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  ديباجة
  

القانون المنظم للمؤسسات السجنية في سياق التطورات العميقة مراجعة ندرج ت
واإلصالحات الكبرى والجريئة التي يشهدها المغرب تعزيزا لالختيار الديمقراطي الذي ال 
رجعة فيه، وتوطيدا ألسس دولة الحق والقانون والمؤسسات، مع االنشغاالت الحقيقية 

النموذج الديمقراطي المواطنين، برعاية مصالحهم وصون حقوقهم، في إطار تشييد لكل 
  .التنموي المتميز

  الملك محمد السادس، حفظه اهللا، بحماية حقوق اإلنسان وتجسيدا اللتزام جاللة
وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده، ومن ذلك 

والنهوض بوضعيتها االجتماعية كنزالء المؤسسات  صيانة كرامة الفئات الهشة
ربط جاللته بين إصالح القضاء كمؤسسة دستورية غايتها المثلى السجنية، حيث 

سيادة القانون وإشاعة الثقة واألمن بين المواطنين وترسيخ الديمقراطية وبين 
 وضعية السجناء المحرومين من حرياتهم وذلك لدى افتتاحه للسنة القضائية يوم

وإن ما نوليه من رعاية شاملة للبعد االجتماعي في مجال : "بقوله 2003يناير  29
سانية للمواطنين السجناء التي العدالة ال يستكمل إال بما نوفره من الكرامة اإلن

ولقد تأثرنا بالغ التأثر لما وقع . تجردهم منها األحكام القضائية السالبة للحريةال
مة لذلك وبموازاة مع اإلصالح المتقدم الذي في بعض السجون من حوادث مؤل

شمل قانون السجون وبرنامج العمل الطموح الذي نسهر على أن تنهض به 
مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج نزالء المؤسسات السجنية فقد أصدرنا 
تعليماتنا قصد اإلسراع ببناء مركبات سجنية عصرية مدنية وفالحية واالعتناء 
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كما أننا ندعو الحكومة إلى اغتنام (...) والمعنوية للسجناء بالظروف المادية 
المهلة المحددة لتفعيل القانون الجديد للمسطرة الجنائية من أجل تكوين وتأهيل 
قضاة تنفيذ العقوبات لمتابعة سلوك السجناء التائبين واإلسهام في توسيع فرص 

ام بوضع الساكنة وقد أعاد التأكيد حفظه اهللا على ضرورة االهتم". اإلفراج
 20السجنية بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب بتاريخ 

بناء دولة المؤسسات القوية بسيادة القانون "... إن  :حيث قال 2009غشت 
يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة ومالءمة  ...وعدالة القضاء

ومواكبتها للتطورات بإحداث مرصد وطني  القانون الجنائي والمسطرة الجنائية،
لإلجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات اإلصالحية 

  ...".والسجنية
  باعتباره تعاقدا متجددا بين العرش  ،2011يوليو  29دستور مثله يواعتبارا لما

مضامين وذلك باحتوائه على  والشعب، من رمزية كبيرة كمحطة تاريخية مفصلية
فالمستجدات . سبوقة ومقتضيات متطورة تؤسس لعهد دستوري جديدغير م

الدستورية الجديدة تروم بناء دولة عصرية وديمقراطية يحتل فيها المواطن مركز 
وفي هذا اإلطار، اعتنى الدستور بحقوق . الصدارة ويتمتع فيها بحقوقه الكاملة

اللها على السجناء، حيث أدرج المشرع الدستوري ألول مرة فقرة نص من خ
حقوق أساسية لكل شخص معتقل، تسمح له بالتمتع بظروف اعتقال إنسانية، 

). 23الفصل (فضال عن إمكانية االستفادة من برامج للتكوين وإعادة اإلدماج 
إضافة إلى ذلك، يتمتع السجناء بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في 

مطابقة الترسانة ليه، أضحت وبناء ع. الدستور بما يتماشى ووضعهم القانوني
القانونية في موضوع المؤسسات السجنية مع أحكام الدستور عبر تقويتها 

 .بالضمانات الجديدة ضرورة ملحة ومستعجلة

 ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق والتزاما من المغرب بتعهداته الدولية و
ا، وتأكيده مجددا وواجبات، وتشبثه بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عالمي

على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق اإلنسان والنهوض بها، واإلسهام في 
 .تطويرها؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء
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  ترجيح االتفاقيات الدولية، وأخذا بعين االعتبار ما نص عليه دستور المملكة من

في نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها كما صادق عليها المغرب، و
الوطنية الراسخة، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، وكذا العمل على مالءمة 
هذه التشريعات مع المعايير الدولية ذات الصلة، على اعتبار أن من مقتضيات 

ون المصادقة على الصكوك الدولية في مجال حقوق اإلنسان إدماجها في القان
  .الوطني لتصبح جزء ال يتجزأ من الترسانة القانونية الداخلية

  واعتبارا لما حققه المغرب من مكتسبات مهمة ورصيد إيجابي في مجال االنخراط
في المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان حيث يعد طرفا في الغالبية الساحقة من 

ما تقتضيه هذه الصكوك االتفاقيات الدولية، ويؤدي التزاماته بحسن نية كما يفي ب
ومن هذا الجانب، يحرص المغرب على إعمال . من واجبات بكل طواعية

المقتضيات االتفاقية بما تنص عليه من واجبات كمعاملة جميع المحرومين من 
حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة األصيلة في الشخص اإلنساني، وفصل 

. والمتهمين األحداث عن البالغين األشخاص المتهمين عن األشخاص المدانين،
وبصفة عامة، يراعي المغرب معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها األساسي 

  .إصالحهم وإعادة تأهيلهم االجتماعي
  واستحضارا للدينامية الجديدة التي يشهدها المغرب في موضوع حماية حقوق

ختيارية الملحقة مصادقة على البروتوكوالت االاإلنسان بصفة عامة، من حيث ال
تمكين اللجن المعنية بحقوق اإلنسان، ببعض المعاهدات الدولية بما تقتضيه من 

المنشأة بموجب بعض االتفاقيات الدولية من القيام باستالم ونظر الرسائل المقدمة 
من األفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك ألي حق من الحقوق المقررة في 

  .لصلة، ومن ضمنهم فئة السجناءالصكوك الدولية ذات ا
  واستكماال النخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان، انضمت المملكة

إلى البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أنشأ نظاما الذي ) 2013يونيو  17(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

قضائي ذا طبيعة وقائية يقوم على زيارات منتظمة ألماكن االحتجاز تضطلع غير 
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بها هيئات دولية ووطنية مستقلة لألماكن التي يحرم فيها األشخاص من حريتهم، 
وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

  .الالإنسانية أو المهينة
 يوية التي يعرفها مجال حقوق اإلنسان، يستحضر وتعزيزا لهذه الدينامية الح

: عايير األمم المتحدة الواجبة التطبيق على معاملة السجناء منهامختلف مالمغرب 
ومجموعة مبادئ ) 1957(مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 

حماية جميع األشخاص الخاضعين ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 
ومبادئ قواعد ) 1978(ة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومدون

السلوك الطبي المتصلة بدور العاملين في المجال الصحي، والسيما األطباء، في 
حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو 

النوعية التي عرفتها هذه وفي سياق التطورات ). 1982(الالإنسانية أو المهينة 
المعايير، يعتزم المغرب استلهام قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة 
السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديال التي صادقت عليها الجمعية العامة 

، كمبادئ 2015ديسمبر  17بتاريخ  70/175لألمم المتحدة في قرارها رقم 
 .ل معاملة السجناء وإدارة السجونوممارسات جيدة في مجا

  وتعزيزا لضمانات حقوق اإلنسان والتمتع الفعلي بمختلف الحريات المضمونة
ومن المؤكد أن مراجعة المنظومة . بمقتضى الدستور وبنصوص تشريعية أخرى

القانونية الخاصة بالمؤسسات السجنية يندرج وجوبا في سياق مختلف التعديالت 
ع لها النصوص القانونية الوطنية، نظرا للتقاطعات الكثيرة والمراجعات التي تخض

بين التشريع المتعلق بالسجون والسجناء والعديد من المدونات القانونية كالقانون 
الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وبصفة عامة كل المقتضيات المرتبطة بإصالح 

ؤثر إيجابا على فمن شأن مراجعة مضامين هذه النصوص أن ت. منظومة العدالة
  .حالة السجون ووضعية السجناء

 بأن إعادة تأهيل القانون المنظم للمؤسسات السجنية يقتضي األخذ في  هوإيمانا من
الحسبان كل المستجدات والتطورات التي تعرفها المنظومة القانونية الوطنية، من 

التي  الوطني حول إصالح منظومة العدالةالهيئة العليا للحوار ذلك ما خلصت إليه 



 مسودة مشروع القانون المنظم للسجون

 9 المندوبية العامة إلدارة السجون

 

، والتي حددت أهدافا 2012مايو  8في خطابه بتاريخ أحدثها جاللة الملك 
استراتيجية كبرى لهذا اإلصالح العميق والشامل من بينها تعزيز حماية القضاء 

فقد أوصت الهيئة بضرورة مراجعة السياسة الجنائية . للحقوق والحريات
ريم والعقاب واالرتقاء بأداء العدالة الجنائية، الشيء الذي وإصالح سياسة التج

سينعكس إيجابا على المؤسسات السجنية وتترتب عنها آثار محمودة تهم وضعية 
  .السجناء

 كمؤسسة  ونظرا للتراكم اإليجابي الذي حققه المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
ة بالدفاع عن حقوق وطنية مستقلة تتولى مهمة النظر في جميع القضايا المرتبط

اإلنسان والحريات األساسية والنهوض بها ونشر قيم ومبادئ وثقافة حقوق 
اإلنسان، بمن فيهم حقوق السجناء عبر تقاريره الموضوعاتية ومذكراته، إذ 
سيعهد إليه بمهام اآللية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب على المستوى المحلي، 

لمحرومين من حريتهم في أماكن االحتجاز للقيام بدراسة معاملة األشخاص ا
بهدف تعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو المهينة، وكذا تقديم التوصيات المالئمة إلى السلطات بغرض 

 .عتقلينمعاملة وأوضاع األشخاص الم تحسين

 نية يتقاطع مع العديد من النصوص وإيمانا بأن القانون المؤطر للمؤسسات السج
القانونية ويستأثر باهتمام الكثير من الفاعلين المجتمعيين الشيء الذي استوجب 
تنظيم حوار واسع وإشراك كل الفعاليات المؤهلة في ورش اإلصالح ليتوج 

جن والنهوض بحقوق بصياغة مقترحات كفيلة بأنسنة ظروف العيش داخل الس
فالتأهيل االجتماعي للسجناء . حرومين من حرياتهمين والمعتقلاألشخاص الم

وإعادة إدماجهم هدف أساسي من األهداف الكبرى التي يتوخاها نظام العدالة 
 .الجنائية

  وانفتاحا على مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال تدبير المؤسسات السجنية
واإلصالحات  منطلق نجاعة المقاربة التشاركية في معالجة القضايا المصيريةمن 

الكبرى، فقد تم الحرص على إشراك مختلف الفعاليات ذات التمثيلية الوازنة 
للمجتمع المدني والمعنية بإصالح المنظومة القانونية المتعلقة بالمؤسسات 
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فانخراط جميع الفاعلين من . السجنية، باعتبارها قوة اقتراحية ال غنى عنها
جمعيات مدنية وإعالم وغيرها سلطات وإدارات عمومية وأحزاب سياسية و

وتعبئتهم حول الحوار الوطني الرامي إلى إدراج التعديالت الضرورية والمستعجلة 
على قانون السجون بالمغرب، من شأنه تسجيل مكتسبات جديدة في مجال ضمان 

  .حقوق اإلنسان وترسيخ دولة الحق والقانون
  العامة إلدارة السجون المندوبية وتدعيما للمهام الجسيمة التي تضطلع بها

وإعادة اإلدماج في تتبع والسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في الموضوع وكذا 
الحفاظ على سالمة السجناء واألشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون 

