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: 

إن اإلنسان يتمتع بمجموعة من الحقوق منها الحق في المحاكمة الجنائية العادلة التي تشكل 
عادلة، فقد قرر  أيغاية سامية لبناء دولة الحق والقانون، وحتى تكون هذه المحاكمة كذلك 

ائية لها المشرع ضمانات ابتداء من مرحلة البحث التمهيدي المنجز من طرف الضابطة القض
ومرورا بمرحلتي التحقيق اإلعدادي المؤدى من لدن قضاء التحقيق، والتحقيق النهائي 
المباشر من قبل قضاء الحكم المباشر من قبل قضاء الحكم الجنائي، وصوال إلى مرحلة ما 

ما يسمى بالرعاية الالحقة المخصصة له، بمعنى أن هذه  أوبعد اإلفراج عن السجين 
كما يعتقد البعض بمجرد نطق القضاء المذكور بالحكم باإلدانة بعقوبة الضمانات ال تنتهي، 

سالبة للحرية في حق المتهم الماثل أمامه واألمر بإيداعه في المؤسسة السجنية التي ساهمت 
في الماضي  في تدمير وتحطيم معنويات هذا السجين، بل إن هذه الضمانات تستمر طيلة 

اإلفراج بغية صيانة حقوق اإلنسان سواء كان بريئا أو وراء مدة تنفيذ العقوبة وأيضا ما بعد 
يابا الذي بمجرد  القضبان، وهذا األخير هو ما يسمى بالسجين المسلوب الحرية ذهابا وا 

والقلق، لذلك سمح دخوله المؤسسة المذكورة، تبدو عليه معالم الخوف واالنفعال واالضطراب 
معاناة، بالتواصل مع باقي زمالئه السجناء جل التخفيف من حدة هذه الأله المشرع، من 

داخل السجن، وكذا تواصله مع العالم الخارجي من خالل تمكينه من استقبال أقاربه في 
رحاب السجن قصد إحياء صلة الرحم معهم، وهو ما يسمى بحق الزيارة الذي يعتبر من بين 

تم االعتراف له بها حاليا نتيجة الحقوق االجتماعية إضافة إلى الحقوق التربوية والثقافية التي 
عدة عوامل منها أنسنة كل من العقوبة والسجن الذي أصبح منفتحا على المجتمع، ومطالبة 

بعث رسائل لهم في عقر  أوالفقه الجنائي المشرع بضرورة تحسين األوضاع في السجون، 
ومن  .لمباشرةمنزلهم، وهو ما يطلق عليه حق المراسلة الذي يشكل نوعا من الزيارة غير ا

بين أهم الوسائل كذلك الحق في الزيارة، وهو عنوان بحثنا هذا كحق نص عليه القانون 
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الجديد وهو وسيلة فعالة ومهمة لما لها من واقع نفسي للسجين وأسرته ولما لها من دور 
ايجابي في تحسين وضعية السجون والسجين على سواء خاصة إذا تعلق األمر بالزيارات 

مهنية أو حقوقية مهتمة بالفضاء السجني،  أوأو من نوع خاص كزيارة جهات رسمية العائلية 
 .منه 22إلى  57ومن الفصل  32.22وقد نظم المشرع الحق في الزيارة في قانون 

 :وعليه فإن منهاج طرحنا هذا، يفرض علينا اإلجابة على اإلشكالية المحورية آالتية 

زيـــــارة دون المساس بحفظ األمن داخل كيف يمكن تمكين السـجين من حق ال** 
 المؤسسة السجنية؟؟

 :رض علينا التطرق إلى إشكاليات متفرعة عنها من قبيلتإلجابة عن هذه اإلشكالية، يفول

 كيف نظم المشرع هذه الزيارة؟*

 وخارج هذا القانون؟ 32.22لهم بالزيارة في قانون  صمن هم األشخاص المرخ*

 مشرع للقيام بهذه الزيارة؟هل هناك شروط فرضها ال*

 ماهي نوع المراقبة التي سنها المشرع للزيارات حتى تحتفظ على الغاية المنوطة بها؟*

 هل نجح المشرع في التوفيق بين كرامة السجين وحقه في الزيارة؟*

 ماهي الصالحيات المخولة لمدير المؤسسة السجنية في تنظيم وتأطير هذا الحق؟*

 

 **تصميم التاليوعليه سنعتمد ال** 
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 حق الزيـارة في القانون الدولي والمغربي وضماناته القانونية: المبحث األول

القانون الوضعي الدولي ، القانون الوضعي )السند القانوني لحق الزيارة : المطلب األول
 (الوطني

 .الوضعي الدولي حق الزيارة في القانون: ىالفقرة األول        

 ق الزيارة في القانون الوضعي الوطني ح: الفقرة الثانية 

 .تنظيم حق الزيارة  و ضماناته القانونية:   الثاني المطلب

تنظيم حق  إطارولة له في مدير المؤسسة السجنية و الصالحيات المخ:  األولىالفقرة       
 .الزيارة

 .ات القانونية لصيانة حق الزيارة الضمان:  ةالثانيالفقرة        

 اراتـالزي واعـــــأن:ثانيالمبحث ال

 (الزيارة العائلية)عالقة القرابة  إطارالزيارة في : المطلب األول 

 العائلة أفرادزيارة : الفقرة األولى               

 الخلوة الشرعية : الفقرة الثانية                

 22.32الزيارات المسموح بــها في قانون : المطلب األول

 زيارة المحامــــــي :ة األولىالفقر            

 الحقوقية والجمعيات  المنظمات زيــارة: الفقرة الثانية           

 ضاء السلك الدبلوماسي عأ زيــارة: الفقرة الثالثة           
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   :32.22ارات خارج إطار قانون ـــالزي: المطلب الثاني

وتكوين   تربية الوطنية والتعليم العالي زيارة كاتب الدولة لدى وزارة ال: ولىالفقرة األ     
 .الغير النظامية األطر والبحث العلمي المكلف بمحو األمية والتربية

 ."مختفون"زيارة برنامج : نيةالثا الفقرة         

 .نة العدل والتشريع وحقوق اإلنسانزيارة لج: ثالثةالفقرة ال         

 .لوطني لحقوق اإلنسانزيارة المجلس ا: الفقرة الرابعة         

 .للمراقبة اللجنة اإلقليمية: الفقرة الخامسة         

 .رة قاضي التحقيق والنيابة العامةزيا: الفقرة السادسة        

 .زيارة قاضي تطبيق العقوبة: الفقرة السابعة        
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 قانونيةحق الزيـارة في القانون الدولي والمغربي وضماناته ال: المبحث األول

المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية في إطار التحوالت الكبرى  22.32يأتي قانون 
التي يعيشها المغرب في مجال حقوق اإلنسان سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى 
بناء دولة الحق والقانون سيما وأن األمر يتطلب تدخل شمولي واقعي لمعالجة الوضع 

ان سائدا في فترة االستعمار واستمر بعد االستقالل الذي كان يختزل السجني الذي ك
مجموعة من االنتهاكات الثقيلة والالإنسانية داخل أسوار السجون والمعتقالت السرية، أمام 
هذا الواقع كان من الضروري من طرف المشرع لبلورة مفهوم جديد والبحث عن مالئمة 

