 
 وإشراكه   ادة اإلدماج السوسيومهني، إذ أن مساهمة المجتمع المدنيإلى المساهمة في تهييء النزالء إلع

االنفتاح إلى  اليوم  والحاجة  ضرورة،  أضحت  السجني  الفضاء  داخل  العامة  الحياة  تخليق  أوراش   في 
تستوجب تشجيع كل مبادرات الجمعيات والهيئات والفاعلين في الحقل اإلجتماعي، لتمكينه من المساهمة 

البناء التربوية اإليجابية  واألنشطة  والترفيهية  الرياضية  األنشطة  مجال  وخاصة  المجاالت،  جميع  في  ة 
وتأكيدا للدور االجتماعي لمختلف الجمعيات النشيطة  على اعتبار أنه    والثقافية، والبرامج الوقائية وغيرها.

والفاعلة في الوسط السجني، ورغبة من المشرع المغربي في تكريس هذه الجهود، ووعيا منه بأن انفتاح 
أورد التشريع السجني    ثحيي، أصبح ضرورة ملحة إلنجاح فلسفة اإلصالح،  السجون على العالم الخارج

إدارة  مدير  من  بترخيص  المعتقلين  بزيارة  يقوم  أن  "يمكن  أنه:  على  بنصه صراحة  ذلك،  إلى  يدعو  ما 
، أعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات، أو أعضاء الهيئات الدينية... ويمكن أن يمنح لكل  111السجون 

في جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج إعادة التربية، رخص خاصة واستثنائية لزيارة   شخص أو عضو
 . 112المؤسسات السجنية"

الطرح،    هذا  من  أن وانطالقا  على  التأكيد  اإلصالح    يجب  ومراكز  السجنية  المؤسسات  زيارة 
الغير  الجمعيات والهيئات  قانونية  قد    الحكومية  والتهذيب من طرف  المشرع بشروط وبضمانات  أحاطها 

اعتقال  ظروف  لتحسين  المتوفرة  واإلمكانيات  المجهودات  وتعزز  األدوار،  في  وتكافال  تكامال  تحقق 
المادة  التهييئ إلعادة إلدماج؛ كما تنص على ذلك  السجناء، وذلك رغبة من المشرع في إنجاح فلسفة 

القانون   48 اشترط23/98من  التي  تقوية ،  إلى  الزيارة  "تهدف  أن  السجون  لزيارات  الترخيص  في  ت 
وتطوير المساعدة التربوية المقدمة لفائدة المعتقلين، وتقديم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولعائلتهم 

 . عادة إدماج من سيفرج عنهم"إل التهييئعند االقتضاء، والمساهمة في 
السجينات والسجناء  غيل  تكوين وتش  إلى  الرامي  الدور المنوط بالنسيج االقتصاديأما بخصوص  

 في هذا اإلطار   ، فإن هناك مجموعة من االتفاقيات المبرمةللمفرج عنهمدماج المهني  ص اإلتعزيز فر و 
محمد   مؤسسة  إلعادة  بين  السجون  السادس  إلدارة  العامة  والمندوبية  السجناء  اإلدماج وإ إدماج   عادة 

من قبيل االتحاد العام لمقاوالت المغرب، الجمعية المغربية للنسيج    ،مقاوالت القطاع الخاص  فيدراليات و 
الج السياراتمعيواأللبسة،  وتسويق  لصناعة  المغربية  وبة  األجن،  المقاوالت  "عد  من  رونو" بية  مجموعة 

 
 ، نفس المرجع السابق.المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج المتعلق بتعيين  2008أبريل  29أنظر ظهير  -111
  المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. 23/98من القانون  48المادة:  - 112
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توســيع   المســتجد حالــت دون   أن الوضعيـة الوبائيـة المرتبطـة بانتشـار فـيروس كورونـا  إال   وغيرها.   "بيجو" و
 . قاعــدة المســتفيدين

العامـةالموقعـة  اإلطـار  لشراكـة  ا  التفاقيــة  مثال  فبالنسبة المندوبيـة  السـادس    بـين  محمـد  ومؤسسـة 
السـجناء  إدمـاج  الشـغل  ومكتـب  إلعـادة  وإنعـاش  المهنـي  والتجـارة  التكويـن  الصناعـة    واالقتصــاد   ووزارة 