كما تتولى المندوبية السهر على التطبيق . والمساهمة في الحفاظ على األمن العام
اصة بالمؤسسات السجنية وضمان حقوق النزالء به السليم للمقتضيات الخ

 وأمنهم والنهوض بأوضاعهم اإلنسانية، وإصالح وتقويم سلوك السجناء وإعادة
  .إدماجهم داخل المجتمع

  وحرصا على إضفاء الطابع اإلنساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء
في النسيج  للتأهيل االجتماعي لألشخاص المحرومين من حريتهم وإعادة إدماجهم

المجتمعي باعتمادهم على أنفسهم في ظل احترام القانون، وهو هدف من األهداف 
األساسية التي يتوخاها نظام العدالة الجنائية، وضمانا لحقوق السجناء غير 

والمعاملة بما يلزم من االحترام  عتقالة للتقييد في تحسين ظروف االالقابل
ن تمييز في المعاملة بسبب العرق أو اللون لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر، دو

أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غيرها، في انتظار إعادة إدماجهم في المجتمع في 
 .ظل أحسن الظروف الممكنة

  وحرصا من المشرع على مراعاة حقوق السجناء حيث ضمن لهم االتصال بمحام
التطبيب والترفيه من اختيارهم وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها وحق 

وتقديم كل التسهيالت لمتابعة الدراسة والتكوين المهني وحق المعتقلين المزاولين 
كما تضمن القانون . لنشاط منتج في مقابل منصف وحقوق الدفاع وحق المنازعة

الضابط للسجون مقتضيات تهم الرخص االستثنائية للخروج بقصد الحفاظ على 
وتقيدت النصوص . إدماج السجناء في المجتمعالروابط العائلية أو لتهييئ 
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بالفصل التام والصارم بين النساء والرجال واألحداث في تدبير الحياة مدة 
في المقابل تضمن التشريع حزمة من الواجبات وجب االنضباط لها . االعتقال

  .تحت طائلة توقيع تدابير تأديبية في حق المخالفين لها
  الملحة لسن قواعد خاصة لحماية الفئات المستضعفة وأخذا بعين االعتبار الحاجة

المحرومة من حريتها ومراعاة الحتياجاتها الفردية كالنساء واألطفال وذوي 
 عتقاللها في التأقلم مع ظروف اال االحتياجات الخاصة وكذا األجانب، تيسيرا

 .وتهييئها لالندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها

  ،وحتى تظل المملكة متشبثة بخصوصيتها الحضارية، منخرطة في قيم عصرها
منفتحة على التجارب األجنبية، وفية لتعهداتها الدولية في مجال صيانة حقوق 

 .اإلنسان والنهوض بالحريات األساسية، وكذا نموذجا فريدا في محيطها اإلقليمي

أضحت ضرورة ملحة  جون،للسمراجعة شمولية وعميقة للقانون المنظم  فإن إعمال
ترسيخ قيم ومبادئ حقوق اإلنسان ل إجمالي على أهم المكتسبات، وبشك بما يكفل الحفاظ

 كافة الضمانات التي تقتضيها المواثيق ةفي السجون في شكل نصوص قانونية، وبلور
تحسين  كذلك استهدف القانون الجديدن إف ،ومن الناحية الشكلية .الدولية والقواعد

  . وصياغتها صياغة واضحةه ب مقتضياتتبوي
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  مبادئ عامة: الباب األول

  1 المادة
تقوم وحماية المجتمع و الداخليتساهم في الحفاظ على األمن لها مهام  السجونإدارة 

 تهدفوأمنية  ،برامج تربوية على هاعتمادالقضائية السالبة للحرية با قرراتمال تنفيذب
 .قاية من العودالوو ،بعد اإلفراج اإلدماجإلى 

 الخاصة بالتمتع بحقوقهم األساسية في االستفادة من الضماناتن وكل السجناء متساو
لة بمعاملـة ذات الصـ ، وفق المبـادئ والمعـاييردون تمييز وااللتزام بالضوابط

خاص ـة األشـة بحمايـلى المتعلقـات الفضـوالممارس المبـادئ افيه االسـجناء، بم
، واإلعالناتجون، ـأن السـة بشـحالمنق دـهم في القواعـيترن حـرومين مـالمح

  .ومدونات السلوك
ة ـنس أو اللغـون أو الجـرق أو اللـبب العـة بسـالمعامل ز فيـتميي وز أيـال يج
أو  السياسي، أو االجتمـاعي، أو المولـد يرـي أو غـرأي السياسـدين، أو الـأو ال

  . افي أو أي اعتبار آخرالرأي أو االنتماء االجتماعي والجغر
حتياجات الفردية االعتبار اال في وإعادة اإلدماج السـجونتأخـذ المندوبية العامة إلدارة 

 واإلجراءاتالترتيبات التيسـيرية  اتخاذ، من خالل الفئات الهشة للسجناء، وخصوصا
ـا معيشة السجناء ذوي اإلعاقـات البدنيـة أو العقليـة أو غيره المعقولـة لضـمان

تتخذ كما ، كامل وفعال على أساس من المساواة مـن اإلعاقـات في السـجن بشـكل
المالئمة لتوفير شروط حياة عادية للسجناء ذوي اإلعاقات الحركية والعقلية  جراءاتاإل

  .والمسنين واألحداث واألجانب والحوامل والمرفقات بأطفالهن ،وغيرها

  2 المادة
ويمكنه أن يستفيد . سية، وبظروف اعتقال إنسانيةيتمتع كل شخص معتقل بحقوق أسا

  .في المجتمع بعد اإلفراج عنه إلدماجل يءوالتعليم والتهيمن برامج للتكوين 
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  3 المادة
  .في جميع األوقات السجون وسالمة األشخاصيجب ضمان أمن 

الصالحيات الكفيلة بتمكينهم يتوفرون على يتمتع العاملون بالسجون بجميع الضمانات و
  . م بمهامهمن القيام
 ،بشكل يضمن السالمة واألمن الجيدة للسجون م اإلدارة السجنية بمبادئ الحكامةلتزت

  .الكفيلة بتحقيق ذلكمن خالل اعتماد اإلجراءات  الجيدين ضبطالنظام وال حفظوضمان 

 4 المادة

ال يجوز، تحت أي ذريعة، كما  للسجناء، ال يجوز المس بالسالمة الجسدية أو المعنوية
  .قاسية أو ال إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة اإلنسانية تهم معاملةمعامل

  .بكافة أشكاله، جريمة يعاقب عليها القانون في حق السجناء ممارسة التعذيب

  5 المادة
العمل الصعبة  في االعتبار ظروف لسجون وإعادة اإلدماجادارة المندوبية العامة إلتأخذ 

للموظفين وما تتطلبه من مؤهالت مهنية وإنسانية وشخصية وكفاءة ونزاهة وحسن 
  .السلوك

 هالعمل، تتناسب وظروف شروط وإعادة اإلدماج لسجوندارة اتضمن المندوبية العامة إل
  .المرهقةو ةعبالص

هم مهامهم ويتعاملون مع السجناء على نحو يجعل من نيتصرف موظفو السجون ويؤدو
 .قدوة لهم

ية البشر هالمواردالعناية الالزمة  وإعادة اإلدماج لسجوندارة االمندوبية العامة إلتولي 
  .المهنية اوتعمل على تطوير كفاءاته اولتكوينه
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  6 المادة
  .مسؤولية مشتركة ينالقطاع السج تدبير
لجمعيات وا مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات الحكومية،المندوبية العامة  تعتمد

االنفتاح  تقوم علىكما  .اإلدماجوإعادة يرتبط بإدارة السجون  فيماوالهيئات النشيطة 
 تنفيذ برامجها؛ وعلى التشاور بشأن بلورة استراتيجيتها والتواصل والتعاون في

  .للسجين ةوالتأهيلي ةواإلصالحي ةواالجتماعي ةاألمني بعاداأل المرتكزة على
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  لمفاهيمتحديد ا: الباب الثاني
  السلطة القضائية :الفرع األول

  7 المادة
  ة القضائيةالسلط

والمسؤولة عن  بالفصل في المنازعات المعروضة أمامها،تتكلف  دستوريةسلطة 
، وعن تحقيق العدالة، وعن تقاليد القضاء في الدولة، وعن مصداقية القضاء والمحاكم

ن، بواسطة مؤسساتها من القوانين، وعن اتخاذ اإلجراءات المتعلقة باالعتقال والسج
  .نيابة عامة، وقضاء التحقيق وقضاء الحكم

  

  اإلجراءات والمقررات المتعلقة بالبحث واالعتقال: الفرع الثاني
  8 المادة

  التفتيش
بأمر  أومن إجراءات التحقيق تقوم به السلطة المخول لها قانونا القيام بذلك،  إجراء

جريمة تحقق وقوعها، ويشمل هذا اإلجراء منها، يستهدف البحث عن األدلة المادية ل
  .األماكن واألشخاص

  9 المادة
  المقرر القضائي

  .لم يتم التراجع عنه ما اإللزاميةعمل صادر عن سلطة قضائية، يتمتع بالقوة 

  10 المادة
  االعتقال االحتياطي

تدبير استثنائي وإجراء تحفظي سالب للحرية، يتجسد في وضع المتهم في السجن رهن 
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قضاء  أوصادر عن النيابة العامة  أمريبت في أمره، بناء على  أن إلىرة القضاء إشا
  .التحقيق

  11 المادة
  سند االعتقال

باإليداع في السجن، يجعل الشخص  أمروثيقة صادرة عن السلطة القضائية، في شكل  
  .المسلوب حريتهالمودع في وضعية 

  12 المادة
  باإليداع بالسجن األمر

رئيس المؤسسة السجنية، كي يتسلم  إلىأو النيابة العامة ي التحقيق يصدره قاض أمر
  .المتهم ويعتقله احتياطيا

  13 المادة
  المؤسسة السجنية

مرفق عمومي أمني معد خصيصا الستقبال المعتقلين احتياطيا، وكذا المحكوم عليهم 
  .، وذلك في إطار مقررات صادرة عن السلطة القضائيةبعقوبات سالبة للحرية

  14 المادة
  مة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجالعا المندوبية
  .هي اإلدارة المكلفة بالسجون
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  المعتقلينأصناف : الفرع الثالث
  15 المادة

  المعتقل احتياطيا
قضاة التحقيق،  الشخص الذي صدر في حقه مقرر قضائي صادر عن النيابة العامة أو

  .يتم البت في أمره أن إلى مهن تصرفهالسجنية، ليبقى ر يقضي بإيداعه في المؤسسة
  16 المادة

  المدان
 حائز لقوة الشيء المقضي به والمتمثل في الشخص الذي صدر في حقه حكم قضائي

  .القانون أمامتنفيذ عقوبة سالبة للحرية بحكم مسؤوليته عن ارتكاب جريمة 
  17 المادة

  السجين
  .بموجب حكم قضائيالشخص الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة سجنية 

  18 المادة
  ابدني المكره

حبسه إجبارا له على الوفاء بما في يلجأ إليها في جسمه ب كوسيلة ضغط المحكوم عليه
  .ذمته من التزام

  
  الفئات الخاصة للسجناء: لفرع الرابعا

  19 المادة
  الحدث

ري به الجا كل شخص ذكر أو أنثى لم يبلغ سن الرشد الجنائي المحدد من طرف القانون
 .سنة) 18( ةالعمل، وهو ثمانية عشر



 مسودة مشروع القانون المنظم للسجون

 18 المندوبية العامة إلدارة السجون

 

  20 المادة
  الجانح الحدث

أنثى لم يبلغ من العمر السن المقرر لبلوغ الرشد الجنائي حسب  أوكل شخص ذكر 
سنة وقت ارتكابه ألحد األفعال  )18( ةالقانون الجاري به العمل، وهو ثمانية عشر

  .بموجب القوانين الجنائية المعاقب عليها

 21 المادة

سنة حدثا  )20( سنة، ولم يتجاوز العشرين )18( شرةل من بلغ سن ثمانية عر كيعتب
، أو حي مستقل متى كان متواجدا صالح والتهذيبكز اإلبمرخاص في جناح يحتفظ به 