عد والمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء ومع جديدة وجدية لقانون السجون مع القوا
كل المواثيق الدولية، وكذا االتفاقيات التي صادق عليها المغرب أو انظم إليها، وحتى بين 
صراره على االلتزام واإلرادة في تكريس حقوق السجناء فرض  المشرع على حسن نيته وا 

تقاء بنمط التعامل إلى المستوى الذي والعمل على تحسين ظروفهم وعيشهم واالر  احترامهم
كل هذا نصت عليه  يليق بإنسانياتهم وتحفظ كرامتهم، إضافة إلى إصالحه وتأهيله اجتماعيا

قوانينا الداخلية متوافقة مع أهم المبادئ واألحكام التي جاءت بها المواثيق الدولية وسنناقش 
 :نعلى السؤالين التاليي باإلجابةذلك في المطلب الموالي 

وهل تم تنظيم هذا الحق بشكل يخدم ( األولالمطلب )ما هو المصدر القانوني لحق الزيارة 
 )المطلب الثاني) مصلحة السجين 

القانون الوضعي الدولي ، القانون الوضعي )السند القانوني لحق الزيارة : المطلب األول
 (الوطني

ئلته وأيضا من طرف كل من إن حق زيارة السجين الموجود داخل السجن من قبل أفراد عا
يعنيه األمر، يستمد شرعيته من القانون الوضعي الدولي نعالجه في فقرة أولى، وكذا من 
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القانون الوضعي الوطني نتحدث عنه في فقرة ثانية، وال بأس أن نشير في قصب السبق 
 للشريعة اإلسالمية في هذا المجال

 :الدوليحق الزيارة في القانون الوضعي : ىالفقرة األول

إذا كانت الشريعة اإلسالمية قد اعترفت للسجين بحقوق إنسانية من أهمها حقه في الحرية 
الملتزمة، وذلك الن الدين اإلسالمي يتميز بمبادئه السمحة القائمة على أساس تكريم اإلنسان 
 وصيانة كرامته ألنه يبقى إنسانا مهما كان وكيف ماكان مصداقا لقول اهلل سبحانه وتعالى

صدق اهلل العظيم، كما وضع الخليفة عمر بن عبد العزيز نظاما " ولقد كرمنا بني ادام"
محكما لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية داخل السجون يحقق لمحكوم عليه الحفاظ على كرامته 

، فإن القانون الوضعي الدولي الذي يصدر عن منظمات دولية معينة مثل منظمة (0)وأداميته 
اتفاقيات أو توصيات أو مواثيق أو إعالنات دولية، ومن ضمن  (2)دة في شكل األمم المتح

هذه األخيرة هناك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم 
، وهكذا ال يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من 0392دجنبر  01المتحدة يوم 

بل أكثر من ذلك يكون له .ته أو محاميه لفترة زمنيةاالتصال بالعالم الخارجي وخاصة بأسر 
 25القاعدة الحق في أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وفي أن يتراسل معهم، إضافة إلى 

يسمح للسجين في ظل "نه أعلى والتي نصت معاملة السجناء من القواعد النموذجية الدنيا ل
على فترات منتظمة  أصدقائهالحسنة من الرقابة الضرورية باالتصال بأسرته وبذوي السمعة 

الزيارة بشروط ربط هنا نجد أن المشرع الدولي "  وبتلقي الزيارات على السواء بالمراسلة
 .الزيارةهذه بتحققها تتحقق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 94:ص 5002: لعقوبات السالبة للحرية، الطبعة األولىلطيفة المهداتي، الشرعية في تنفيذ ا. ذ – 1

الحاج الكوري، الملقاة على طلبة الفصل الثاني تخصص ماستر العلوم القانونية شعبة القانون الخاص في مادة القانون المقارن .محاضرات ذ -5

 5012-5015السنة الجامعية 
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 حق الزيارة في القانون الوضعي الوطني : الفقرة الثانية

لقد كانت السجون في الماضي عبارة عن مكان مخصص لعزلة المذنبين، عالم ينعدم فيه أي 
 تواصل بسبب النظرة الدونية التي كان ينظر بها للسجين باعتباره عنصرا خطيرا يجب إبعاده
عن المجتمع التقاء شره ودرء خطورته، لكن مع تطور الفكر القانوني تم االعتراف له بحق 

أفراد عائلته، فهذا الحق إذن مقرر لفائدة الشخص المعتقل المتخذ في حقه  زيارته من طرف
و تدبير سالب للحرية والمودع داخل مؤسسة سجنية سواء كان معتقال احتياطيا أو مدانا أ

راشدا، صحيحا أو مريضا، ذكرا أو أنثى، وطنيا أو أجنبيا،  مكرها بدنيا، وسواء كان حدثا
مي وطنيا بالتشريع األساسي، والتشريع الفرنسي والتشريع كما أن هذا الحق مضمون ومح

العادي ومن تم فبخصوص األول نجد الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق 
 03والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية بمقتضى الفصل 

التشريع )د القانون األسمى في البالد، أم الثاني الذي يع( أي التشريع األساسي)من الدستور 
فيصدر عن الملك في شكل ضهائر ملكية شريفة، كما يصدر عن الحكومة ( الفرنسي

ورئيسها في صورة مراسيم وقرارات وزارية، ومنشورات ودوريات، بينما الثالث أي التشريع 
، ويتمثل بخصوص العادي أو ما يسمى بالقانون بالمعنى الضيق فيصدر عن البرلمان

المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية بالمغرب الذي  22.32السجون في القانون رقم 
، وكذا الحق المراسلة بموجب المواد من 22إلى  57نظم حق الزيارة بمقتضى الفصول من 

 .35إلى  23

لى ومادام أن القانون الوضعي الدولي وخاصة الصادر في صورة مواثيق يهدف أساسا إ
حماية السجناء، لذلك نجد المجتمع المدني يطالب الدولة المغربية بالمصادقة على جميع هذه 
المواثيق، وفعال فقد استجاب المغرب لهذه النداءات بغية عولمة الفكر القانوني كنتيجة حتمية 

اهضة للعولمة االقتصادية التي يعرفها العالم الحديث، وبادر إلى رفع تحفظاته على اتفاقية من
 رقم ونـــــــــاء القانــــــــــــــالتعذيب، وصادق على القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي ج
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 07المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية بالمغرب الصادر األمر بتنفيذه يوم  22.32
 .مالئما ألغلبية قواعدها 0333غشت 

نطرح سؤاال جوهريا في الصيغة التالية هل هذا القانون وهنا يحق لنا جميعا، بالمناسبة أن 
 استطاع فعال أن يوفر الحماية فعالة للسجين من بطش المؤسسة السجنية فعال أم ال؟

مما ال شك فيه، أن هذا القانون أتى بمستجدات كثيرة منها إحداث مراكز اإلصالح والتهذيب 
سنة، وتركيز عنايته  21ى أعمارهم المخصصة لألحداث واألشخاص المدانين الذي ال تتعد

أكثر على عائلة السجين، بل واالعتناء بصحة هذا األخير وتمتيعه استثناء برخصة للخروج 
من السجن إذا توافرت فيه شروط معينة ال تتعدى عشرة أيام من أجل مشاركة أفراد عائلته 

والمجالت والكتب وبرفع أفراح األعياد الدينية والوطنية، والسماح له باالطالع على الصحف 
الشكايات والتظلمات شفاهة أو كتابة إلى الجهات المختصة، ومالئمة ظروف اعتقاله 
للصحة والسالمة، وغيرها من المزايا التي يتمته بها السجين داخل السجون، ورغم ذلك، 