في مهــن   الراميـة إلى تكويـن السـجناء  السـيارات  وتسـويق  ي والجمعيــة المغربيــة لصناعــةاألخــضر والرقمــ
، لتيســير إعــادة إدماجهــم في المجتمــع بعــد اإلفــراج عنهــم الســيارات ومالءمتــه مــع متطلبــات ســوق الشــغل

  تـم توقيـف عمليـة التكويـن هذه االتفاقية، غير أنه    مواصلــة تنفيــذ مقتضيــات  2020  ـالل ســنةتــم خـفقد  
دون  للحيلولـة  احـترازي  قلـص  كإجـراء  الـذي  الـشيء  الفـيروس،  هـذا  بعـدوى  السـجناء   عــدد  من   إصابـة 

تغليــف   بةشع  مســتفيدا في مجــال  21  بــين  يتوزعــون مــامستفيدا    57إلى  2020  ل ســنة المســتفيدين خــال
 . أســالك الســيارات بةشع مســتفيدا في مجــال 36و  الســيارات كــراسي

في  ينــدرج  والذي  دار المقاول    أيضا برنامج، هناك  ومن بين المبادرات في مجال التشغيل أيضا
البرامــج   المن  التــيســياق  المؤسســاتتتبناهــا  إحــدى  مــع  بشراكــة  العامــة  ومؤسسـة  دوبيــة  محمـد   البنكيـة 

التــي  ، وذلكالسـادس إلعـادة إدمـاج السـجناء النــزالء مــن المهــارات والمعــارف  تؤهلهــم   مــن أجــل تمكــين 
  تحقيــق اندمــاج اجتماعــي واقتصــادي فعــلي، فهــو برنامــج   إلنشــاء وخلــق مشــاريع مــدرة للدخــل تتيــح لهــم

سـنة عرفـت  وقـد  االعتقـال.  فـترة  بعـد  مـا  إلى  ال  2020  يمتـد  هذا  مـع  صدد  في  اجتماعـات  عـدة  تنظيـم 
ج حولــه وحــول النمــوذ  المعنيـة مـن أجـل مناقشـة مضمـون البرنامـج وإبـداء الـرأي   ممثـلي المؤسسـة البنكيـة 

وعــلى  لــه.  المؤطــرة  لالتفاقيــة  قاعتـين   األولي  تجهيـز  تـم  ذلـك،  عـين   إثـر  المحـلي  السـجن  مـن    بـكل 
العرجـات،  1السـبع المحـلي  في،  2والسـجن  البرنامـج  التجريبيـة  -إطـار  الحتضـان  أجـل   -المرحلـة  مـن 
نمــوذج عمــلي بهــدف نقــل    وكـذا تحديـد  طـة بـه،الجوانـب العمليـة واللوجسـتيكية المرتب  والوقـوف عـلى  تنزيلـه

 .113سـجينا  23 وقـد عرفـت هـذه المرحلـة مشـاركةث حيالمسـتهدفة.  التجربــة إلى باقــي المؤسســات
  تتوزع المؤسسات السجنية    بوحدات التكوين الفني والحرفي داخل  أيضا   مجاالت التشغيل  أن   كما

 الفنية، الجلد/التسفير، الطباعة، الخياطة العصرية،الحدادة    على تسعة أنشطة حرفية )النجارة الخشبية،
إنتاج الخزف/الفخار،  الترصيع/العرعار،  التقليدية،  المشغلين الكمامات  الخياطة  السجناء  بلغ عدد  وقد   ) 

 مقارنة مع سنة   ارتفاع نسبيوذلك بسجينا وسجينة،    817  ما مجموعه  2020  سنةخالل    بهذه الوحدات
استفادة  2019 عرفت  العامة   . .سجينا  691  التي  المندوبية  تبني  إلى  باألساس  االرتفاع  هذا   ويرجع 
 وحدات   إغالق  بعد  ؛يتمثل في إنتاج الكمامات الواقية  للجائحةف االستثنائية  في ظل الظرو   جديد  لبرنامج

 