  .بمؤسسة سجنية

  22 المادة
  السجينة المرأة

التصرف من  سلبت حريتها، ومنعت البالغة لسن الرشد القانوني، التي اإلنسانأنثى 
  .بنفسها، بموجب حكم قضائي

  23 المادة
  مه السجينةالمرافق ألالطفل 

 خمس أو، والذي يتواجد مع أمه السجينة اتسنو )3( الذي ال يتعدى عمره ثالث الطفل
السجينة بالمؤسسة  أمهعلى تمديد بقائه مع  النيابة العامة سنوات في حالة موافقة )5(

  .السجنية

  24 المادة
  حتياجات الخاصةذي اال السجين

من  أيغير خلقي، وبشكل مستقر في  أوجزئي خلقي  أوالشخص المصاب بعجز كلي  
المدى الذي يحد من إمكانية تلبية  إلىالعقلية،  أوالنفسية  أوقدراته الجسدية  أوحواسه 
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من غير  أمثالهالطبيعية، في ظروف  أواالجتماعية  أوتطلبات حياته العادية الشخصية م
  .المعاقين

  25 المادة
  األجنبيالسجين 

  .مغربيةجنسية الالال يحمل  كل شخص

  26 المادة
  المسن

سنة وما  )60( الشخص الذي يحتاج إلى رعاية غيره بحكم تقدمه في السن بعد ستين
  .عجز أوضعف  أومرض  منعنهيترتب 

  27 المادة
  المحكوم باإلعدام

  .في حقه حكم قضائي بعقوبة الموت الشخص الصادر
  

  السجون أصناف: ع الخامسالفر
  28 المادة

األشخاص الصادرة في حقهم مقررات قضائية  المعدة خصيصا الستقبال المؤسسات
  :وهي سالبة للحرية

  ؛السجون المركزية -1
  ؛السجون المحلية -2
  ؛الفالحية السجون -3
  .مراكز اإلصالح والتهذيب -4
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لى تأمين وتطوير يهدفان إ، تتوفر هذه المؤسسات على تنظيم إداري ونظام أمني داخلي
  .سبل إعادة إدماج المدانين في المجتمع

  29 المادة
  المركزيالسجن 

بعقوبات طويلة باإلعدام و تخصص السجون المركزية إليواء المدانين المحكوم عليهم
  .األمد

  30 المادة
  السجن المحلي

 السجناء قصد تأهيل ليميتعالأو  مهنيال تكوينلل برامج عتمدتمؤسسة سجنية محلية، 
 .لالندماج في الحياة العملية بعد اإلفراج عنهم

  31 المادة
   السجن الفالحي

مؤسسة سجنية ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات، وتختص بالتكوين المهني في 
الحياة  إلىالميدان الفالحي، وبتهييء بعض المدانين الذين اقترب اإلفراج عنهم للعودة 

  .العادية

  32 ةالماد
  مركز اإلصالح والتهذيب

الصادرة في حقهم تدابير  المدانين متخصصة في التكفل باألحداث مؤسسة سجنية
إدماجهم  إعادةقصد  ،سنة )20( تعدى أعمارهم عشرينلذين ال ت، اقضائية سالبة للحرية
  .في الوسط االجتماعي
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 مهام إدارة السجون: الباب الثالث
  33 المادة

  .مهام تساهم في الحفاظ على األمن الداخليإدارة السجون لها 
تقوم بتنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية باعتمادها برامج تربوية وأمنية تهدف 

  .العودإلى اإلدماج بعد اإلفراج والوقاية من 

  34 المادة
تنفذ إدارة السجون اإلجراءات والمبادرات الضرورية على المستوى المركزي والجهوي 

  .للسهر على تنفيذ القرارات القضائية السالبة للحرية والمحلي

  35 المادة
لإلدماج وفي عقد  يئإدارة السجون هي المكلفة بوضع برامج أمنية وبرامج للتهي

  .الشراكات
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 ةالقضائي اتتنفيذ المقرر: الرابعالباب 

  أماكن االعتقال: الفرع األول
  36 المادة

  .صادرة في حقهم تدابير قضائية سالبة للحريةتستقبل المؤسسات السجنية األشخاص ال
  :تقسم المؤسسات السجنية إلى مجموعتين

المحلية وهي مخصصة بصفة عامة إليواء المعتقلين االحتياطيين  السجون -1
  .األمد والمكرهين بدنيامتوسطة  أووالمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة 

 28 في المادة يهاالسجنية المخصصة إليواء المدانين والمنصوص عل المؤسسات -2
  .أعاله

  37 المادة
قرار بموجب ها، تقسم المؤسسات السجنية إلى أصناف، بحسب أهميتها وتخصص

 .المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

  

  38 المادة
توضع فئات السـجناء المختلفـة في مؤسسـات مختلفـة أو أجـزاء مختلفـة مـن 

وخطورتهم وحالة ـرهم وسـجل سـوابقهم مع مراعـاة جنسـهم وعم المؤسسـات
  .معاملتهم ومتطلبـات العتقالهمواألسـباب القانونيـة العود 

  .عن السجناء المدانين يفصل السجناء المعتقلون احتياطيا
  .يجب أن تخصص أماكن منفصلة للمعتقلين المرضى

  39 المادة
  .يسجن الرجال والنساء، بقدر اإلمكان، في مؤسسات مختلفة
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سجنية مخصصة لمعتقلين من الجنسين، فإن المحالت المخصصة انت مؤسسة إذا ك
ويعهد بحراسة محالت  للرجال،تكون منفصلة كليا عن المحالت المخصصة للنساء 

  .النساء إلى الموظفات
إال في الحاالت  اإلناث،الدخول إلى حي ، ن بالمؤسسةوال يمكن للذكور بمن فيهم العامل

أن يكونوا مصحوبين على األقل ويجب عليهم في هذه الحالة  ارية،المحددة بضوابط إد
  .الموظفاتبإحدى 

  .ؤسسة لنفس اإلجراءيخضع مدير الم

  40 المادة
خاصا ال أو أش الجنائي،يجب أن تتوفر كل مؤسسة تستقبل معتقلين أحداثا بالمفهوم 

  .على حي مستقلسنة،  )20( تتعدى أعمارهم عشرين

  41 المادة
إذا كان ذلك  أماكن لالعتقال االنفرادي، االحتياطيين بالسجون المحليةتخصص للمعتقلين 

  .السلطة القضائيةمن أمر ب
 

 الضبط القضائي: الفرع الثاني

  42 المادة
يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية، على سجل االعتقال، وعلى سجالت أخرى تحدد 

  .قرار المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماجبمقتضى 
قم مسبقا صفحات سجل االعتقال ترقيما متتابعا، ويوقع رئيس المحكمة االبتدائية أو تر

القاضي المنتدب من طرفه لهذه الغاية على الصفحة األولى واألخيرة منه، كما يؤشر 
  .على باقي الصفحات

المؤسسة ومراقبة يجب أن يتضمن هذا السجل، الذي يمسك تحت مسؤولية مدير 
والسلطة القضائية، تواريخ دخول  دارة السجون وإعادة اإلدماجمندوبية العامة إلال
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المعتقلين وخروجهم باليوم والساعة، ويسجل به سند االعتقال ورقم االعتقال وتاريخ 
  .دخول المعتقل للمؤسسة والتاريخ المقرر لإلفراج

العمل  أن يكون نظام ويجـوز، ال يمكن إخراج سجل االعتقال من المؤسسة السجنية
  .يانات إلكترونيةقاعدة ب لسجلبا

المعلومات  ـالع علـىمنـع االطيو .راجعـة البيانـاتضـمان موتطبـق إجـراءات ل
المندوب العام إلدارة السجون  مسبق من لدن إذنإال بالمتضمنة في النظام أو تعديلها 

 .وإعادة اإلدماج

  43 المادة
و نصوص القانون المغيرة لمدة يحتوي سجل االعتقال كذلك، على بيان جميع المقررات أ

  .االعتقال
يجب أال يحتوي على بياض أو محو أو تشطيب، ويتعين أن يوضع خط أحمر رقيق على 
كل خطأ في التسجيل، ويصادق عليه كل من المسؤول عن الضبط القضائي ومدير 

  .المؤسسة
إثر حكم أو  يتبع اإلجراء المشار إليه في الفقرة السابقة، في حالة تصحيح الهوية، على

  .إشعار من السلطات القضائية
يطبق نفس اإلجراء في حالة تصحيح الحالة الجنائية الذي من شأنه تغيير التاريخ 

  .المقرر لإلفراج

  44 المادة
تدون عملية االعتقال بسجل االعتقال عند تسليم شخص لمؤسسة سجنية من أجل تنفيذ 

باإليداع أو باإليقاف، أو أمر باالستقدام  حكم أو قرار باإلدانة، أو أمر بالضبط، أو أمر
متى كان ذلك األمر متبوعا باالعتقال االحتياطي أو أي أمر بإلقاء القبض صادر طبقا 

  .للقانون
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يثبت المسؤول عن الضبط القضائي بموجب هذه العملية وقوع تسليم الشخص إليه 
يضع إمضاءه على ما ويسجل طبيعة األمر باالعتقال وتاريخه والسلطة التي أصدرته و

دونه بسجل االعتقال ويسلم وصل إبراء لرئيس الخفر، بعد توقيع هذا األخير على ما 
  .دون بسجل االعتقال

إذا تقدم محكوم عليه عن طواعية لتنفيذ مقرر قضائي باإلدانة، تعين على رئيس الضبط 
انة الموجه إليه القضائي، أن يثبت بسجل االعتقال طبيعة القرار أو الحكم الصادر باإلد

أن يوجه إشعارا باالعتقال إلى هذه النيابة نه من النيابة العامة المختصة، وملخص مو
  .العامة

ال مجال لرفع االعتقال بالسجل، عن المعتقلين موضوع مجرد إخراج مؤقت، أو عن 
غير أنه يجب أن يشار إلى هذه التدابير . المستفيدين منهم من رخصة خروج استثنائية

  .جالت المعدة لذلكبالس

  45 المادة
  .ص في السـجن دون مقرر قضائيشخ أي ال يقبل إيداع

 ة ملفات السجناء عند إيداع كلالتالية في نظام إداراألساسية  وتـدخل المعلومـات
  :السجن شخص
 تتيح الوقوف على وتتضمن بصماته،  تدون في بطاقة المعتقل، دقيقة معلومات

  ؛هويته
  المسؤولة، وتاريخ ووقت ومكان القبض عليه؛أسباب سجنه والسلطة  
 يوم وساعة إدخاله وإطالق سراحه، وكذلك يوم وساعة أينقل؛ 

 ؛ةإصابات ظاهرة أو شكاوى بشأن سوء معاملة سابق أي 

 قائمة بممتلكاته الشخصية؛ 

 ارهمأسماء أعضاء أسرته، بما في ذلك، حسب االقتضاء، أسماء أوالده وأعم 
 الحضانة أو الوصاية؛ومكانهم ووضعهم من حيث 

 بيانات االتصال في حاالت الطوارئ ومعلومات عن أقرب أقرباء السجين.  
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  46 المادة
يجب أن يتضمن تدوين عملية االعتقال في سجل االعتقال المعلومات المتعلقة بالحالة 

  . المدنية للمعتقل
االعتقال  ويتعين على المكلف بالضبط القضائي أن يتأكد من أن الهوية الواردة بسند

  .تطابق الوثائق التي يستدل بها المعتقل
القضائية التي أصدرت األمر باالعتقال  لسلطةيتم الرجوع فورا إلى ا عند عدم وجودها،

  .في حالة عدم التطابق أو الشك في هوية المعتقل

  47 المادة
المكلف بالضبط القضائي التأكد من أن سند االعتقال مستوف للشروط  يتعين على

  .كلية المتطلبة حسب مقتضيات قانون المسطرة الجنائيةالش
يجب عليه أن يشير إلى التاريخ الفعلي إللقاء القبض، آخذا بعين االعتبار مدة الوضع 