يدة ولألسف، فقد بقيت أحوال هذه األخيرة والوضعية العامة للسجناء على المستوى العملي بع
الدولية ذات الصلة بوضعية السجناء،حيث استمر سوء التغذية،  (2)عن احترام المعايير 

ونقص النظافة، وتدهور األوضاع الصحية، وسيادة المعامالت القاسية المهينة والحاطة من 
االكتظاظ الشديد الذي يعد المشكل العويص المتمثل في ارتفاع  إلىكرامة السجين، إضافة 

ألف سجين يتراوحون مابين معتقلين  51.111في المغرب الذي ال ينزل عن  عدد السجناء
ناثا، أحداثا وراشدين، مغاربة وأجانب، بل وأطفال  احتياطين ومدانين ومكرهين بدنيا، ذكورا وا 
رضع مصاحبين ألمهاتهم، غير أن المعتقلين اإلحتياطيين يمثلون نسبة كبيرة، وهذا 

عود الذي يفضل قضاء الحكم الجنائي زجره بعقوبة سالبة االكتظاظ غالبا ما ينتج عن ال
 للحرية، ولذلك فان هذا العود يعكس بجالء فشل السياسة الجنائية المتبعة حاليا، وال غرابة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دين، المعايير الدولية لحماية السجناء من خالل المواثيق الدولية والشريعة اإلسالمية ومسألة العقوبات البديلة، مداخلة عبد العالي حامي ال.ذ -2

 ومابعدها  87ص  5004علمية منشورة في كتاب يحمل عنوان تأمالت حول المحاكمة العادلة الطبعة 
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تلك السياسة، على اختالف  في ذلك ألن القوانين الجنائية الوضعية المستمدة شرعيتها من
أنواعها، ومهما نهلت من الحداثة تبقى في نهاية المطاف، عاجزة عن تحقيق أهدافها 
المتمثلة أساسا في تنظيم العالقة بين الحاكمين والمحكومين أو بين المحكومين فيما بينهم 

بر السلطة طالما لم يصاحب هذا التحديث تحديثا في الفكري البشري الذي يجب عليه أن يعت
نما هي مسؤولية يجب الحرص على القيام بها بضمير حي  المسندة إليه ليست امتيازا وا 

 .مهني، وبوازع أخالقي وديني، وبروح المواطنة الصادقة

 :تنظيم حق الزيارة  و ضماناته القانونية :   الثاني المطلب

تحت لواء و )ة السجنية المؤسس إلدارةالمقصود بتنظيم حق الزيارة تلك الصالحيات المعطاة 
الضرورية  اإلجراءات اتخاذو , لكي تعمل و تسهر على تنظيم عملية الزيارة( مديرها إمرة

الضمانات فالمقصود بها تلك الدعائم القانونية التي يمنح  أماالمهمة  اإلنسانيةلهذه العملية 
 .الخاصة أومن خاللها مشرعنا هذا الحق و ذلك بعد تكريسه سواء في النصوص العامة 

نسلط الضوء على النصوص التشريعية التي عنيت  أنو لهذا سنحاول في هذا المطلب 
 اإلدارية اإلجراءاتسنحاول الجمع بين الحديث عن  أننا إلى باإلضافة, بتنظيم حق الزيارة

و بين ( األولىالفقرة )كما تمثلها صالحيات مدير المؤسسة السجنية في تنظيم هذا الحق 
 (.الفقرة الثانية)ستزارة الضمانات القانونية المخولة للسجناء ليمارسوا حقهم في اإل الحديث عن

تنظيم حق  إطارمدير المؤسسة السجنية و الصالحيات المخولة له في :  األولىالفقرة 
 :الزيارة

و  إنكارهامهنة السجون هي مهنة لها سيكولوجياتها الخاصة نظرا لما لها من خطر ال يمكن 
 تأثيرهالن مجال اشتغالها ينصب على فئة خاصة من المجتمع و مكان له  (9)تجاهلها
 .الخاص
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و , (7)يتخلوا عن العقلية الحبسية و السجنية إنومن هنا كان لزاما على موظفي السجون 
و لم ال ميثاق وطني )ينة بدقة عمهنة م أخالقياتالتعامل بالمقابل مع السجناء وفق 

كما هو ,ما حددتها بعض المواثيق الدولية المهتمة بهذا المجالك( مهنة السجون ألخالقيات
المتحدة لسنة  األمملمعاملة السجناء الصادرة عن  األدنىحال الوثيقة المتعلقة بقواعد الحد 

0377 (5) 

من ( 22 إلى 57المواد )المتعلق بالزيارات  األولمن الباب  األولالفرع  إلىهذا و بالرجوع 
مدير المؤسسة السجنية فيما  أننجد  0333لسنة  22.32غربي رقم القانون السجني الم
يحتل قمة الهرم على مستوى االمتيازات و الصالحيات ( الزيارات)يتعلق بموضوعنا 

و ....."ينظم الزيارة مدير المؤسسة " ينص على انه  57و هكذا نجد المادة , الممنوحة له
 الحد من وثيرة الزيارات و عدد   إلى ديعم أن األخيرنه يمكن لهذا أفي نفس المادة نجد 

جعله المشرع من صالحيات مدير المؤسسة ,خطير إجراءالزوار بالنسبة لمعتقل معين و هو 
على عكس بعض الدول ,الماس بحقوق السجين اإلجراءالسجنية و لم يلزمه حتى بتبرير هذا 

رة في اي حال من على انه ال يمكن المساس بحق الزيا أفادتمثل فرنسا مثال التي 
  (2)األحوال

يحج من هذه فعالية الزيارة و ذلك  أنمشرعنا مكن لمدير المؤسسة السجنية من  أنكما 
 الة ــــــــــــــــــــــهذه الح أسبابلكن المشرع هذه المرة حدد , الزيارة في مزار فاصل إجراءعندما يقرر 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وطبعة ,و ازبربي واقع السجون المغربية و اهدافها االصالحية .190ص. س.م. لطبفة المهداتي الشرعية في تنفيد العقوبات السالبة الحرية-2

 .و ما بعدها 5002افرقيا الشرق الدار البيضاء  
 129ص .مرجع سابق.ازبزبي. -2

اوردها ابو توتة ,اللواء يس الرفاعي من المركز القومي للبحوث االجتماعية و الجنائية اللبي اعتمدنا على الترجمة التي اعدها -8

 .917-272ص ELGA 2001محمد في ملحق كتابه اصول علم العقاب منشورات 

 .151.ص.س.م.لطيفة المهداتي الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية-7
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 :وهي 

 .الزيارة أثناءوقوع حادث *

 .خطيرة يخشى معها مدير المؤسسة وقوع حادث أسبابكانت هناك  ذاإ أو*

 (.57المادة )المعتقل ذلك  أوطلب الزائر  إذا*

كان موقف بعض الزوار  إذايلغي الزيارة  أويوقف  أنكما يمكن لمدير المؤسسة السجنية 
 .ملفتا لالنتباه

 أنالمنع كما يقال يجب  عالفأف,"موقف بعض الزوار ملفتا لالنتباه" و هذه العبارة فضفاضة 
 .مادية مشاهدة ال على مجرد الظن أفعالتبنى على 