 .102 ص: مرجع سابق، ،2020ة المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لسنة قرير أنشطت ينظر: - 113
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الفني والحرفي في وجه بها   التكوين  الستة  تشغيل وتكوين السجناء  أشهر كإجراء احترازي.   لمدة ناهزت 
تم الذي  البرنامج  بدعم  وهو  المساهمة  إطالقه  إطار  في  للتنمية  المتحدة  األمم  برنامج  الجهود   من   في 

  . 19-كوفيد  لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد  قطاعات الدولة  الوطنية المبذولة من طرف مختلف
تشغيلكما   البرنامج من  ما   613  مكن هذا  إشراف  تحت  داخل  70  يفوق   سجينا   مؤسسة  29  مؤطرا، 

بمختلف جهات تم  سجنية  انطالقته    المملكة. وقد  ـ 2020  دجنبر   إلى متم  2020  ماي   بداية شهرمنذ 
تم توزيعها على جميع السجناء المعتقلين بالمؤسسات  (2.261.807)إنتاج ما يفوق مليوني كمامة واقية 

 المعتمدة   تجدر اإلشارة إلى أن عملية اإلنتاج تتم وفقا للمعايير الصحية   إذ  .عبر ربوع المملكة  السجنية
منبا،  وطني المتطلبة  الشروط  جميع  استيفاء  تم  جميع  حيث  خضعت  كما  الوصية،  القطاعات    طرف 

المشروع المطابقة  مراحل  شهادة  على  الحصول  من  مكن  مما  بها،  المعمول  الوطنية   للمراقبة  للمعايير 
 .114يتعلق بظروف وشروط اإلنتاجفيما  ما يخص المواد األولية المستعملة، أو سواء في
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 ة: ــخاتم

من    داخل المجتمع  من طرف كل القوى الحية ذولة  ت المب، فبقدر ما نثمن المجهوداصة القولخال  
"اعتبارا لما يحوم حول العقوبة من جهل   أنه  علىالطرح القائل  أسف  ب  نا نؤكدنفإ  ،مؤسسات وهيئات وأفراد

أن  يتبين  مقياسها،  على  والحدس  الصدفة  وتغلب  ألسسها  وافتراض  لمقاصدها  غموض  ومن  لهويتها 
تفعله عندما تعاقب وأنها لألسف تجهلها جهلها هذا"  تعلم ما  ته  ما أفرز   خصوصا وأن  ،115اإلنسانية ال 

بقوة عن م  19-باء كوفيدبسبب و   الجائحةتداعيات   عمق أبان عن  و   التجموعة من االختالقد كشف 
العقابية   أزمة مستوى السياسة  على  سيما  ال  معالجة  ،  التي    ضعف  الحقيقية  ظاهرة حتطر المشاكل  ها 

السجون  المدة،  عدم نجاعة  و ،  االكتظاظ في  القصيرة  البديلة،وغياب  العقوبات  تفعيل   العقوبات  وضعف 
االحتياطي  بدائل البديلة  تفعيل    ضعفو   ،االعتقال  البسيطةالوسائل  القضايا  قبيل  في  الصلح   من 

 صل من االستثناء، اللجوء إلى التدابير كأ  اعتقال االحداث بدلحاالت  صاعد  ت افة إلى  ضاإلب   والوساطة،
حاال ظاهرة  عنهم،وتفاقم  المفرج  صفوف  في  العود  لإلاوغي  ت  وطني  مرصد  الظاهرة ب  لرصد  جرام 

جائحة كورونا ـف،  أخرى مظاهر قصور  والتي لربما قد تكشف    .إلشكاليات المطروحةاوغير من  ،  االجرامية
انعكاساته. وما    لم تنته بعد، وحتى في حالة فعالية اللقاح وإيجاد العالج، فما زال الحدث لم يستنفذ كل

 . قائمة والتخوفات زال التغير الجذري الذي دام أكثر من سنة، ينبئ بتغيرات الحقة. وما زالت التطلعات
رونا على الوسط  أثر جائحة كو   استجالءعلى  التي انصبت باألساس  ه،  تنا هاتدراسإنه من خالل  