  .تحت الحراسة النظرية إن تمت

  48 المادة
يجب على مدير المؤسسة السجنية أن يسهر على تنفيذ األوامر والمقررات القضائية، 

  .السلطة القضائية عند كل صعوبة في التنفيذ وعليه أن يراجع

 49 المادة
  :توفير المعطيات التالية وجـودهم في السـجنإدارة ملفـات السـجناء أثنـاء تقتضي 

المعلومات المتعلقة بالـدعوى القضـائية، بمـا في ذلـك تـواريخ جلسـات  - 
  والتمثيل القانوني؛ المحـاكم

  التقييم األولي وتقارير التصنيف؛ - 
  ؛بالسلوكبالصحة والمعلومات المتصلة  - 
الطلبـات والشـكاوى، بمـا في ذلـك االدعـاءات المتعلقـة بالتعـذيب  - 

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، ما  وغـيره مـن
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  لم تكن ذات طابع سري؛
  .اةإصابات أو حاالت وفـ معلومات بشأن المالبسات واألسباب الخاصة بأي - 

  50 المادة
 الطّالع عليها إالا احـيت وال اـجالت المشـار إليهسى سـرية جميـع الـظ علافيحـ

  . لمن تستدعي مسؤولياتهم المهنية ذلك
تعـديالت  بأي السجالت المتعلقة به، رهنا الع علـىيسمح لكل سـجين بـاالط

  .داخليال نظامبها بمقتضـى التحريريـة مصـرحـا 
  .إطالق سراحه السجالت بعد ل على نسخة رسمية منالحصولب ط السجين بإمكان

 51 المادة

راج المؤقت واإلف اإلفراج بطاقات وعلى االعتقال سندات جميع على التأشير يجب
 القضائي الضبط عن المسؤول طرف من ها أدناهيلإالمشار  ورخص الخروج االستثنائية

  .السجنية المؤسسة مدير مراقبة تحت وذلك

 52 المادة

 القضائية السلطة أمرت الذين االحتياطيين المعتقلين سراح إطالق الفور على يتعين
 إكراههم مدة أو عقوبتهم، مدة أنهوا الذين المعتقلين وكذا عنهم، باإلفراج المختصة
 .اعتقالهم استمرار يبرر سند هناك يبق لم والذين البدني،

 53 المادة

 لذلك تبعا عليه ويجب االعتقال، قانونية عن مسؤوال السجنية المؤسسة مدير يعتبر
 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجو المختصة القضائية السلطات إشعار

 .قانونية غير أنها له تبدو معتقل لكل الجنائية بالوضعية

 تبرر سندات على متوفرا كان إذا الحالة هذه في المؤسسة مدير مسؤولية تنتفي
 .القضائية السلطة عن صادرة مكتوبة أوامر ىعل أو االعتقال
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 عن الصادرة والمقررات األوامر تنفيذ عن مسؤوال السجنية المؤسسة مدير يعتبر
  .لها التابع السلطة من كتابة تلقاها التي األوامر تنفيذ وعن القضائية السلطة

 54 المادة

 للخطر، عرضة همحيات معه أصبحت مرض بسبب استشفائه عند أو معتقل، وفاة حالة في
فورا إشعار المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،  ، يتمخطيرة حادثة بسبب أو

  .والسلطة القضائية المختصة، والشخص أو األشخاص المشار إليهم في المادة أعاله

 55 المادة

 األشخاص أو عائلته إشعار ينبغي عنه، اإلفراج وجوب عند بالمستشفى معتقل وجد إذا
 .استشفائه وبمكان عنه، باإلفراج إشعارهم في رغبته عن عبر لذينا

 يوما) 15(خمسة عشرة  أجل داخل ؤسسة،مال مدير يتولىعندما يتعلق األمر بحدث 
 كافله أو وصيه أو هأبوي إخبار عنه، اإلفراج وجوب عند أو العقوبة النقضاء السابقة

 على السهر تتولى التي العامة النيابة يخبر حضورهم عدم وعند لتسلمه الحضور قصد
  .إقامتهم محل إلى إيصاله

 56 المادة

ذن بإعطاء معلومات حول الحالة ؤي ،ثناء الحاالت المنصوص عليها في القانونباست
  .القضائية واإلدارية المؤهلة لالطالع عليها والوضعية الصحية للمعتقل، للسلطات

نونا، مباشرة أو عن طريق السلطة للسلطات المؤهلة قا السجنية يسلم مدير المؤسسة
نسخا مصادقا على مطابقتها لألصل لجميع الوثائق الموجودة  أوالقضائية موجزا 

بحوزته، وكذلك نظائر أو موجزات مما دون بسجل االعتقال، مع مراعاة عدم انتهاك 
  .الطبيالسر المهني المتعلق بالملف الطبي للمعتقل، الموضوع تحت مسؤولية الطاقم 

، أن يأذن بإعطاء معلومات حول وإعادة اإلدماج دارة السجونإل ن للمندوب العاميمك
حالة ووضعية المعتقل بعد موافقة هذا األخير، لبعض األشخاص أو المؤسسات 

  .المتوفرين على ضمانات كافية، وذلك ألسباب مشروعة
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  المعتقلين تصنيف: الثالثالفرع 
 57 المادة

، 29 موادفي ال إليهاالعقوبات المشار المخصصة لتنفيذ يوزع المدانون على المؤسسات 
  .عالهأ 31و 30
الجنائية، االجتماعية، النفسية،  مرجعتيه ،خذ بيانات دقيقة حول هوية المعتقلؤت

  .، وبصفة أعم بيانات مفيدة حول نظام اعتقالهوكذا حول أسرته وخطورته التعليمية،
  .إلقرار التصنيف المالئم يم أوليتقي هذه البيانات يتم إعمال في ضوء

  58 المادة
للضوابط طبقا  بحسب التصنيف المعتمد بغاية تهيئته لإلدماج، يتم تصنيف كل معتقل

  .المحددة بمقتضى النظام الداخلي للمؤسسة
يتم إشعار كل معتقل بالتصنيف الملحق به مع تبريره وبإمكانية مراجعته بحسب سلوكه 

  .خالل فترة االعتقال
 هاعيتوز يتم فئـات، يف المعتقلين األخـذ بنظـام مـرن للتصـنيف إلىيقتضـي تصن

  .المعاملة الخاصة بكل فئة السـجون، مع إقرارعلـى 
رين يمكن من ييحدث ضمن تصنيف المعتقلين نظام تصنيف خاص بالمعتقلين الخط

ويتم تحديد هذا النظام  .ضبطهم ومعالجة سلوكهم في إطار برامج إصالحية مالئمة
  .صنيف بموجب نص تنظيميللت
 ةـجون مختلفـان، سـدر اإلمكـجناء، بقـات السـف فئـة مختلـتخدم لمعاملـسي

  .أو أقسام مختلفة في السجن الواحد

  59 المادة
 .كاملة بشأن سلوكهتوضع في الملف الفردي للسجين وثائق وتقارير 

ـن لـى نحـو يمكهـذا الملـف وتصـنيفه ع يجـب المواظبـة علـى تحـيين
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  .ما دعت الحاجة إلى ذلكلاالطالع عليه ك المـوظفين المسـؤولين مـن
  .طالع المعتقل على الوثائق المذكورة في حدود ما يفيد تهيئته لإلدماجإيمكن 

  

  توجيه المعتقلين: الفرع الرابع
  60 المادة

 توجيه وتوزيع المدانين على المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجتتولى 
  .المؤسسات السجنية

  61 المادة
تخصص محالت االعتقال الجماعية للمدانين المؤهلين للتعايش فيما بينهم، والمنتمين إن 

  .الجنائيأمكن، لنفس الصنف 
، أن يراعي القواعد المنصوص عليها في السجنية يجب على مدير المؤسسة

حتياطيين والمكرهين بدنيا، من هذا القانون، فيما يخص المعتقلين اال ....و ....المادتين
ن المدير إازن فردية، فوإذا كانت المؤسسات السجينة، تتوفر على غرف جماعية وزن

  :الفردية في الزنازن اإليداع بأسبقيةالمعتقلين، مع االحتفاظ  يعيقرر توز
في إطار مقرر قضائي  أو، أو صحي يأمنللمدانين الخاضعين للعزلة بسبب إجراء 

  .ال عن المعتقليقضي بمنع االتص
  .صحية أو أمنيةيتم اعتماد نظام العزلة كتدبير استثنائي في إطار وقائي إما ألسباب 

  62 المادة
  .ال يخضع لنظام العزلة األحداث، ويتم إعماله في جميع األحوال كتدبير استثنائي

 ويجـب مـن حيـث المبـدأ أن يحتجزوا في عن الراشدين،األحداث  يفصل السجناء
  .لإلصالح والتهذيبمراكز 

  



 مسودة مشروع القانون المنظم للسجون

 31 المندوبية العامة إلدارة السجون

 

  63 المادة
ين نظرا لزلة، إيداع المعتقل بزنزانة فردية وعزله عن باقي المعتقيقصد بالوضع في الع

ين أو الموظفين، لعلى سالمة المعتق أوللخطورة التي يمثلها على أمن ونظام المؤسسة 
  .حماية المعتقل شخصيا حتى ال يلحق الضرر بنفسهلأو 

  64 المادة
  .، بمثابة تدبير تأديبيياحتياطي أو أمن ضع المعتقل في العزلة، بموجب تدبيرال يعتبر و

أو  بمقتضى قرار قضائي صادر عن قاضي التحقيق يصدر أمر الوضع في العزلة
، قاضي تطبيق العقوبةويخبر بذلك  ،السجنية المؤسسةعن مدير بمقتضى قرار إداري 

  .ة هذا اإلجراءلذي يتأكد من مالءما
مرات في األسبوع على  )3( حص المعتقلون الموضوعون في العزلة، ثالثيجب أن يف

مة ءي برأيه عند كل زيارة في مدى مالاألقل، من طرف طبيب المؤسسة، الذي يدل
  .العزلة أو استمرارها، وله أن يقرر وضع حد لها

 طلب وكلما، من طرف رئيس المعقل األسبوع أيامكما يتعين معاينتهم فيما تبقى من 
  .ذلك معتقلال
السجناء في عزلة ألسباب صحية إال إذا كانت تشكل تهديدا لصحة باقي  عيمكن وض ال

  . السجناء
، وال يمكن تمديدها إال استثناء يوما )15( خمسة عشرة ال يمكن أن تتجاوز مدة العزلة

المندوب العام إلدارة  بمقتضى قرار صادر عن، وولنفس المدة وللضرورة القصوى
 وطبيب المؤسسة الجهوي مديرالرأي  إلى اتخاذهيستند في ، ادة اإلدماجالسجون وإع

  .السجنية
يستفيد المعتقلون الموضوعون في العزلة، من النظام العادي لالعتقال، مع اتخاذ 

  .اإلجراءات االحتياطية واألمنية الضرورية
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عزل ، أن يقرر إيقاف بعد استشارة طبيب المؤسسة السجنية يمكن لمدير المؤسسة
التي يراها  اإلجراءاتمعتقل، ألسباب صحية بدنية أو نفسية، ويتخذ في هذه الحالة 

  .مين حراستهأكفيلة بت

  65 المادة
المعتقلين كتابة بمبررات الوضع في العزلة، ويمكن للمعتقل الذي صدر في  إشعاريتم 

دير حقه قرار بالوضع في العزلة عن مدير المؤسسة أن ينازع في القرار لدى الم
 .إما بإبطاله أو تخفيضه أو إقرارهالجهوي الذي يدرس من جديد القرار المتخذ، 

لدى قاضي تطبيق العقوبة داخل أجل ال في قرار المدير الجهوي المنازعة  ويحق له
  .عزلةالأيام من تاريخ الوضع في  5يتعدى 

  66 المادة
سجون المركزية، التي عزل المعتقلين عن بعضهم ليال في ال ال يجوز اإلخالل بقاعدة

يعتمد فيها هذا األسلوب، إال بناء على تعليمات الطبيب، أو بصفة مؤقتة، بسبب اكتظاظ 
  .المؤسسة