المنظمات الحقوقية و  أعضاءالزيارة التي يقوم ها  أنتتجلى في  أخرىهناك مسالة  أنكما 
 األمركان  إذاو , متوقف على ترخيص مدير المؤسسة,.....الجمعيات و التمثيل الدبلوماسي

 ةهذه الصالحية مدعا أنيير الذي يعهد به للمدير فانه يمكن القول يقتضيه التنظيم و التس
 و لذلك  اإلذنيجبر المدير على منح هذا  أوليس هناك ما يلزمه  ألنهللتحكم وذلك 

 (3)في حالة رفض المدير منح هذا الترخيص تعليل قراره هذا  األقلكان من الالزم  على 
 الترخيص إيقاف أومكن لمدير المؤسسة  سحب ي بأنهالتي  قضت   25نجد المادة  أخيراو 

و ال التمثيل لها على  األسبابو لم يتم التوضيح ما المقصود بهذه ,خطيرة ألسباببالزيارة 
  .األقل

  (01).الصالحيات الممنوحة لمدراء المؤسسات السجنية هي صالحيات موسعة أنو المالحظ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .52/47من قانون . 72-79المواد  -3

 .مرات  في موضزع الزيارات فقط 7هنا يجب االشارة الى ان اسم مدير المؤسسة السجنبة ذكر  -10
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و تزيد في توسيعها العبارات الفضفاضة القابلة الن تؤول ضد حقوق السجناء و لهذا نتساءل 
 إطارهذه الصالحيات على الضمانات القانونية المخولة للسجناء في  تأثيرعن مدى  إياكمو 

   .موضوع الزيارات

 :الضمانات القانونية لصيانة حق الزيارة :  الثانيالفقرة 

من طرف النظم العقابية المعاصرة على حق النزيل في تلقي الزيارات من  إجماعهنالك شبه 
 تشر هذا  ولم. وفق ضوابط و ترتيبات معينة أصدقائهو غيرهم من  أسرته أفرادطرف 

الفلسفة العقابية على مر التاريخ  إنبل , هذه النقطة من فراغ إلىتشريعات العقابية الحديثة 
هدفه  إنماالهدف من العقاب ليس هو التنكيل بالمجرم و  أنفكرة خطيرة مفادها  إلىوصلت 

له ذلك دون االتصال مع ما  يتأتىهذا و لن , و عالجه إدماجهو  إصالحهمبني على فكرة 
 (00).هو خارج مؤسسة  السجون و االستئناس معهم و بهم

التعبير عن هذه الفلسفة العقابية و ذلك عندما  أحسنهذا و قد عبر بعض الفقه بالمغرب 
و انطالقا من , أعالهو انطالقا مما قلناه  (02)".نسنة العقوبات السالبة للحريةأ"سماها ب 
لم يرفقه المشرع بالجزاء المناسب فانه يبقى  ذلككل حق كيفما كان ف أني تفيد على الفكرة الت

ياكمو بهذا نتساءل  .الشخصية للقائمين عليه األهواءبه ذمجردا و مهددا تتجا هل توفق  وا 
على التنصيص على ضمانات تحمي حق السجين في  22.32المشرع من خالل قانون 

 .اصة صالحيات مدير المؤسسة السجنية؟و خ اإلداريةمواجهة الصالحيات 

 هناك تقرير للحق  أننجد ( 22-57)المواد المخصصة للزيارة المواد إلىالواقع انه بالرجوع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .5002ة  الملف العدد التاسع لشهر نونبرمقال منشورفي مجل.مؤسسة السجون في المغرب واقع و افاق .احمد بن عجيبة  -11

لطيفة المهداتي التنمية البشرية و انسنة العقوبات السالبة للحرية  مقال منشور ضمن سلسلة االعمال الكاملة لتكريم االستاذ .ذ-15

 و ما بعدها 121ص 5جالل السعيد المجلد
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 عاله في حالة ماأقلنا  ألننالكن بما يشبه هذه الضمانات و ضمانات  أال أقولو النص على 

الحديث عن  نال يمك فإننالم يكن هنا جزاءات نتيجة لمخالفة و خرق هذه الضمانات  إذا
 .أصالحقوق 

بدا المشرع المغربي في ,و لهذا سوف بتفحص النصوص القانونية لمعرفة جوهر الحقيقة
 أفراداستقبال يحق للمعتقلين "  أفادبتقرير قاعدة هامة حيث  22.32من قانون  57المادة 

 ".أوليائهمعائلتهم و 

يلقى  لوقتتتضمن اعتراف و التزام في نفس ا ألنها" يحق"و المهم في هذه الفقرة هو كلمة 
 الذيالمخولة للسجين هي حقه في االتصال بمحاميه  األخرىالضمانة  أما,اإلدارةعلى عاتق 
 .سابقا رأيناارسته كما يمكن لمدير المؤسسة السجنية مم الذييطاله المنع  أنال يمكن 

حينما نص على انه  53في المادة  أولهماهذا و قد تكرر النص على هذه الضمانة مرتين 
 جوهري و هو  استثناءونصت على  , يمكن للموظف المكلف بالرقابة ان يضع حدا للمقابلة

 أوسواء كانوا احتياطيين  بالمعتقلينالحالة التي تنص على حق االتصال المحامين 
والتي نصت على انه لمدير المؤسسة السجنية سحب  25ثانيهما فهي المادة  أما.دانينم

 .21المادة  استثنتهما  إالخطيرة  ألسبابالترخيص بالزيارة 

هو انه بالرغم من هاذيين النصيين اقتصر على حق السجين  إليه اإلشارةو لكن ما تجب 
يدافعون عن  أشخاصا ألنهاة و مهمة في االتصال بمحاميه فانه مع ذلك تبقى ضمانة حيوي

 .من غيرهم أكثر إليهمالحاجة  أمسحتى المدان و الذين يكونون في  أوالمتهم 

 األشخاص بعضن بعض الفقه كان يتمنى لو ثم تمديد هذه الضمانة لتشمل إومع هذا ف
 ........  .    و الزوجة األمو  كاألبذوي المعتقل  مثال ك األخريين
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 نواع الزياراتأ:يالمبحث الثان

السياسة الجنائية والعقابية المتبعة لم يعد الحكم بعقوبة سالبة للحرية في  إطارنه في أالواقع 
نما القصد  حق مرتكب جريمة ما غاية بحد ذاته وال وسيلة لالنتقام منه م الحط من كرامته، وا 

عادة   .خل المجتمعدا إدماجهمنه وضعه بمؤسسة سجنية ذات نظام مالئم قصد تأهيله وا 

والتأهيل لما تمنحه لسجين من اتصال بالعالم  اإلدماج إعادة أدواتمن  أداةالزيارة  أنوبما 
  ،فإنها تتنوع بين زيارات عائلية  وأخرى تفقدية تكتسي في مجملها صبغة قانونية،  الخارجي
زيارات و (  األولالمطلب )عالقة القرابة  إطارسنتحدث عن الزيارات في  اإلطاروفي هذا 

 ( . المطلب الثاني)عالقة القرابة  إطارخارج 

 (الزيارة العائلية)عالقة القرابة  إطارالزيارة في : المطلب األول 

 العائلة أفرادزيارة : الفقرة األولى  

 32.22من قانون  57من المادة  األولىلقد تم التنصيص على حق الزيارة في الفقرة 
السجنية وذلك لما لزيارة العائلة من تأثير واضح في  المتعلق بتسيير وتنظيم المؤسسات