المتخذة و   السجني التدابير  لمواجهتها مدى    بحثذا  كو   ،اتجلياتهمن خالل  العقابية  السياسة  قد   ،نجاعة 
 ، نوجزها فيما يلي: في شكل توصيات مقترحاتخالصات وتقديم لبمجموعة من االخروج إلى    اهتدى بنا

 : ات خالصال -أوال
المغربي  نإ - الطوارئ    عن  عالناإل  بقانون   مرسومال  بموجبسن  قد    المشرع  تتميمه  حالة  تم  كما 

مجموعة من التدابير االحترازية للتصدي للوباء وجرم أفعاال تدخل في نطاق خرق هذه وتغييره  
و  جنائيا،  جزاء  لها  وأفرد  يتضمن التدابير  مقتضياته   لم  عن  البديلة    للتدابير  مقتضى  أي   ضمن 

ذلك   من  وبالرغم  اللجوء  االعتقال.  الممكن  من  القضاءكان  طرف  األمثل  ى  ال   من  التفعيل 
الجنائية  ل المسطرة  قانون  عليها ضمن  المنصوص  القانونية  ترشيد  لمقتضيات  االعتقال  لضمان 

خالل   اال  االستثنائية  الظروف  هذهاالحتياطي  أزمة  تعيق  ال  كتظاظلتجاوز  الغرض تي    تحقيق 
 ؛اإلدماج عادةالتأهيل و برامج  تفعيلمن العقوبة من خالل  المتوخى
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المإن   - محاكم  إلى مختلف  المعتقلين  المؤقت إلخراج  الوباء  ملكة  المنع  من  اإلصابة  من  للوقاية 
الجائحة و  باوتفشي  التقاضي عن بعدالحفاظ على السالمة الصحية، وذلك  بلورة  ، و عتماد تقنية 

ا مع  المحامين  تخابر  لضمان  بديلة  انعقاد  صيغة  قبل  الهاتفي  االتصال  وسيلة  عبر  لمعتقلين 
بموجبها  يتم  إدخال تعديالت على قانون المسطرة الجنائية    يتطلبأضحى  ، فقد  جلسات المحاكمة

يضمن  كيفية استخدام تقنية وسائل االتصال الرقمي في اجراءات التقاضي عن بعد بشكل  نظم  ت
أن تحيد عن    عبر التناظر المرئي تحقيق المحاكمة العادلة، حيث ال يجوز إلجراءات التقاضي  

مضمون الحقوق والحريات التي حددها الدستور أو تقلل من فاعليتها أو تعيق حركيتها، بل يجب  
 عليها أن تكفلها وتنظم ممارستها، فتضع حدودها وتوفر جميع الضمانات الحترامها.

وممرضين هم األكثر    من أطباء بالسجون والمستشفيات العمومية  إن العاملين في القطاع الصحي   -
حماية  حيث أن    ،الوباءالنفسية بسبب طبيعة عملهم خالل فترة انتشار    ات عرضة لإلصابة باألزم

على   أمرا بالغ األهمية للحفاظ تعدالعاملين في مجال الرعاية الصحية   وغيرهم تهموسالم تهمصح
األساسية الصحية  والخدمات  للطوارئ  االستجابة  استمرارية  ولضمان  وفعالة،  كافية  عمل  .  قوة 

 تهم في سبيل ما يقومون به من رسالة نبيلة. ن ثم قد أضحى من الضروري النهوض بوضعي وم
مساعدا على التحكم   ق يشكل عامالكفضاء مغلالسجون  أن خصوصية  كان البعض يعتبر    إذا -

الوبائية   العدوى  انتقال  السجني،    إلى في عدم  به على  الوسط  التسليم  يمكن  الطرح ال  فإن هذا 
الخصوصي  ذلك  إطالقه، هذه  اعتبارات  ة  أن  لعدة  ذلك  من  عكس  ال  على تشكل  فهي  وبالنظر 

اء بشكل ينتشر الوبيمكن أن  حتى    تسرب حالة واحدة للمؤسسةأن ت يكفي    حيثمصدر هشاشة،  
في صفوف االعتقالو   السجينات  سريع  لنظام  يخضعون  ما  غالبا  الذين  إال    الجماعي  السجناء 