بدنية أو  تعليمية أو مهنية أو أنشطةجل مزاولة أجمع المدانون، أثناء النهار، من ي
بأنشطة ، ويمكن أن يجمعوا أيضا للدراسة والتكوين، وكذا للقيام أو تربوية رياضية
  .أو دينية ترفيهية أوثقافية 
 األنشطةيكون الجدول الزمني للمدانين، والسيما الحصص المخصصة لمختلف  أنيجب 

المذكورة في الفقرة أعاله، مشتمال على ما يسمح بالحفاظ على مؤهالتهم الفكرية 
  .المجتمعفي  إدماجهموالنفسية والبدنية وتنميتها، قصد تسهيل إعادة 

  67 المادة
دور حضانة لألطفال المرافقين  يخصص بالمؤسسات أو األحياء الخاصة باإلناث،

ألمهاتهم، كما تخصص محالت إيواء خاصة بهن وبأطفالهن وذلك في حدود اإلمكانيات 
    .المادية والبشرية المتوفرة
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 الحقوق األساسية للسجناء: لخامساالباب 

 الحق في الحصول على المعلومة: األولالفرع 

 68 ةالماد

 وعنوان باسم اإلدالء في بحقه ،السجنية بالمؤسسة إيداعه عند معتقل كل يشعر أن يجب
 تصريحه سجلي. الطارئة الحاالت في بهم، االتصال يمكن الذين األشخاص أو الشخص

 .بملفه األحوال جميع في

 وبمجرد معلوماته بطاقة في المؤسسة مدير يسجل أن يجب جانح بحدث األمر تعلق إذا
 .كافله أو وصيه أو أبويه وهاتف وعنوان اسم داعه،إي

 69 المادة

 في الواردة األساسية بالمقتضيات سجنية، بمؤسسة إيداعه عند معتقل كل إشعار يجب
 .له تطبيقا الصادرة والضوابط النصوص وفي القانون هذا

م ـإجراءات تقدي كما يمكن إخباره ،وواجباته بحقوقه إخباره الخصوص على يجب
ى لبـات أو الشكاوى، بما في ذلك الجزاءات التأديبية السارية، وجميع المسائل األخرالط

  .يـفـه مـع الحيـاة في السجنالالزمة لتمكين السـجين مـن تك
والرخص  بشروط المقيد وباإلفراج بالعفو المتعلقة المعلومات اإلشعار هذا يتضمنكما 

 البيانات وكل المعتقلين ترحيل وبمسطرة ةاالستثنائية للخروج والتخفيض التلقائي للعقوب
 .والتظلمات الشكايات تقديم طرق خاصة اعتقاله، فترة قضاء أثناء تفيده التي

وسيلة تأخذ بعين  ، أو عن طريق أيلللمعتق يسلم دليل طريق عن المعلومات هذه تبلغ
  .االعتبار المستوى التعليمي للمعتقل

  .حتياجاتهمالاقات الحسية بطريقة مالئمة تقدم المعلومات إلى السجناء ذوي اإلع
 طريق عنات ـذه المعلومـارز ملخصـات لهـكل بـجن بشـتعـرض إدارة الس

 .المشتركة اكنـفي األم المؤسسة السجنية داخل ملصقات
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  70 المادة
 اإلشارة دون االعتقال، مدة فيها وتثبت عنه، اإلفراج عند للمعتقل الخروج بطاقة تسلم
 .ذلك طلب إذا إال سببه، إلى

 االعتقال، سجل من موجز عنه، اإلفراج بعد أو أثناء منه، بطلب كذلك، للمعتقل يسلم
 .ذلك طلب إذا إال سببه، إلى اإلشارة دون

 أمره، يهمه الذي للشخص أو لمحاميه أو المعتقل لعائلة المذكور، الموجز تسليم يتوقف
 .للمعتقل على الموافقة المسبقة

 بصحتها، ويشهد الوثيقة، هذه الغاية لهذه يفوضه من أو السجنية المؤسسة مدير ينجز
 .هويته من التأكد بعد بالطلب تقدم الذي للشخص تسليمها على ويحرص

 دارةالمندوبية العامة إل إلى المعتقل وفاة عند الموجز هذا تسليم وكيفية إمكانية ترجع
 .وإعادة اإلدماج السجون

 يقتض لم ما للمعتقل، الطبي الملف من مستخرج يرتقر الشروط، بنفس يسلم أن يمكن
  .الخاص لطبيبه يسلم الحالة هذه وفي ذلك، خالف المهني السر

  71 المادة
الع بانتظام على مجرى األحـداث ذات األهميـة عـن تتاح للسجناء مواصلة االط

تي ـة الـورات الخاصـة أو المنشـة أو الدوريـحف اليوميـراءة الصـق طريـق
جون أو باالستماع إلى بـرامج إذاعيـة أو محاضـرات، أو ـة السـها مؤسسدرـتص

مع  إلشرافها بها إدارة السـجن أو تكون خاضعة وسـيلة مماثلـة تسـمح بـأي
  .السجنية النظام الداخلي للمؤسسةفي المراقبة وفقا للضوابط المحددة  إعمال

  72 المادة
خـر يهمه ربه المقربين أو أيشـخص آالسجن السجين إذا أصيب أحد أقا تخطر إدارة

مـا وكلقدر اإلمكان  وينبغـي السـماح للسـجين،. يشأنه بمرض خطير أو توف
سمحـت الظـروف بـذلك، بالذهاب تحت الحراسة أو وحده لعيـادة ذلـك القريـب أو 

 .أو لحضور جنازته في حالة الوفاة ص إذا كانـت حالتـه الصـحية حرجةالشـخ
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  الحق في االتصال مع العالم الخارجي :الفرع الثاني
 73 المادة

 إليه، ينتمي الذي الصنف كان كيفما للمعتقل، تعطى االعتقال، إجراءات إتمام بمجرد
 في له مصلحة المعتقل يرى الذي الشخص إخبار أو اعتقاله، بمكان عائلته إخبار إمكانية

 .ذلك

 أو وصيه أو أبويه بإخبار ائياتلق المؤسسة مدير فيلزم بمعتقل حدث، األمر تعلق إذا
 .السلطة القضائية المختصة يشعر أن عليه منهم، واحد أي وجود عدم كافله، وعند

بإبالغ التمثيلية الدبلوماسية لبالده أو من  نبيعلى المعتقل األج اإلجراءيطبق نفس 
 .ينوب عنها ما لم يوقع خطيا عن رغبته في التنازل عن هذا الحق

 المادة هذه من األولى الفقرة في عليها المنصوص باإلمكانية قلالمعت إشعار يسجل
 .بملفه

  74 المادة
  .أخرى مؤسسة سجنية إلى المعتقل نقل حالة في أعالهاإلجراء  نفس يطبق

شـخص آخـر يعتـبره واسـطة اتصـال،  سجين الحق في إبالغ أسـرته، أو أي كلل
به من األمراض أو اإلصـابات الفور بنقله إلى مؤسسة أخرى وبما قد يلحق  علـى

ويجب تمكينه مـن ذلـك وتزويـده بمـا يحتاجـه مـن وسـائل لهـذا  الخطـيرة،
  . الغـرض

  75 المادة
 االتصـال بأسـرهم وأصـدقائهم يسـمح للسـجناء، في ظـل الرقابـة الضـرورية

  .بالمراسلة كتابة على فترات منتظمة
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  الزيارة
  76 المادة

قـدر المسـتطاع علـى سـجون قريبـة مـن منـازلهم أو  يـوزع السـجناء،
  .تأهيلهم اجتماعيا أمـاكن إعـادة

  77 المادة
السـجين بأسـرته وتحسـينها، اصة للحفاظ علـى اسـتمرار عالقـة تبذل عناية خ

  .ه لإلدماج بعد اإلفراجيئالروابط األسرية ويساعد على تهيالذي يعزز  قـدرالب

  78 المادة
 ،فيه مصلحة لهم نيرو ل شخصكوستقبال أفراد عائالتهم وأوليائهم، لين ايحق للمعتق

  .النظامو  األمنما لم يشكل ذلك تهديدا للسالمة و
يحق للمعتقلين االحتياطيين االتصال بعائالتهم أو بكل شخص يرغبون في زيارته ما لم 

  .يكونوا موضوع منع من طرف السلطة القضائية
 أن يحدد وتيرة الزيارات ة بعد موافقة المدير الجهوي،السجني لمدير المؤسسة يمكن

  .وعدد الزوار بالنسبة لمعتقل معين

  79 المادة
التي  ، أو طبيعة العالقةصلة القرابة بينهم وبما ييجب على الزوار اإلدالء بما يثبت هويت

  .تجمعهم بالمعتقل

  80 المادة
  . تجرى الزيارات في مزار دون فاصل

 .تتم في مكان يسمح بالرؤية وفي حالة تعذر ذلك،

الزيارات استثناء في مزار بفاصل  إجراءبصالحية  السجنية يحتفظ مدير المؤسسة
  .ألسباب أمنية أو صحية
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يمكن بصفة استثنائية، أن تتم الزيارة داخل المصحة بالنسبة للمعتقلين المرضى 
  .العاجزين عن التنقل

  81 المادة
اءات األمنية الكفيلة بضمان تنفيذ الزيارة في ظروف اإلجر السجنية تتخذ إدارة المؤسسة

  .آمنة وإنسانية
يتم توقيف الزيارة أو إلغاء الترخيص الممنوح بشأنها في مواجهة كل من صدر عنه 

  .المحددة في النصوص التنظيمية سلوك مخالف للضوابط
ر عن تحتفظ إدارة المؤسسة في هذه الحالة بإمكانية اللجوء إلى القضاء بصرف النظ

  .المتابعة التأديبية الممكن اتخاذها في حق المعتقل

  82 المادة
تحدد األشياء المسموح بإدخالها أثناء الزيارة بمقتضى النظام الداخلي للمؤسسة 

  .السجنية

  83 المادة
بموافقتـهم علـى الخضـوع  نـاييكون قبول دخول الزائرين إلى مرفق السـجن ره

إلدارة  فقتـه في أي وقـت، وفي هـذه الحالـة يحـقوللزائر أن يسحب موا. للتفتيش
  .السـجن منعـه من الدخول
 ويجـب أن تخضـع ت تفتيش الزائرين ودخولهم مهينـةال يجوز أن تكون إجراءا

ر على أضعف تقدير ضروب الحماية، وينبغـي تجنـب تفتيش تجاويف لمبادئ توف
  .الجسم وعدم إخضاع األطفال له

حول س الجنس، في حالة توافر شكوك قوية فن لدن الطبيب من نفال ميتم تفتيش األط
  .المؤسسةمدير بناء على إذن من  ممنوعات وذلكحملهم ل
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  االتصال بالمحامي
  84 المادة

 .يحق للمعتقلين االتصال بالمحامي

يحق للمعتقل االحتياطي االتصال بمحاميه بناء على ترخيص تسلمه النيابة العامة أو 
 .قاضي التحقيق

 اتى ترخيص يسلمه قاضي تطبيق العقوبيحق للمعتقل المدان االتصال بالمحامي بناء عل
  .الذي تقع المؤسسة السجنية ضمن دائرة المحكمة االبتدائية المعين بها

  85 المادة
م محـام مـن تتاح للسجناء الفرصة والوقت والتسـهيالت المالئمـة لكـي يـزوره

 وفقـاو، دونمـا إبطـاء لمسـاعدة القانونيـةافي إطار لهم اختيـارهم أو مقـدم 
  . للقـانون

تخضع زيارات المحامي إلى المراقبة، وال يسمح بسماع المحادثات بين المعتقل 
  .والمحامي

في الحـاالت الـتي ال يتحـدث فيهـا السـجناء اللغـة المحليـة، تيسـر إدارة 
سبل الحصول على اإلمكان عند  المختصة التي لها صالحية إلغاء الترخيص السـجن

  .خدمات مترجم شفوي كفء مستقل
  .ينبغي أن تتاح للسجناء سبل الحصول على مساعدة قانونية فعالة 