نفوس النزالء،حيث تجعلهم يشعرون باالطمئنان واالرتياح وتساعدهم على التكيف مع ظروف 
،فالحفاظ على عالقة السجين  (13) عنه اإلفراجاالعتقال وتسهيل اندماجهم في المجتمع عند 

المعتقل داخل وسطه  إدماج إعادةلي في من العقوبة المتج األساسيبعائلته يحقق الهدف 
العائلي وداخل المجتمع برمته،ولعل حرمان السجين من االتصال بالعالم الخارجي بصفة 

  أيضامحيطه العائلي  إلى أثارهاتمتد  إضافيةعامة وبعائلته بصفة خاصة يعد بمثابة عقوبة 

 المتعلق بتسيير وتنظيم  32.22من قانون رقم  األولىالفقرة  57وباستقرائنا لنص المادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 293،ص 9191احمد مفتاح البقالي ،مؤسسة السجون في المغرب طبعة  
13
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 الزيارة هي أننجد "  عائالتهم و أوليائهم  أفراديحق للمعتقلين استقبال "المؤسسات السجنية 
  .جرد امتيازحق للسجين و ليست م

يسمح "من القواعد النموذجية الدنيا للمعاملة السجناء على انه  25القاعدة  أيضاوتنص 
 أصدقائهللسجين في ظل الرقابة الضرورية باالتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من 

 " .وبتلقي الزيارات على السواء  على فترات منتظمة بالمراسلة

المجردين من حريتهم  األحداثالمتحدة بشان حماية  األمممن قواعد  71كما تنص القاعدة 
 أو أسبوعلكل حدث الحق في تلقي زيارات منتظمة ومتكررة بمعدل زيارة واحدة كل "على انه 

تتم الزيارة في ظروف تراعى فيها  أنمن حيث المبدأ ،على  األقلزيارة واحدة كل شهر على 
ه وتكفل له االتصال بال قيود بأسرته و تكون له خصوصياته وصالت أن إلىحاجة الحدث 

 " .بمحاميه 

حد كبير مع ما تنص عليه المواثيق والمعاهدات  إلىينسجم  32.22قانون رقم  أنالمالحظ 
مالحظة تتعلق بمفهوم العائلة في نظر المشرع  إثارةنه يمكن أالدولية ذات الصلة ،غير 

ن المشرع الفرنسي أنه في ذلك شأش إطارهاالذين يدخلون في  األشخاصنه لم يحدد أحيث 
" على خالف المشرع التونسي الذي ذهب الى حد تعداد هؤالء المعتبرين على الشكل التالي 

تفتيشهم  إمكانيةعلى معنى هذا القانون و يرخص لهم في زيارة السجين مع  األقاربيعتبر 
واألحفاد  األبناء،داداألجالزوج والزوجة ،الوالدان : ذكرهم  اآلتي األشخاصعند االقتضاء 

 ," األولىمن الدرجة  األصهارواألخوات،الخال والخالة ، اإلخوة،

وجد مانع قانوني كوجود  إذاو يسهر على تدبير عملية الزيارة مدير المؤسسة السجنية ،إال 
قضائي صادر عن السيد قاضي التحقيق يمنع بمقتضاه السجين من التواصل مع الغير  أمر
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فيما يخص العدد الذي يمكن للسجين استقباله من  أماأثير في سير الملف ، ،وذلك مخافة الت
 .أقصىكحد  أشخاص 2عائلته فهو محدد في  أفراد

السجين ،وتحدد الزيارة  أقاربحد أويجوز الرفع من هذا العدد في حاالت استثنائية كموت 
خلي لموظفي من النظام الدا 059لمدة نصف ساعة حسب المادة  األسبوعمرة واحدة في 

 . أمنيةدقائق والسبب دواعي  01 إلىالسجون ،لكن المالحظ انه يتم تقليص المدة لتصل 

ومدتها تحدد على حسب كل  األسبوعفمحددة في مرتين في  األحداثفيما يخص زيارة  أما
 .سجين و على حسب الطاقة االستيعابية للسجن و قاعة الزيارة

، سنتعرض في الفقرة الثانية لزيارة خاصة بالزوج مبشكل عا األقارببعد التعرض لزيارة 
وذلك من اجل ممارسة حق طبيعي وهو ممارسة الجنس في  ،الزوجة السجينةأو السجين 

 .الشرعي والقانوني و هو المتعلق بالخلوة الشرعية  إطاره

 الخلوة الشرعية : الفقرة الثانية  

باعتبارها حق  32.22ة في قانون  ما يسمى بالخلوة الشرعي إدراجالمالحظ انه لم يتم 
وعلى استقرار  األسرةطبيعي وشرعي للسجناء المتزوجين لما فيه من حفاظ على تماسك 

هناك دول عديدة نصت على هذا الحق في قوانينها المنظمة للسجون  أنترابطها ،وخصوصا 
الخلوة الشرعية  وبالرغم من عدم النص على،(14) األمريكيةمنها السعودية و الواليات المتحدة 

الخلوة الشرعية في  أدرجتإال ان المندوبية العامة إلدارة السجون  32.22في قانون رقم 
 للقوانين،التدابير التشجيعية للمعتقل كمكافأة على تحسين سلوكه واستقامته واحترامه  إطار

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 3002,00المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية مظاهره وتجلياته ،مجلة ادماج العدد  19.32احمد التقي ،قانون -91

   93ص
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 (15)المحبوسين االختالء بزوجه في مكان معزول يمكنه ( الذكر واألنثى)السجين  أنحيث 

ارة السجون تبسيط المسطرة المتبعة بالترخيص بالخلوة وهكذا فقد ارتأت المندوبية العامة إلد
الشرعية  مباشرة وتلقائيا من طرف مدير المؤسسة السجنية لفائدة كل معتقل تتوفر فيه 
الصفات الذاتية الحسنة وعلى الخصوص حسن السلوك واحترام نظام المؤسسة وعدم 

 : تثبالمساس بأمنها وتوفره على وثائق ت

 (بعقد الزواج اإلدالء)دم انفصالهما العالقة الزوجية وع

 (بشهادة طبية اإلدالء)الزوجين بأمراض معدية  إصابةعدم 

 هويتهما الشخصية 

 عن المدة فمحددة في ساعة واحدة أما

وضع صالحية منح الخلوة الشرعية بيد مدير المؤسسة السجنية قد يؤدي  أنويمكن القول 
،كما يالحظ قلة السجناء المستفيدين من  في استعمال هذا الحق األخيرتعسف هذا  إلى

التصورات السلبية حول الجنس و  إلىعليها ولعل ذلك راجع  اإلقبالالخلوة الشرعية و 
اعتباره من الطابوهات التي ال ينبغي الخوض فيها حتى في سياقه الشرعي ،وما يعمق هذا 

القيود  إلى ضافةإالتصور هو مضايقات وتهكمات بعض زمالء المعتقل وبعض الموظفين ،
التي يحس بها السجين مما يجعل العملية الجنسية تتم في ظروف غير طبيعية وهي المتعلقة 