ئحة  لجاهذه ا  انتشار  امكانية  إلى  لكباإلضافة كذ  ،وفق نظام انفراديتعيش  قليلة منهم من  نسبا  
  بفعل االحتكاك اليومي والمباشر   سجنية، وذلكبالمؤسسات ال  العاملين  الموظفات والموظفين  بين 

 . عمل هذه الفئةالذي تمليه طبيعة 
  2020خالل سنة    84990إلى    2019الل سنة  خ  86384من  يعـزى انخفـاض عـدد المعتقلـين   -

إضافـة إلى  ،  2020  سـنة   اللي خـكاإلفـراج بموجـب العفـو الملـ  ـر منهـم مـنيعـدد كب إلى اسـتفادة  
  النسـبي في معـدالت   مـوازاة مـع االنخفـاض، بالالحجـر الصحـي  ل فـترةالتعليـق أنشـطة المحاكـم خـ 

  ضـا ملحوظـا في عـدد المعتقلـين الوافديـن ل الفـترة ذاتهـا، وهـو مـا أفـرز أيضـا انخفاالالجريمـة خـ
عـ سراح  حالـة  السـنتين   ى لمـن  بـين  مـا  السـجنية  انتقل    المؤسسـات    112540من  العدد  حيث 

 . 2020خالل سنة  104917إلى   2019خالل سنة  معتقال
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العامة    يناط - رقمبالمندوبية  المرسوم  من  األولى  المادة  في  2.08.772  بمقتضى    25  الصادر 
 الحكومية في  ى تنفيذ السياسةلإعداد والسهر عمهمة    (2009  ماي  21)  1430جمادى األولى  

ع والحفاظ  السجناء،  إدماج  إعادة  سلمجال  وسالى  األشخاصالمتهم  والمنشآت    مة  والمباني 
فرضت    ة . لكن الظروف االستثنائيى األمن العاملوالمساهمة في الحفاظ ع  المخصصة للسجون 

لحماية    في التعاطي مع الجائحة ى األولويات  نت من أول كاالتي  والصحية  مقاربة األمنية  ال  تبني
كنتها السجنية، وإن كانت هناك جهود ة موظفيها ومرتفقيها وساات السجنية وسالمأمن المؤسس

الحرص على  بدأ التناسب مع ظروف الجائحة لحماية حقوق السجينات والسجناء و وفق مبذلت  
عة  إعادة اإلدماج التي تتماشى وطبيعض برامج التأهيل و االستفادة من بو نة ظروف االعتقال  أنس

 . التدابير االحترازية التي تم اتخاذها في ظل حالة الطوارئ الصحية
والتظاهرات    الفعاليات و   البرامج   من   مجموعة  برمجةت  في إطار سياسة التأهيل إلعادة اإلدماج، تم -

  السنوية، إال أن تنظيمها تعذر بسبب تداعيات جائحة كورونا وما ترتب عنها من تجميد لمختلف 
الدراسية خالل فترة معينة الفصول  الميدانية وتعليق  إثر    .األنشطة  العامة على  المندوبية  لتعمد 

وضع  إلى  جهة   ذلك،  من  شملت  مبتكرة،  بديلة  تأهيلية  في    تدابير  والسجينات  السجناء  إشراك 
منهم في إنتاج وتصنيع الكمامات    الجائحة من خالل تشغيل عدد  المجهود الوطني لمواجهة هذه

منافسات تنظيم  أخرى،  جهة  ومن  متن  الواقية،  مواضيع  منثقافية شملت  موضوعي    وعة  بينها 
الحجر الصحي، تنظيم النسخة الثالثة    جائحة كورونا والنموذج التنموي الجديد. كما تم بعيد رفع

التام االلتزام  مع  األحداث  السجناء  لفائدة  الصيفي  األمن   للملتقى  والحماية،    بمتطلبات  والوقاية 
 . ة ذات الصلةوكذا استئناف برامج التعليم والتكوين وفقا للتوجيهات الحكومي

   :التوصيات  -ثانيا
على وضع إطار قانوني يحدد حاالت الطوارئ وتدبيرها، مع األخذ بعين االعتبار المقاربة  لعمل  ا -

 المرتكزة على حقوق اإلنسان؛
ريعية في حالة تمديد مدة سريان مفعول حالة  التنصيص على ضرورة الرجوع إلى المؤسسة التش -