  86 المادة
ال يمكن أن يؤدي المنع من االتصال الصادر عن قاضي التحقيق المحال عليه الملف، وال 

كانية اتصال المعتقل بحرية التدابير التأديبية كيفما كانت طبيعتها، إلى التقليص من إم
  .بمحاميه، وال إلى إلغائها
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 87 المادة

يتصلون بمحاميهم قلين االحتياطيين، ويعامل األجانب في انتظار تسليمهم معاملة المعت
وكيل الملك الذي تقع المؤسسة السجنية ضمن طرف بناء على ترخيص يسلم لهم من 

  .دائرة اختصاصه

  88 المادة
  .المسلمة للمحامي إلى حين صدور الحكم القطعييسري مفعول الرخصة 

  .يمكن تجديد الرخصة بعد ذلك لدى قاضي تطبيق العقوبات

  الجمعيات والهيآت الدبلوماسية
  89 المادة

مات أعضاء المنظالجهوي، مدير اليمكن أن يقوم بزيارة المعتقلين بترخيص من 
دة التربوية المقدمة لفائدة ، الذين تهدف زيارتهم إلى تقوية وتطوير المساعوالجمعيات

المساهمة في م المعنوي والمادي لهم ولعائالتهم عند االقتضاء، والمعتقلين، وتقديم الدع
  .إعادة إدماج من سيفرج عنهم

  90 المادة
يمكن ألعضاء المنظمات والجمعيات الحقوقية االتصال مباشرة بالمعتقلين بناء على إذن 

  .وإعادة اإلدماج، بعد تقديم طلب كتابي في الموضوعإلدارة السجون  المندوب العام من

  91 المادة
 إالالحقوقية  مضمون الزيارة من طرف المنظمات والجمعياتنشر أو اإلعالم بالال يتم 

والذي يحتفظ  على مضامينه، طالع المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماجإبعد 
  . بحق التعليق عليه

  . الزيارةب التقرير الخاص التعليق في حال نشرها لمضمون تكون الجمعية ملزمة بنشر
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  92 المادة
في جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج إعادة  األعضاء أو للباحثينيمكن أن يمنح 

من طرف المندوب العام  التربية، رخص خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية
  .إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

  93 المادة
لسجون دارة االمندوب العام إلعوان التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، بترخيص من يحق أل

  .، زيارة رعاياهم المعتقلين بعد إدالئهم بما يثبت صفتهموإعادة اإلدماج

  94 المادة
فوتوغرافية أو لقطات مصورة أو مشاهد أو رسوم أو تسجيالت صوتية،  صور ذأخ يمنع

وإعادة  لسجوندارة ان المندوب العام إلم بإذنإال  مؤسسات أو بقربها مباشرة،داخل ال
  .، في إطار ضوابط تحدد بموجب نص تنظيمياإلدماج

  .أسمائهم وألقابهم إال بإذن صريح منهميمنع إظهار صور المعتقلين وكتابة 

  95 المادة
تخضع الزيارات للمراقبة كما يمكن وقفها أو منعها أو إلغاؤها إذا كانت تشكل تهديدا 

 .وأمن المؤسسة أو إذا انحرفت عن الهدف المتوخى منها لنظام

لك أسباب ذاقتضت  ، إذامؤسسةللأن يوقف كل زيارة  لمدير المؤسسة السجنيةيمكن 
، وعليه أن يشعر بذلك المدير الجهوي الذي يستشير مع المندوب العام إلدارة أمنية

  .السجون وإعادة اإلدماج

  المراسالت
 96 المادة

  .تلقيهاتوجيه الرسائل و يحق للمعتقلين
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من  كانوا موضوع منع إذايمنع المعتقلون االحتياطيون من توجيه الرسائل وتلقيها 
 .طرف السلطة القضائية المختصة

عندما  منعها أوتتخذ إدارة المؤسسة السجنية اإلجراءات الكفيلة بمراقبة المراسالت 
  .التواصلي إطارهانحرف عن تشكل تهديدا لنظام وأمن المؤسسة السجنية أو عندما ت

القضاء بصرف النظر عن المتابعة  إلىيمكن إلدارة المؤسسة في هذه الحالة اللجوء 
 .التأديبية للمعتقل المتورط

السلطة القضائية المختصة  إلىتبلغ الرسائل الصادرة عن المعتقلين االحتياطيين 
 .للترخيص بإرسالها

أو تستهدف ارتكاب مخالفة يعاقب عليها يمكن منع المراسالت عندما تشكل مخالفة 
  .القانون

 97 المادة

 الموجهة االحتياطي المعتقل رسائل السابقة، المادة في إليها المشار للمراقبة تخضع ال
 .محاميه من إليه المبعوثة الرسائل وكذا مغلق، ظرف في محاميه إلى منه

 تسلم قبله، من بها بعوثم أو للمحامي، فعال موجهة أنها في للشك داع هناك كان إذا
 .العامة النيابة إلى فتحها دون

 المهني والعنوان الصفة على للتعرف الضرورية البيانات كل الظرف يحمل أن يجب
 .إليه أو المرسل للمرسل

 المحاكمة، أثناء المدان آزر أن له سبق الذي المحامي على المقتضيات نفس تسري
  .المؤسسة لمدير ذلك إثبات شريطة

 98 دةالما

 المحاكمة أثناء آزره أن له يسبق لم الذي المدان بمراسلة للمحامي، الترخيص يمكن
  .أعاله 96 المادة في عليها المنصوص المراقبة لشروط الحالة هذه في الرسائل وتخضع

 المقتضيات من مراسلته استفادة في يرغب الذي المحامي على الحالة هذه في يجب
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 يرفقه وأن المؤسسة، لمدير بذلك طلبا يقدم أن أعاله، 97 المادة في عليها المنصوص
 االتصال سرية أن تبين عمله، مقر بها يوجد التي العامة، النيابة من مسلمة بشهادة
  .الموضوع طبيعة تبررها

 99 المادة

 الشروط ضمن وذلك تسليمهم، انتظار في واألجانب المحامين بين المراسالت تبادليتم 
 .القانون هذا من 96 لمادةا في عليها المنصوص

 100 المادة

 ظرف في بهم، يهتمون الذين المعتقلين مراسلة 78 المادة في إليهم المشار للزوار يمكن
  .مسبق ترخيص وبدون مغلق غير

 101 المادة

 موجهة مختومة، أظرفة في رسائل المؤسسة، لمدير يسلموا أن المعتقلين لجميع يمكن
 إلى أو القضائية السلطات إلى أو سجون وإعادة اإلدماج،المندوب العام إلدارة ال إلى

 إلى يبادر أن المدير وعلى، السجنية المؤسسات لمراقبة المؤهلة اإلدارية السلطات
 .أعاله 96 لمقتضيات المادة خالفا فتحها، ودون تأخير بدون المعنية الجهة إلى إرسالها

  .الغاية هذهل معدل سجل في الرسائل هذه تقيد
  .وجهتها إلى إرسالهاالمعتقل بأي رسالة صادرة عنه لم يتم  شعارإيتم 

  الهاتف الثابت
  102 المادة

يمكن للسجين استعمال الهاتف الثابت بالمؤسسة السجنية على نفقته وذلك بحسب 
  .قواعد النظام الداخلي للمؤسسة اإلمكانيات المتاحة وفي إطار

  .يتم إشعار المعتقلين بهذه المقتضيات
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  103 ةالماد
  .يمنع التقاط المكالمات الهاتفية وتسجيلها أو أخذ نسخ منها

مر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية ؤيأن إذا اقتضت ضرورة األمن، يمكنغير أنه 
 ،لسلطات القضائية المختصةا ترخيص مسلم منعلى وتسجيلها وأخذ نسخ منها بناء 

  .وما بعدها 108في الفصول  وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية
  .السلطات القضائية المعنية إشارةرهن  توضع التسجيالت

  104 المادة
الهاتف الثابت بالمؤسسة السجنية ما لم يكن  يمكن السماح للمعتقل االحتياطي باستعمال 

  .السلطة القضائية المختصة االتصال صادر عن موضوع منع من
 

  فة الشخصيةوالنظا الرعاية الصحيةالحق في : الفرع الثالث
  الرعاية الصحية

  105 المادة

  .الحق في الصحة من حقوق اإلنسان األساسية
  .قتضي اتخاذ تدابير أولية لتلبية احتياجات المعتقلين في المؤسسات السجنيةي

  106 المادة
  . ى الدولـة مسـؤولية تـوفير الرعايـة الصـحية للسـجناءتتـول

الرعاية الصحية المتـاح في  السجناء على نفس مستوى ينبغـي أن يحصـل
ى الخدمات الصحية الحصول عل في المجتمـع، وينبغـي أن يكـون لهـم الحـق

  .ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني الضرورية مجانا
 والشروط بالمؤسسة السجنية في إطار البرامجم الخـدمات الصـحية ينبغـي أن تـنظ

تضمن استمرارية العالج والرعايـة، بمـا وزارة الصحة وبطريقة المعتمدة مـن طرف 



 مسودة مشروع القانون المنظم للسجون

 44 المندوبية العامة إلدارة السجون

 

عدية األخرى، ألمراض الموالسل وا نقص المناعة المكتسبة في ذلـك فـيروس
  .المخدرات على واإلدمان

  107 المادة
من الخدمات الطبية في إطار التأمين  بتمكين السجناء من االستفادةتتكفل وزارة الصحة 

مع ، لغير المنخرطين نظام المساعدة الطبية راإلجباري األساسي للمشتركين، أو في إطا
  .الجزئية المساهمات إعفائهم من

تحل استثناء المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج محل وزارة الصحة في 
  . حاالت ذات األوضاع الخاصةللتحمل النفقات بالنسبة 

  108 المادة
ين، على طبيب واحد على األقل، تتوفر كل مؤسسة سجينة، باإلضافة إلى مساعدين طبي

  .ها إما بصفة دائمة أو بصفة دوريةالعمل ببيكلف 
ن طبيين باقتراح من طبيب المؤسسة تتم االستعانة بأطباء متخصصين أو بمساعدي

  .وذلك لتقديم مساعدتهم لفحص وعالج المعتقلين وبموافقة المدير الجهوي،
  .تتاح للسجناء خدمات في طب األسنان

  109 المادة
وكذا  تخضع المؤسسات السجنية للمراقبة، من طرف الطبيب الرئيسي للعمالة أو اإلقليم،

لتفتيش من طرف لومن طرف المصالح الطبية المحلية والجهوية لوزارة الصحة 
  .لمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجلحة الصحية التابعة لالمص

في مصحات  االستشفاء ال تستدعياألشعة ت بإجراء تحاليل أو فحوصاب يسمح للسجين
  .بناء على ترخيص من المدير الجهوي ته،صية على نفقخصو

 .يتم إشعار المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بهذا الترخيص

يسمح للسجناء باالطالع على ملفاتهم الطبية بناء على طلبهم ولهم أن يفوضوا طرفا 
  .طبيثالثا لالطالع على ملفهم ال
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 110 المادة

  .تتوفر كل مؤسسة سجينة على مصحة
يقل ما بها من  أال، على واختصاصهاتجهز هذه المصحة تبعا ألهمية المؤسسة السجنية 

صفات القطاع العام، للتمكن من تقديم العالجات جود بمستوتجهيزات، عما هو مو
قين، والمصابين نظام مالئم لحاجيات المعا تخصيص ومنللمرضى  واإلسعافات المناسبة
  .من عزل المصابين بأمراض معديةبأمراض مزمنة، و

  .وأخرى للصيدلياتتهيأ محالت إجراء الفحوص الطبية 
حياء المخصصة للنساء يجب أن تكون األطر الصحية العاملة بالمؤسسات السجنية أو األ

  .قبةبحضور مرا والعالجات إاللك فال يمكن القيام بالفحوص ذا تعذر إذ .من اإلناث

  111 المادة
من و عليمات الطبية من ظروف اعتقال مناسبة،يستفيد المعتقلون المرضى بناء على الت