المرأة السجينة ال تستفيد من الخلوة  أن إلى اإلشارةوتجدر (07)بالقيد الزمني و المراقبة 
 هذا ما الشرعية ،وذلك ألنه حين تدخل المرأة للسجن يقوم الرجل بتطليقها مخافة العار و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  11– 11ص  3002، 0بوجمعة فيكار، الخلوة الشرعية بالسجون بين القانون المغربي و المقارن مجلة المحور القانوني العدد -91

  3000محمد ازبيري ،واقع السجون المغربية وأهدافها االصالحية طبعة -07
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مرتبة حق  إلىو يجب التفكير في االرتقاء بالخلوة الشرعية  .كرسه مجتمع العقلية الذكورية ي
خاصة للممارسة الخلوة الشرعية من  أماكنوتوفير  ،وكذلك تشجيع الزواج من داخل السجون

 .اجل تفادي مجموعة من المشاكل على رأسها الشذوذ الجنسي داخل السجون 

 22.32مسموح بــها في قانون الزيارات ال: المطلب األول

على أطراف غير األطراف التي تجمع بالسجين عالقة قرابة وهم  22.32حيث نص قانون 
 .المحامي والهيئات الحقوقية والتمثيلية الدبلوماسية

 :زيـــــــــــــــارة المحـــــــــــــــــامي: الفقرة األولى

صت عليها مجموعة من الدساتير والمواثيق يعتبر حق الدفاع من الحقوق األساسية والتي ن
من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء حيث نصت على انه  32الدولية كالقاعدة 

 ،(05)يرخص للمتهم بغية الدفاع عن نفسه بأن يطلب تسمية محامي تعينه المحكمة مجانا"
عداد الدفاع وان يسلمه تعليمات سريأوب ة وعلى هذا القصد يحق له ن يلتقي زيارة محاميه وا 

ن طلب ذلك، ويجوز أن تتم المقابالت بين المتهم ومحاميه على إأن يعطي له أدوات كتابة 
 "مرمى نظر الشرطة أو موظف السجن ولكن دون أن يكون على مرمى مسمعه

حيث  21ضمن هذا الحق من خالل المادة  22.32ونجد أيضا أن المشرع في قانون 
هذا  ويأتي، ل بالسجين سواء كان معتقال اعتقاال احتياطيا أو مدانسمح للمحامي االتصا

قبل الضمان الصريح في المادة السالفة الذكر مخافة التضييق مستقبال على هذا الحق من 
 ألسبابله صالحيات المنع من الزيارة  أعطىن القانون مدير المؤسسة السجنية، حيث وأ

 .امي من دائرة المعنيين من هذا اإلقصاء المبرربذلك المشرع استثناء المح وأرادمعينة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.الدكتور العلمي عبد الواحد، القانون الجنائي المغربي -71  
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باقي  ويالحظ أن المشرع أعطى وأولى اهتمام خاص لحق المحامي في الزيارة على غرار
األطراف األخرى، فقد منح المحامي نوع من االمتياز واستثناه من عدة حاالت كحالة المنع 
من الزيارة لتدابير أمنية والتي ال تقلص إمكانية اتصال المعتقل بمحاميه وال إلى إلغاء هذا 

ب ، وحتى في الحاالت االستثنائية والتي يتوقف فيها ألسباب أمنية وأسبا(20المادة )الحق 
، على أن صالحية (25المادة )خطيرة فال يسري هذا المنع على المحامي في الزيارة 

، إال أن (22المادة )حين صدور حكم قطعي  إلىالمحامي وحقه في الزيارة يبقى قائما 
بترخيص  21المالحظ كون حق المحامي في االتصال بالمعتقل ربطه المشرع حسب المادة 

العامة في حالة االعتقال االحتياطي أو من وكيل الملك في  من قضاة التحقيق أو النيابة
حالة االتصال بالمدانين، ولم يبين النص حاالت الطعن فيها؟ أم أنها مسألة تنظيمية 
تستوجب رخصا وال يمكن رخصا لهذه الجهات المصدرة للتراخيص رفض طلبات الزيارة 

 .يه ضمانا للمحاكمة العادلةوذلك على حق المعتقل في الدفاع عن نفسه من خالل محام

 :ات الحقوقية والجمعياتالمنظم زيارة: الفقرة الثانية

عادة اإلدماج فال يمكن غالبا لهذه  إذا كان أهم دور للمؤسسات السجنية هي اإلصالح وا 
المؤسسات أن تحقق هذا الهدف لوحدها دون مساعدات خارجية تتمثل أهمها في المنظمات 

 .مع المدنيالحقوقية وجمعيات المجت

والمجتمع راعى هذا الجانب بحيث يمكن للمنظمات الحقوقية والجمعيات باإلضافة إلى 
أعضاء الهيئات الدينية أن يقوموا بزيارات وذلك بغيت تقديم دعم روحي ومعنوي ومادي 
والمساهمة في إعادة إدماج السجناء، ففتحت بذلك المؤسسات السجنية أبوابها لمثل هذه 

المسة واقع حياة المعتقلين ومساعدتهم بمجموعة من اإلمكانيات الثقافية والفنية المساهمات لم
والرياضية والقيام بمجموعة من التظاهرات التي تساهم في تكوين المعتقل ومحاولة إعادة 

 .إدماجه داخل المنظومة المجتمعية
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ية منه فتحت إمكان 002خصوصا المادة  22.32كما أن المرسوم التطبيقي لقانون 
استعمال كل الطرق البيداغوجية والوسائل السمعية والبصرية كما للبحث بإشراك كل 
القطاعات الحكومية وغير الحكومية ذات صلة بالموضوع في العمل التربوي، وذلك كي ال 

 .يصبح السجن مأوى الستنساخ أباطرة اإلرهاب وملجئ إلنتاج المجرمين والمحترفين

ية من الزيارة يبقى رهينا بترخيص من مدير إدارة السجون لكن المالحظ أن هذه اإلمكان
كما يمنع دخولهم إلى محالت االعتقال وال االتصال بالمعتقلين وال الموظفين ( 29المادة )

إال بإذن خاص من وزير العدل، هذا الترخيص يبقى أيضا رهينا بنوع العمل أو النشاط الذي 
اء، إال أن هناك العديد من المنظمات الحقوقية يجب عليه أن يهدف إلى إعادة إصالح السجن

كالمرصد المغربي للسجون الذي يشتكي بأن المؤسسات السجنية ال تسهل للجمعيات 
 .والمنظمات الحقوقية بالقيام بزيارات لمؤسساتها السجنية

 :ضاء السلك الدبلوماسيعزيــــــارة أ: الفقرة الثالثة

ة الدنيا لمعاملة السجناء على انه يمنح السجين من القواعد النموذجي 22نصت القاعدة 
األجنبي قدرا معقوال من التسهيالت واالتصال بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي 

 ينتمون إليها

ن منحت ألعوان التمثيل الدبلوماسي أو أب 22.32من قانون  27وذلك ما أكدته المادة 
ون زيارة رعاياهم المعتقلين وذلك بعد إدالئهم بما القنصلي بترخيص من مدير إدارة السج

يثبت صفتهم، كما أن األجانب يعاملون معاملة المعتقلين االحتياطيين وذلك في انتظار 
 تسليمهم

 :32.22الزيارات خارج إطار قانون : المطلب الثاني

فإننا التي نص عليها المشرع في هذا القانون  32.22بعد تناولنا للزيارات داخل قانون 
ارتأينا أن نتناول زيارات من نوع خاص لم ينص عليها المشرع فهذه الزيارة لها خصوصيتها، 