خذة، وخاصة تلك  الطوارئ الصحية من أجل ضمان التوازن بين السلط وإخضاع اإلجراءات المت 
 المتعلقة بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية للرقابة البرلمانية؛ 

على   - وفاءتكريس  السهر  الع  مبدأ  من  الرابعة  المادة  في  عليها  المنصوص  بالتزاماتها  هد  الدولة 
عن   فورا،  األخرى  األطراف  الدول  تعلم  بأن  وذلك  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي 
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مم المتحدة، باألحكام التي لم تتقيد بها وباألسباب التي دفعتها إلى ذلك. طريق األمين العام لأل
الع في  األطراف  الدول  بذلك  ُتخبر  أن  الدولة  على  ينبغي  الطوارئ،  حاالت  انتهاء  هد  وعند 

 المذكور وبالطريقة ذاتها؛ 
مــع - ومالءمتهــا  القانونيــة  الترســانة  وتحديــث  وتجويــد  ذات    تطويــر  الدوليــة  والمواثيــق  االتفاقيــات 

ال  الصلــة، والعمــل علــى مســايرة تدبيــر مرفــق  الرقميــة لحســن  المتغيــرات الثــورة    ســجون ومواكبــة 
المجــال هــذا  فــي  على  العالميــة  الحرص  مع  بالمؤسسات ال،  المتعلق  القانون  باعتماد  تسريع 

المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة    السجنية ومالءمته مع المعايير الدولية وخاصة مع قواعد األمم
 .قواعد مانديالالسجناء 

لتنظيم - ودقيق  واضح  قانوني  إطار  الشرعية    اجراءات  وضع  لمبدأ  احتراما  بعد  عن  المحاكمة 
 تقييد اللجوء الى المحاكمة عن بعد بوجود ضرورة وبموافقة المتهم؛و  الجنائية اإلجرائية،

   ي مبسط لحقوق المتهمين والضحايا خالل المحاكمة عن بعد؛إعداد دليل اجرائ -
ية وتقنية ولوجستية ذات جودة وتسمح بعقد جلسات المحاكمة عن بعد في  توفير وسائل تكنولوج -

 الظروف؛  أحسن
الجنائي  يمنح للقاضي  تفريد القضائي للعقوبة  في إطار إعمال مبدأ ال  التقدير النوعي للعقوبة إن   -

التق التي يراها مناسبة من بينالحرية    ديرية في إطار سلطته  العقوبة  التي    في اختيار  العقوبات 
المشرع    نص الجنائية،عليها  الشرعية  مبدأ  مع  مراعاة شخصية    انسجاما  عليه  يتوجب  انه  اال 

 ؛المعاصرة العقابيةوالظروف المتعلقة بالجريمة، وفقا لتقدير السياسة   الشخصية وظروفه فاعلال
وإعادة    مواصلة - السجون  إلدارة  العامة  تبــادلالمندوبية  فــي  الرائدة  الــدول    معالخبــرات    اإلدماج 

البنيــات  مجــال يتوافق   توفيــر  بما  الدوليـة  المعايير  وفـق  السـجنية  المؤسسـات  وبنـاء    التحتيـة 
 ؛ اإلدمــاج منيــة وعمليــاتالمعماريــة المحليــة والمتطلبــات األ والخصوصيــات

الد - التعاون  نطاق  تشجيع  لمواصلة  الممارسات  ولي  أفضل  نحو  التقارب  عملية  وتبادل  دعم 
المهنية    األطر والموظفين  قدراتو   مهارات  وتقوية  في مجال الحكامة السجنية  التجارب والخبرات

 . وتعزيز كفاءاتهم في مجال حقوق اإلنسان
 .نتفي شرط الضرورةت عندما  سسات السجنيةبالمؤ  إنهاء تطبيق حالة الطوارئ الصحية  -
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تسهيل ترحيل جميع الحاالت التي تعاني من اضطرابات نفسية إلى المؤسسات السجنية المتواجدة  -
 مستشفيات األمراض العقلية والنفسية من أجل العالج؛تتوفر على  بالمدن التي 