  .تستلزمه حالتهم الصحية مال نظام غدائي يستجيب

 112 المادة

يتخذ مدير المؤسسة بتنسيق مع الطبيب، وإذا اقتضى الحال مع السلطات اإلدارية 
  .اية من األوبئة أو األمراض المعدية أو لمحاربتهاالمحلية، كل التدابير الضرورية للوق

طبقا للقانون يجب اإلشعار بجميع الحاالت المرضية، التي يلزم التصريـح بها، 
 .وللشروط التنظيمية المعمول بها

  113 المادة
  .تحفظ نتائج الفحوص الطبية بالملف الطبي للمعتقل

 114 المادة

ذن بإعطاء معلومات حول الحالة ؤيا الفرع،باستثناء الحاالت المنصوص عليها في هذ
في  القضائية واإلدارية المؤهلة لالطالع عليها والوضعية الصحية للمعتقل، للسلطات
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  .ة المعتقلححدود ما يتصل بالحفاظ على السرية المهنية حول ص
يمكن للطاقم الطبي للمؤسسة وحده، أن يطلع على الملف الصحي للمعتقل، وأن يوظف 

  .المضمنة فيه، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالسر المهني المعلومات

  مهام أطباء المؤسسات السجنية
  115 المادة

يجب أن يقوم طبيب المؤسسة، المكلف بالسهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية 
  :بفحص يشمل

 المعتقلين الجدد بالمؤسسة؛  
 ك؛المعتقلين الذين أشعروا بمرضهم أو الذين صرحوا بذل  
 المعتقلين الموضوعين بزنزانة التأديب أو الموضوعين في العزلة؛  
 المعتقلين الذين سيتم ترحيلهم؛  
 لمعتقلين الموجودين بالمصحة؛ا 

 ؛المعتقلين الذين طلبوا العمل بمطبخ المؤسسة  
  المعتقلين الذين طالبوا ألسباب صحية، بإعفائهم من أي نشاط مهني، أو رياضي

  .أو بتغيير المؤسسة
أن صحة المعتقل البدنية أو العقلية عرضة للخطر، بسبب نظام  ذا تبين للطبيبإ

، الذي يجب عليه اتخاذ التدابير السجنية االعتقال، فإنه يشعر كتابة بذلك مدير المؤسسة
  .لسجون وإعادة اإلدماجدارة اويخبر بدوره المندوب العام إل. ةالمؤقتة الالزم

أن يخبر أيضا السلطة  ، فعلى مدير المؤسسة السجنيةبمعتقل احتياطي وإذا تعلق األمر
  .القضائية المختصة

  116 المادة
، بمقابلة صـحية المـؤهلينيقـوم طبيـب، أو غـيره مـن اختصاصـيي الرعايـة ال

  .ه السـجنـد دخولـممكن بع كل سجين والتحدث إليه وفحصه في أقـرب وقـت



 مسودة مشروع القانون المنظم للسجون

 47 المندوبية العامة إلدارة السجون

 

  117 المادة
  :يتعين على الطبيب كذلك

 لى مراقبة التغذية ونظافة المؤسسة؛السهر ع  
  السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى طريحي الفراش، وذوي

األمراض المعدية واألمراض العقلية، وعند االقتضاء األمر بإيداعهم بالمصحة، 
أو نقلهم إلى فرع صحي متخصص بمؤسسة سجنية أخرى أو األمر 

  باستشفائهم؛
 ى المفرج عنهم الذين يتعذر عليهم ألسباب صحية اقتراح استشفاء المرض

  االلتحاق بسكناهم؛
 األمر بإجراء الفحوص لدى أطباء متخصصين؛  
 و الموجهة تحديد المآل المناسب بخصوص األدوية الموجودة بحوزة المعتقلين أ

  ؛إليهم من خارج المؤسسة
 إنجاز شهادة الوفاة في حالة حدوثها داخل المؤسسة؛  
  الطبية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل عند تسليم الشواهد

  جرمي؛وقوع حادثة شغل أو مرض مهني أو حادث 
 ،لمحاميهم؛لعائالتهم أو  تسليم شواهد طبية للمعتقلين، وعند موافقتهم الصريحة  
 تقلين، كلما طلب منهم ذلك من لدن تخص الحالة الصحية للمع تسليم شواهد طبية

القضائية المختصة، تتضمن المعلومات الضرورية  لسلطةأو ل إدارة السجن
ورعايتهم بعد اإلفراج عنهم مع مراعاة  لتوجيههم ومعاملتهم داخل المؤسسة

  .عدم انتهاك السر المهني المتعلق بالملف الطبي

  118 المادة
 وض إضراب عن الطعام أن يتقدم إلدارة المؤسسةخيتعين على كل معتقل يرغب في 

  .يح مكتوب يبين فيه أسباب اللجوء إلى اإلضراب عن الطعامبتصر السجنية
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 والمدير الجهوي، لسجون وإعادة اإلدماج،دارة االمندوب العام إل راخبتم على الفور إي
  .بهذا اإلضراب وعائلة المعتقل كما تخبر السلطة القضائية

  .احتياطيكإجراء  نظام العزلةمعتقل المضرب عن الطعام في يوضع ال
  .المعتقل المضرب عن الطعام تحت المراقبة الطبيةيوضع  

 دخلوذلك بناء على تالتغذية إذا أصبحت حياته معرضة للخطر بالمعتقل  سعافيمكن إ
  .الطبيب وتحت مراقبته

  119 المادة
  .يمنع إخضاع المعتقلين لتجارب طبية أو علمية

  120 المادة
ية وبعد إال داخل المؤسسة السجنال يمكن التبرع بالدم من طرف المعتقلين المتطوعين، 

  .السلطة الحكومية المكلفة بالصحةموافقة 

  121 المادة
  .تصنيفهم وتوزيعهم الطبي حوليكون الطبيب الملف الطبي للمعتقلين ويدلي برأيه 

  122 المادة
  .يمسك سجل خاص بالمصحـة تسجل به تعليمات الطبيب

  .تشين، أثناء قيامهم بتفقد المؤسسةيجب التأشير على هذا السجل من طرف األطباء المف
يقوم المساعدون الطبيون، تحت مراقبة الطبيب، بإعطاء العالجـات الموصوفة من 

  .طرفه
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  االستشفاء
  123 المادة

يجب أن يودع المعتقلون بأقرب مستشفى كلما ارتأى طبيب المؤسسة أن العالجات 
  .إصابتهم بأمراض وبائيةالضرورية ال يمكن إعطاؤها بعين المكان، أو في حالة 

يتعين على الطبيب رئيس المصلحة، تحت مسؤوليته، أن يفحص المعتقل من أجل التأكد 
ويصدر أمرا بإرجاعه إلى السجن في أي وقت تبين فيه . من ضرورة بقائه بالمستشفى

  .أن المعتقل يمكن معالجته داخل السجن
فقتهم، إال بموافقة المندوب ى نال يمكن إيداع المعتقلين بمصحات خصوصية، ولو عل

  .العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
لى الطبيب مدير تسري نفس المقتضيات المنصوص عليها فـي الفقرة الثانية أعاله ع

  .المصحة الخصوصية

  124 المادة
إلدارة السجون  المندوب العامشعر بذلك يات طبية، وإال بناء على تعليم ال يتم االستشفاء

وإذا تعلق األمر بمعتقل احتياطي، تعين كذلك . قبل نقل المعتقل المريض إلدماجوإعادة ا
  .إشعار السلطة القضائية المختصة

  .بعد نقل المعتقل المريض لالستشفاءالفوري يتم اإلشعار في حالة االستعجال، 
يجب على مدير المؤسسة، إعطاء المعلومات الكافية للسلطة المعنية، قصد تمكينها من 

اذ اإلجراءات الالزمة لخفر وحراسة المعتقل نزيل المستشفى، بواسطة مصالح اتخ
الشرطة أو الدرك، وبصفة عامة، من تحديد التدابير الكفيلة بمنع أي حـادث، مع أخذ 

  .شخصية المعتقل بعين االعتبار
ن بالمستشفى مواصلة لتنفيذ عقوبتهم أو اعتقالهم إيداع المعتقلين المودعي يعتبر
  .اطي، ويطبق في حقهم في هذه الحالة نظام االعتقال بالمؤسسات السجنيةاالحتي

  .إذا انتهت مدة العقوبة أثناء استشفاء المعتقل ترفع حالة االعتقال
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  125 المادة
ن الرعاية ـات مـخاص لتحديد االحتياج رورة يـولى اهتمـامـت الضـكلمـا اقتض

  .ديم العالجلتق ع التـدابير الالزمـةـة واتخـاذ جميـالصحي

  126 المادة
ذلـك إلى خطـر حقيقـي ووشـيك  ؤديجب احترام سرية المعلومات الطبية، ما لم ي

باه بإصابة سجناء بأمراض في حالة االشتيهدد بإلحاق الضرر بالمريض أو بغيره؛ و
  .للعـزل اإلكلينيكـي بهدف العالج المالئم حتياطيةاالالترتيبات  ذوجب اتخا معديـة

  127 المادة
ة ـيي الرعايـن اختصاصـيره مـب، أو غـين الطبيـب ةـم العالقتحك
ة التي تنطبـق علـى ـة والمهنيـس المبادئ األخالقيـاء نفـحية،والسجنـالص

  :من خالل احترام الضوابط التالية المرضـى في المجتمـع
ن ـهم مـجناء ووقايتـة للسـة والعقليـحة البدنيـة الصـب حمايـواج - 

  عالجتها على أسس طبية إكلينيكية فقط؛وم راضـاألم
التقيد باستقاللية السجناء الذاتية فيما يتعلق بصحتهم والموافقة المسـتنيرة  - 

  يخص العالقة بين الطبيب والمريض؛ فيمـا
الحظـر المطلـق للمشـاركة، سـواء بشـكل فاعـل أو غـير فاعـل، في  - 

  .التجارب الطبية أو العلمية

  128 المادة
غ المـدير األشـخاص ، يبلبةأو تعرض إلصا بالسـجين مـرض خطـيرإذا لحـق 

طلـب صـريح  ويحتـرم أي. ـي بياناتـه الصـحيةلتلق الـذين حـددهم السـجين
  .أقربائه بمرضه أو إصابته مـن السـجين بعـدم إبـالغ زوجـه أو أقـرب

رب إلى إبـالغ أقـ ـجين، يبـادر مـدير السـجن فـورافي حالـة وفـاة الس
  . أو الشخص الذي طلب االتصـال بـه في حـاالت الطـوارئ أقربـاء السـجين
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  129 المادة
  . ينجز تشريح طبي عن كل وفاة تمت بالمؤسسة السجنية

  .يرفع التقرير من لدن الطبيب الشرعي للسلطات القضائية المختصة

  النظافة الشخصية
  130 المادة

 فتـهم الشخصـية، ومـن أجـل ذلـكيجب أن تفرض على السـجناء العنايـة بنظا
  .أدواتمواد و به الصحة والنظافة منيجب أن يوفر لهم الماء وما تتطل

  .ذواتهـم ى احتـرامعلاعدهم مكين السجناء من الحفاظ على مظهر مناسب يستينبغي 
بالشـعر والـذقن، وتتـاح للـذكور  ةوسائل والتسهيالت الالزمة للعنايتوفر للسجين ال

  .الحالقة بانتظام إمكانيـة

  131 المادة
، تكـون مخصصـة له ـرير فـردي ولـوازم كافيةبسسجين قدر اإلمكان  ود كليز

ظ علـى لياقتـها، وتسـتبدل بالقدر الذي نظيفـة لـدى تسـليمه إياهـا، ويحـاف
  .يحفظ نظافتها

  132 المادة
 ،م السـجناءالغرف المعدة السـتخدار بتوفعلى أن  إدارة المؤسسة السجنيةتحرص 

بات الصحية، مع الحـرص علـى المتطل ، جميـعسـيما حجـرات النـوم لـيالوال
اء والمساحة الهو مـن حيـث حجـم عـاة الظـروف المناخيـة، وخصوصـامرا

  .والتدفئة والتهويةالطبيعية سجين واإلضاءة  الدنيا المخصصة لكل
ون ـ، وأن تكالطبيعـي لضـوءن من استخدام امكتتوفر للسجناء نوافذ  ينبغي أن كما