 22 

فأما أن تأتي في إطار النهوض بأوضاع السجناء والحفاظ على حقوقهم كلجنة العدل 
وعلى " مختفون"والتشريع أو صاحب الجاللة، أو أنها تأتي في إطار اجتماعي كزيارة برنامج 

 .ل نتطرق لهذا المطلب على شكل فقراتهذا المنوا

زيارة كاتب الدولة لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر : األولىالفقرة 
 :والبحث العلمي المكلف بمحو األمية والتربية الغير النظامية

مستوى  من المؤكد أن برامج محو األمية والتربية الغير النظامية تؤدي أدورا طالئعية عل
تأهيل النزالء والمساهمة في بناء المجتمع، فاألهمية القصوى التي تحوزها في سياق التنمية 
المستدامة التي جعلت العديد من الدول تجعل منها قضية مركزية ذات أولوية في التخطيط 
والبناء المستقبلي التنموي، فال يمكن بالمرة تصور تقدم نوعي والمجتمع تود به فئة عريضة 
من األميين والمتعثرين على المستوى الدراسي، اعتبارا لهذه األهمية من جهة وبالنظر إلى 
عادة اإلدماج فإن كاتب الدولة لدى وزير  التطورات المهمة التي تعرفها مديرية السجون وا 
التربية يقوم بزيارة إلعطاء وضعية جديدة لمشاريع إعادة اإلدماج المتبعة خصوصا في شقها 

محو ومحاربة األمية والتربية الغير النظامية، وتندرج أهداف هذه الزيارة في إطار المتصل ب
السياسة التي تنهجها مديرية إدارة السجون ففي حدود تمتين أواصر التعاون والشراكة بين 
مختلف الجهات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني في أفق تحقيق مزيد من االنفتاح الذي 

النزالء والمؤسسات السجنية ويتحدد المسعى المركزي لهذه الزيارة في  يقدم برامج إدماج
الوقوف على الظروف البيداغوجية المتبعة في تنفيذ والتأطير من أجل خلق فصول دراسية 
نموذجية لمحو األمية انطالقا من االقتناع الجذري بأهمية هذه الفصول في إدماج السجناء 

بعادهم عن متاهات االنحراف وا ، إضافة إلى أنسنة الفضاء السجني وجعله (02)لجنوحوا 
مساعدا على اإلدماج والتهذيب واإلصالح، وفي األخير فتعتبر هذه الزيارات قوية الدالالت 

وتنفيذ مشاريع إعادة اإلدماج كما وان هذه المقاربة  لصياغة البدائل والتوجهات اإلستتراتيجية 
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النظامية ركنا أساسيا في مختلف تدخالتها  الغير عل من محو األمية والتربيةاإلصالحية تج
نفتاحاتها  .وا 

 ":مختفون"زيارة برنامج : نيةالفقرة الثا

المساعدة االجتماعية التي تهدف إلى إبقاء الصالت قائمة بين السجناء وبين  إطارفي 
المجتمع وعدم فصلهم عن محيطهم االجتماعي وفي إطار االنفتاح الذي تنهجه مؤسسة 

عل العالم الخارجي والدور الكبير الذي يلعبه اإلعالم في عملية إدماج النزالء  السجون
والمساعدة االجتماعية التي تهدف إلى إعانتهم " اإلدماج مسؤولية الجميع"وتجسيد الشعار 

على حل مشاكلهم الشخصية والعائلية، إذ يبق لبرنامج مختفون إن أعاد بناء روابط وأواصر 
بذويهم أو أوالدهم انقطعت الصلة بينهم، هذا الشعور يخلق تعزيز العالقة  الكثير من السجناء

االجتماعية وتبديد الشعور بالعزلة لدى نزالء السجن، فهذه الوسيلة تأتي بناء على رغبة 
النزالء الذين عادة ما يرسلون طلبهم إلى البرنامج من أجل معرفة إخبار عن ذويهم، وعليه 

انجاز يدل على أن السجين مؤمن برسالته في دعم الصلة بين  فان برنامج مختفون يحقق
النزيل وعائلته والمجتمع المدني بكل مكوناته، فضال عن الرعاية االجتماعية للنزيل أثناء 
اإليداع أيضا تتطلب تنظيم اتصاالته بالعالم الخارجي، وذلك كتوطئة لعودته للمجتمع، مما 

 .ن ليس بعزله عن المجتمع وبيئته األسريةتقدم نالحظ أن إيداع المذنب في السج

 :زيارة لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان: ثالثةالفقرة ال

رغبة في اطالع نواب وسادة األمة لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس النواب، 
واإلحاطة بالظروف المادية والمعنوية التي يجري فيها قضاء العقوبة بهذه المؤسسات 

نية بالمغرب ومراكز اإلصالح والتهذيب، وكذلك االطالع على العوائق التي تخول دون السج
تطوير هذه المؤسسات وتحسين وضعيتها بهدف وضع الضوابط إلصالح هذه الوضعية 
عدادهم  بالشكل الذي يخدم األهداف اإلصالحية للعقوبة من أجل إعادة تأهيل السجناء وا 
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المجهودات المبذولة سواء من حيث توفير ظروف لمس  كلالندماج في المجتمع وكذل
كما أن هذه الزيارة جاءت  ،(02)األجواء أو التجهيزات ووسائل التخفيف والترفيه والتأهيل

لتكريس مبدأ أنسنة السجون واحترام حقوق اإلنسان والديمقراطية وتعزيز أواصر التواصل مع 
إلى إحساس بان المجتمع بكل قطاعاته فئات السجناء المعنية أكثر بهذه الحقوق وهي بحاجة 

الحكومية وغير الحكومية تفتقد أحوالهم وتجعلهم يشعرون بأنهم محط اهتمام ورعاية بالرغم 
 .ما اقترفوه من أفعال منافية لمبادئ المجتمع وقيمه وعاداته

صالح أن هذه الزيارة تشكل نقطة ضغط على المؤسسات من إوفي األخير ف جل تحسين وا 
سجين حتى ترقى إلى مستوى المطلوب، ومن أجل أداء دورها االيجابي إضافة إلى أوضاع ال

وقوف على أوضاع السجناء من طرف نواب األمة عن قرب وتحرير تقارير تحمل كل 
 .صغيرة وكبيرة عن أحوال السجن والسجناء ومناقشتها داخل قبة البرلمان

 :زيارة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان :الفقرة الرابعة

في إطار ممارسة المجلس الختصاصاته التي تؤطرها مقتضيات الظهير المحدث له، خاصة 
 و يهدف هدا األخير إلى تقريب .المتعلقة بزيارة أماكن االحتجاز 00المادة 

ودقيق على االنتهاكات التي قد تمس  لوقوف بشكل موضوعير لالتقريعلى  الرأي العام بناءا
وغير المباشرة لوقوعها وتقديم توصيات بخصوص  ب المباشرةحقوق السجناء وتحديد األسبا
دارية استباقية وتدابير عملية لمعالجة اإلشكاالت التي تمت معاينتها  اتخاذ تدابير تشريعية وا 