يمكن اعتبارها  القيود المفروضة على الزيارات المباشرة )وجها لوجه( أو االتصال مع السجناء    إن -
إال أنه يجب على السلطات أن  ،  المستجد  لمنع تفشي فيروس كورونا  في حدود ضيقة   مشروعة

االجراءات.    تتخذ التدابير الالزمة المستندة إلى سياسة شاملة وشفافة تضمن التنفيذ العادل لهذه
الزيارات يجب أن تكون هذه القيود متناسبة مع الهدف من المنع )أو  في حالة فرض القيود على و 

تفشي الفيروس. ولذلك يجب استبدال زيارات االتصال المباشر مع السجناء    االستجابة( وهو منع 
مثل بديلة  رسائل  بوسائل  عبر  أو  بالهاتف  الفيديو  االتصال  مكالمات  أو  اإللكتروني  ..  . البريد 

 وغيرها من الوسائل الحديثة المعمول بها في مجال التواصل الرقمي. 
اعمال بدائل االعتقال بدل اللجوء المفرط إلى االعتقال  والغرامة التصالحية و تفعيل مسطرة الصلح   -

 رة المدة؛االحتياطي، وتفعيل بدائل العقوبات القصي
القانونية   - النصوص  فتطبيق  تتيح  ل رص  التي  ااج  إلفر أكبر  تيسير سبل  ل  جينات والسجناءسلعن 

لفهم    ههمهم وتوجيتحسيس  خالل من  وذلك  ،  ف من اكتظاظ السجون مساهمة في التخفيوال  إدماجهم
اإلعفاء من  ، إدماج العقوبات،  ج المقيد بشروطاإلفراتقديم طلبات االستفادة من    شروط ومساطر
 سبة لألحداث.تقديم ملتمسات تغيير التدبير بالنو  تقديم طلبات العفو، ، البدنيمسطرة اإلكراه 

 . تفعيل الدور المنوط بقاضي تطبيق العقوبات -
 الظهير من  الثانية المادة بموجب المحدثقطاعية -بيناللجنة الالدور المنوط ب السهر على تفعيل  -

ربيع 22 في الصادر 1.08.49 رقمالشريف   لـ1429 اآلخر من    2008أبريل   29 الموافق 
إدماج   من تتألفوالتي   وإعادة  تأهيل  ببرامج  المعنية  الحكومية  القطاعات  السجناء  ممثلي 

الموجودين رهن االعتقال  السجيناتو  السجون  دارةإل العام المندوب يرأسها، و بما فيهم األحداث 
، حسب ما تقتضيه المادة الثانية والثالثة من نفس  المشرع المغربيبها أناط . والتي وإعادة اإلدماج

تتولىالمرسوم بأن  دراسة ،  مهامها  بتطوير  القضايا مختلف ضمن  المؤسسات المرتبطة   أداء 
القطاعات  وآليات  ، وتحدد طرق السجناء والسجينات أوضاع  وتحسين السجنية الممثلة   مساهمة 

كما خول    .وإعادة اإلدماج السجون  إلدارة العامة اختصاصات المندوبية تنفيذ ضمن أعضائها في
 الضرورة استدعت وكلما السنة  في األقل رئيسها مرتين على من أن تجتمع بدعوة اللجنة هلهذ

 ؛ أشغالها لحضور المجتمع المدني من  وفاعلين خبراء  دعوة ذلك، ويمكن
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 ؛ زيارات الهيئات القضائية للمؤسسات السجنيةلية الرقابة القضائية وتكثيف آلحرص على تفعيل ا -
اللجن  الد - أنشطة عمل  يتضمن  تقرير سنوي  إلى نشر  المنصوص عوة  لمراقبة السجون  اإلقليمية 

تقوم بأي عمل من   أالعلى    حرص المشرعوالتي  ،  من ق.م.ج  621و  620ها في المادتين  علي
المالحظات أو  وتضمين    116للمؤسسات السجنية   زيارات القيام بهمة  مأوكل إليها  و   ،أعمال السلطة

أن إلى  وتشير  إبداؤها  الواجب  من  ترى  التي  وإلى  االنتقادات  إنهاؤه  يجب  الذي  الشطط  واع 
تحقيقها،   ينبغي  التي  بهاالتحسينات  تتقدم  التي  العفو  والتوصيات  لجنة  بيان  ،  إلى  عناصر  مع 