 .لالنتهاكات التي تم الوقوف عليها والتصدي

 قا من منهجية انطال مقاربة تشاركية في القيام بالزيارات عتمد المجلس في إعداد هذا التقريريو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1474مؤسسة السجون بالمغرب الطبعة الثانية : الدكتور احمد مفتاح البقالي  -02
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 ومقاربة حقوقية اعتمدت على كل االتفاقيات...الزيارة المتعارف عليها دوليا تتالئم مع تقنيات
ووضعية (03) لتنظيمية الوطنية ذات الصلة بأوضاع السجونالدولية والنصوص القانونية وا

 السجناء

 :للمراقبة اإلقليميةاللجنة  :الخامسةالفقرة 

للمراقبة  إقليميةلجنة  إقليم أوعمالة أو في كل مؤسسة سجنية في تراب والية  أحدثتحيث 
بالطفولة وممثلوا القطاعات المكلفة  األحداثقاضي  األحداثفي حالة زيارة  إليهايضاف 
 (ق ج م 920و950المادة )متطوعين يعينهم وزير العدل  وأعضاء

من ق م ج في مراقبة المؤسسات السجنية  720و721وتتمثل مهمة اللجنة حسب المواد 
 إنهاؤهالشطط الذي يجب  أنواع إلىوزير العدل المالحظات واالنتقادات وتشير  إلىوترفع 

ماهي ذات  أكثرهذه الزيارة لها بعد قانوني رقابي  وتعد والى التحسينات التي يجب تحقيقها
 .إدماجيبعد 

 :زيارة قاضي التحقيق والنيابة العامة: الفقرة السادسة

دية للسجناء وذلك مرة تقدم بزيارات تفق أنالنيابة العامة  أنم .ج.من ق 707نصت المادة 
ل مع تحرير جل التأكد من صحة االعتقال ومن حسن مسك سجالت االعتقاكل شهر من أ
من نفس القانون الذي جعل من بين  79للفصل  ، باإلضافةوزير العدل إلىمحضر يرفع 

 .األقلمهام قاضي التحقيق القيام بتفقد المعتقلين االحتياطيين مرة كل شهر على 

من  293يقوم بها رئيس الغرفة الجنحية بموجب المادة  أخرىلزيارات  أيضا باإلضافة
  األحداثمن نفس القانون والذي يتفقد  952المادة بموجب  حداثاألقاضي  وأيضاج .م.ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احمد بن عجيبة مرجع سابق  -03
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 .المعتقلين المودعين بالمراكز والمؤسسات

 :زيارة قاضي تطبيق العقوبة: الفقرة السابعة

مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات حيث  إحداثتجدات قانون المسطرة الجنائية هو مس أهممن 
له مجموعة من االختصاصات ما يهمنا فيما يتعلق بالمؤسسات السجنية والسيما  أوكل

 :لقاضي تطبيق العقوبة ب أوكلحيث  737الفصل 

 األقلشهر على  زيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ المحكمة التي يعين بدائرتها مرة كل*

تتبع مدى تطبيق القانون المنظم للسجون في شأن قانونية االعتقال وحقوق السجناء ومراقبة *
 التأديبية اإلجراءاتسالمة 

عداداالطالع على سجالت االعتقال *  تقرير عن كل زيارة وا 

مهمة قاضي تطبيق العقوبات تتمثل في زيارة  أنمن خالل هذا الفصل  المالحظةيمكن 
 وأيضا التأديبية واإلجراءاتؤسسات السجنية ومراقبة مدى تطبيق القانون واحترام السجناء الم

 اإلدماج إعادة أو اإلصالحدور في  أي إلىاالختصاص لم يشر  أن إالقانونية االعتقاالت 
وزير  إلىيرفع تقريرا  أنومايبقى على قاضي تطبيق العقوبات في حالة ضبط المخالفات 

 العدل

ن مؤسسة قاضي ، كو اإلدماج إعادةذه المراقبة تدخل بشكل غير مباشر في عمل وتعتبر ه
 اإلصالحوهي  أالالمؤسسات السجنية  أهدافتطبيق العقوبات له دور المراقبة في سير 

عادة  .اإلدماج وا 
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جاء بالعديد من الضمانات التي تحمي حقوق السجين في عالقته  22.32 رقم قانونال إن
ته الحقوق والضمانات يعاب عليها الترخيص الفضفاض نوعا ما لمدير المؤسسة بالخارج، ها

الحق في "السجنية الذي خول له القانون صالحيات كبيرة وموسعة قد تقيد من هذا الحق 
خصوصا إذا علمنا في تجريد على المستوى الشكلي أن كلمة مدير السجن قد جاءت " الزيــارة

المنظمة لحق الزيارة فقط، وهذا يطرح تساؤل ما سر هذا  22إلى  57مرات في المواد  2
التوسع المبالغ لمدير المؤسسىة السجنية خصوصا في ظل التوجه الصريح الذي تنهجه 

والمنادية بعدم  اإلنسانالبالد في االعتراف بالمواثيق والعهود الدولية المنادية بحقوق 
 التضييق من الحقوق المكفولة له؟
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 ـــــراجـــــــــع الـــــعامةالمــ: 

بتنفيذ القانون  0333أغسطس  27الصادر في  0.33.211الظهيرالشريف رقم  •
بتاريخ  95.27المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، عدد  22.23رقم 
 2222: ص 07/13/0333

تحدد بموجب كيفية تطبيق  2111نونبر  7الصادر في  211.927مرسوم رقم  •
المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادرة بتنفيذ  22.32قم القانون ر 

 0333غشت  27بتاريخ  0.33.211الظهير الشريف رقم 

 2112قانون المسطرة الجنائية الجديد المـؤرخ في فاتح أكتـوبر  •

  المـــــــراجـــــــــع الـــــخاصة: 

 2117: البة للحرية، الطبعة األولىلطيفة المهداتي، الشرعية في تنفيذ العقوبات الس. ذ* 
  93:ص

عبد العالي حامي الدين، المعايير الدولية لحماية السجناء من خالل المواثيق الدولية .ذ*  
والشريعة اإلسالمية ومسألة العقوبات البديلة، مداخلة علمية منشورة في كتاب يحمل عنوان 

 عدها   وماب 52ص  2113تأمالت حول المحاكمة العادلة الطبعة 
أوردها ,ترجمة للواء يس الرفاعي من المركز القومي للبحوث االجتماعية و الجنائية التي*

-227ص ELGA 2001أبو توتة محمد في ملحق كتابه أصول علم العقاب منشورات 
902. 
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مقال منشور في مجلة  .مؤسسة السجون في المغرب واقع و أفاق .أحمد بن عجيبة . ذ*  
 .2117ع لشهر نونبرالملف العدد التاس

لطيفة المهداتي التنمية البشرية وأنسنة العقوبات السالبة للحرية  مقال منشور ضمن .ذ*  
 و ما بعدها 070ص 2سلسلة األعمال الكاملة لتكريم األستاذ جالل السعيد المجلد

المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية مظاهره وتجلياته  32.22أحمد التقي ،قانون *  
   52ص 2112017،مجلة إدماج العدد 

بوجمعة فيكار، الخلوة الشرعية بالسجون بين القانون المغربي و المقارن مجلة المحور *
  99– 93ص  2112، 7القانوني العدد 

  2117محمد ازبيري ،واقع السجون المغربية وأهدافها اإلصالحية طبعة* 

 .لمغربيالدكتور العلمي عبد الواحد، القانون الجنائي ا* 

 252،ص 0353أحمد مفتاح البقالي، مؤسسة السجون في المغرب طبعة * 
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