 . راتخالل الزيا من المرصودة شكاليات إلنية عن االقطاعات المع أجوبة
الدعوة إلى ضرورة مراجعة اإلطار القانوني والتنظيمي وكذا نظام التعويضات الممنوحة لموظفي   -

 .إدارة السجون وإعادة اإلدماج إسوة بباقي القطاعات األمنية المشابهة
فإنه  بالرغم من هذه   - به إلى جانب  الظروف االستثنائية،  تنهض  الذي  الطموح  مؤسسة   البرنامج 

إدماج   إلعادة  السادس  الطفولةمحمد  حماية  مراكز  ونزالء  عام،    المعتقلين  نفع  ذات  كجمعية 
هناك العديد من الهيئات التي تمثل المجتمع المدني وتسعى جاهدة إلى تنظيم أنشطة اجتماعية  ف

في   المساهمة  إلى  خاللها  من  تستهدف  تربوية،  ببرامج  و والقيام  إلعتأهيل  النزالء  ادة  تهييء 
الترابية  ،  والمهني  االجتماعياإلدماج   والجماعات  الحكومة  على  يجب     شجيع تو   تحفيزلذلك 
المدنيجميعات   السجني    اوإشراكه  المجتمع  الفضاء  داخل  العامة  الحياة  تخليق  أوراش  في 

إلى االنفتاح تستوجب تشجيع كل مبادرات الجمعيات والهيئات   اليوم  أضحت ضرورة، والحاجة 
البناء اإليجابية  المساهمة  من  لتمكينه  اإلجتماعي،  الحقل  في  المجاالت،  والفاعلين  جميع  في  ة 

 . وخاصة مجال األنشطة الرياضية والترفيهية واألنشطة التربوية والثقافية، والبرامج الوقائية وغيرها
على   - الالسهر  التدابير  الشراكالاتخاذ  اتفاقيات  لتفعيل  الخاص  زمة  القطاع  مقاوالت  مع  قصد  ة 

بالتزاماتها فيما يخص تشغيل السجينات والسجناء سواء بوحدات التشغيل داخل السجالو  ون  فاء 
 تتوافق مؤهالتهم مع فرص العمل المتاحة. ذين  الالمفرج عنهم  لتشغيلأو 

 
الصدد  -116 في هذا  األخيرة من  أن    وتجدر اإلشارة  ة على  كل لجنمن ق.م.ج تنص صراحة على أن ترفع    621المادة  الفقرة 

العدل،مستوى   إلى وزير  تقريرها  اإلقليم  أو  أضاف  كما  العمالة  الجديد  الجنائية  المسطرة  قانون  إلى جانب وزير    أن مشروع 
العدل، كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والسلطة الحكومية المكلفة بالسجون والمجلس الوطني لحقوق االنسان 

  كهيئات منحها المشرع حق التوصل بالتقارير التي تعدها اللجنة قصد إبداء رأيها ووضع الحلول للمشاكل المطروحة.
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النهوض   - على  الرعب السهر  الالحقة برامج  عنهم  اية  من   وفق  يلهاز وتن  للمفرج  المتوخاة    األهداف 
عادة  المندمج إل   برنامجالتنزيل  هللا ل  نصرهجاللة الملك محمد السادس  االستراتيجية التي وضعها  

القطاع الوصي  قاربة تشاركيةمفي إطار    السوسيومهنياإلدماج   المكونة والتي  و   بين  القطاعات 
خدمات االحتضان  عن  بحث  ال و   ، تسدي  من سبل  المدطرف    االجتماعي  توفير  و   ني، المجتمع 

المواطنة    فرص المقاوالت  قبل  من  المهني  العقلنة  و االدماج  واألنشطة  تمويل  الذاتية  مقاوالت 
للدخل هذ  المدرة  الفئة لفائدة  تتبع    المواطنين   من  ه  وإعادة  من طرف  موضوع  المصاحبة  مراكز 

 .اإلدماج
 

 2021 ماي  15، في: وتوفيقه  انتهى بعون هللا
 د.حسن  الرحيـيـة      

 بكلية الحقوق بفاسباحث أستاذ      

 جامعة سيدي محمد بن عبد للا        

 