  .واءـيح دخـول الهـو يتـى نحـعل مركبـة
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دون  لتمكين السـجناء مـن القـراءة والعمـل أن تكون اإلضاءة الصناعية كافية يجب
  .إرهاق نظرهم

 الطبيعيـة عنـد مقضـاء حاجاتـهب سمحبشكل ي المراحيض السجناء من نمكييجب ت
 .بصورة نظيفة والئقةة الضرور

  133 ادةالم
تـوفير مرافـق  المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجعلى  يجـب

أو  عليه أن يستحم بحيـث يكـون في مقـدور كـل سجين مفروضا ،االسـتحمام
، على تتطلبه الصحة العامة مع الطقس، بالقـدر الـذيناسبة يغتسل، بدرجة حرارة مت

  .في مناخ معتدل عفي األسبو ذلك عن مـرة واحـدة أال يقل
 

  مستوى معيشي مناسب الحق في: الفرع الرابع
 134: القاعدة

تطبـق علـى جميـع السـجناء دون اسـتثناء الظـروف المعيشـية العامـة، بمـا 
في ذلـك الشـروط المتعلقـة بالضـوء والتهويـة ودرجـة الحـرارة والصـرف 

إلى الهـواء الطلـق  والتغذية ومياه الشـرب وإمكانيـة الخـروج الصـحي
الشخصية والرعاية الصحية والقدر الكافي  وممارسـة الرياضـة البدنيـة والنظافـة

  .من الحيز المكاني الشخصي

  135 المادة
اعات ـالس جين فيـل سـلك المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج روفـت

لحفاظ على صحته وقواه، جيدة ل متوازنة، وذات قيمة غذائية كافية ةـوجب ادة،ـالمعت
  .النوعية وحسنة اإلعداد والتقديم

  .ما احتاج إليهة الحصول على ماء صالح للشرب كلر لكل سجين إمكانيتوف
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136 المادة  
و في الساحة أو في فناء السجن، أقل جولة يومية في الهواء الطلق، تخصص لكل معت

  .اال مهنية خارج المؤسسةما لم يعف من ذلك ألسباب صحية، أو كان يزاول أشغ
  .ال تقل الجولة اليومية عن ساعة واحدة

  137 المادة
وتقديم  يشـراء التفتـى إجـة علـالمختص ات الرقابةـهيئب وـب الطبيـيواظ

  :المشورة إلى مدير السجن فيما يتعلق بما يلي
  ؛اوتقديمه اوإعداده االغذاء ونوعيته يةكم - 
  ة في السجن ولدى السجناء؛اتباع القواعد الصحية والنظاف شروط - 
  حالة المرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية في السجن؛ - 
  ونظافتها؛ ةفرشاألمدى مالءمة ثياب السجناء و - 
مدى التقيد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة في حالة عدم وجود  - 

  .متخصصين قائمين على هذه األنشطة

 138 المادة

 ارير،ـورة وتقـن مشـه مـرد إليـا يـار مـجن في االعتبـدير السـذ مـيأخ
أمـا إذا لم تكـن  .لها المشـار للعمل باآلراء والتوصـيات ويتخـذ خطـوات فوريـة

في نطـاق اختصـاص المـدير أو إذا لم يتفـق  تلـك اآلراء أو التوصـيات واقعـة
بـآراء أو  ـفوعارفـع فـورا تقريـرا برأيـه الشخصـي، مشمعهـا، فعليـه أن ي

العمومية المختصة، إلى المندوب العام إلدارة السجون  توصيات الطبيب أو هيئة الصحة
  .وإعادة اإلدماج
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  األمن والسالمة العامة: الفرع الخامس
  139 المادة

االعتقال في ظروف ن يتم أ تحرص المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج على
لح و بسير المصاأصيانتها اء فيما يتعلق بتهيئة البنايات والمة، سوالسمالئمة للصحة و

  .واالجتماعية االقتصادية

  140 المادة
لمتعلقة بالحفاظ على النظام على تطبيق اإلجراءات ا السجنية يحرص مدير المؤسسة  
  .األمنو

لمندوبية العامة إلدارة المصالح المركزية ليحرص المدير الجهوي على التنسيق مع 
  . السجون وإعادة اإلدماج في مراقبة التناسب بين التدابير والمخاطر

  141 المادة

التابعين يعتبر الحفاظ على األمن الداخلي للمؤسسات السجنية من اختصاص الموظفين 
  .إعادة اإلدماجدارة السجون وللمندوبية العامة إل

إليه تنفيذ التعليمات  يعهد -المعقل رئيس-  يسمى سؤولينسق الحراسة داخل المعقل م
  .األمن بهاسسة السجنية للحفاظ على النظام والتي يصدرها مدير المؤ

كذا في هجوم أو تهديد من الخارج وبجنية غير أنه في حالة استهداف المؤسسة الس
حالة وقوع أو التخويف من احتمال وقوع حادث خطير داخل المؤسسة يتعذر معه على 

الحفاظ على النظام موقف وإرجاع األمور إلى نصابها وطاقم الحراسة التحكم في ال
أن يطلب  السجنية يجب على مدير المؤسسة سائل المتوفرة لدى المؤسسة، فإنهبالو

ار السلطة المحلية رئيس مصلحة الشرطة أو الدرك مع إشع والمساعدة منالتدخل 
  .اإلدارة المركزية فوراووكيل الملك و

  .م إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بهذا اإلجراءالمندوب العافورا يتم إشعار 
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 142 المادة

 المختصة إعادة اإلدماج بتعاون مع السلطةدارة السجون وإل المندوبية العامةتنجز 
    .التدخل السريع عند االقتضاءمن خطة لوقاية كل مؤسسة سجنية واأل بالحفاظ على

 143 المادة
ادة اإلدماج الموظفين بالسالح ضمن الشروط إعو المندوبية العامة إلدارة السجونتزود 

  .التي تراها مناسبة
يمنع على الموظفين العاملين بمحالت االعتقال حمل السالح ما عدا إذا كانت هناك أوامر 

  .من أجل مهمة محددةو،في ظروف استثنائية السجنية صريحة من طرف مدير المؤسسة
من  ......ي الحاالت المحددة في المادةال ففي جميع األحوال ال يمكن استعمال السالح إ

  .القانونهذا 

 144 المادة
الهروب، وذلك بتفتيش ومراقبة وحراسة  يجب اتخاذ كل التدابير الوقائية لتفادي وقوع 

د من إخالء الممرات م إغالق األبواب والمسالك والتأككل مرافق المؤسسة وإحكا
  .من فعالية إنارتهاومسالك الطواف و

يقلص الدور األمني للجدار الخارجي م بأي تغيير أو بناء من شأنه أن يمنع القيا
  .السجنية للمؤسسة

 145 المادة

ش بشكل منتظم ودقيق يقوم الموظفون في غياب المعتقلين أو بحضورهم بإجراء تفتي 
يراقب تقلون أو يدخلون إليها والتي يقيم أو يعمل بها المعمختلف المحالت و بالزنازن

  .القضبانتأكدون يوميا من سالمة األقفال ويائل اإلغالق بصفة دورية وظفون وسالمو
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  146 المادة

قدر اإلمكان استعمال  ، معودائمة يجب أن يكون المعتقلون موضع حراسة مستمرة
  .ن، بشكل ال يمس بالخصوصية داخل الزنازالوسائل التكنولوجية

  147 المادة
  .ول دون النومتظل العنابر مضاءة خالل الليل بشكل ال يح

يمنع على أي شخص دخول العنابر أو الزنازن ليال إال لسبب جدي أو لخطر حـال، وفي 
  .هذه الحالة يتعين أال يقل عدد الموظفين عن اثنين

  148 المادة

عند إغالق محالت المبيت ليال وفتحها بمكان نومه يجب التأكد من وجود كل معتقل 
  .تةصباحا وفي أوقات مختلفة وبصفة مباغ

  149 المادة

تجري جوالت تفقدية بعد إغالق الزنازن والعنابر وأثناء الليل تبعا لتوقيت محدد يغير 
  .السجنية يوميا من طرف إدارة المؤسسة

  150 المادة
، وبسجـل خاص، السجنية يدون رئيس المعقل يوميا، تحت إشراف مدير المؤسسة

وظف يعمل ضمن طاقم الحراسة، ومنها المهام التي سيعهد بها في اليوم التالي إلى كل م
  .األماكن التي سيقوم بحراستها والمعتقلون الذين سيعهد بهم إليه

يجب أن يتضمن هذا السجل كذلك التعليمات التي قد يعهد بها رئيس المعقل إلى أحد 
  .الموظفين، خاصة إذا تعلق األمر بمعتقل خطير أو بمعتقل يتعين مراقبته عن قرب

  .موظف على المهام التي ستناط بهيجب إطالع كل 
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  حركة المعتقلين

  151 المادة

  .يقصد بالترحيل نقل معتقل تحت الحراسة من مؤسسة إلى أخرى
تستوجب هذه العملية حذف اعتقال المعتقل من سجل االعتقال بالمؤسسة التي تم ترحيله 

ر ذلك انقطاعا منها، وتدوين اعتقاله من جديد بالمؤسسة التي وجه إليها دون أن يعتب
  .الستمرار اعتقاله

  152 المادة

، أخذه تحت الحراسة خـارج المؤسسة قصد السجنية يقصد بإخراج معتقل من المؤسسة
المثول أمام العدالة أو بهدف تلقي عالجات لم يكن باإلمكان تقديمها له داخل المؤسسة 

، وكان السجنية أو بصفة عامة من أجل القيام بكل عمل يتعذر إنجازه داخل المؤسسة
  .من الضروري أو من مصلحة المعتقل القيام به

يتم اإلخراج دون رفع حالة االعتقال عن السجين ويستلزم بالضرورة إرجاعه إلى 
  .المؤسسة السجنية

  153 المادة

أن ينفذ دون تأخير كل طلب أو أمر بالترحيل أو  السجنية يتعين على مدير المؤسسة 
   .فة قانونيةاإلخراج تم تبليغه له بص

إذا تعذر ذلك بسبب استحالة مادية أو ظروف خاصة وجب عليه أن يخبر فورا الجهة 
  .التي طلبت ذلك أو أمرت به

  154 المادة

  .ال يمكن أن يتم ترحيل معتقل أو إخراجه دون طلب أو أمر كتابي من الجـهة المختصة
  .يقدم هذا الطلب أو األمر للمؤسسة السجنية ويحفظ بها
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ن على مدير المؤسسة عند الضرورة أن يتأكد من صحة هذه الوثيقة وإن اقتضى يتعي 
  .الحال أن يراجـع الجهة المصدرة لها

لدى مصالح المؤسسة  ينإذا كان األشخاص المكلفون بإنجاز هذه العملية غير معروف 
  .فإنه يجب عليهم اإلدالء بما يثبت هويتهم وصفتهم

  155 المادة
ت الالزمة تحت مسؤولية رئيس الخفر، لتفادي وقوع أي هروب أو يجب اتخاذ االحتياطا

  .أي حادث عند ترحيل أو إخراج معتقل
، مع احترام القواعد يفتش المعتقلون بدقة قبل إخراجـهم، ويمكن أن يحملوا األصفاد

  .....المنصوص عليها في المادة
ة لرئيس الخفر جميع المعلومات والتعليمات الضروري السجنية يعطي مدير المؤسسة

   .كلما تعلق األمر بمعتقل خطير أو يقتضي خروجه حراسة أو عناية خاصة

  156 المادة
يمنع على الموظفين السماح للمعتقلين أثناء ترحيلهم أو إخراجهم باالتصال بالغير 

  .القانونهذا من  .......والسيما األشخاص المشار إليهم في المادة 
إهانة من طرف العموم  مة حتى ال يتعرض المعتقلون أليزيجب اتخاذ االحتياطات الال 

  .أو ألي تشهير أو إشهار

  157 المادة
يجب تحضير وتتبع تنفيذ عملية الترحيل واإلخراج فـي سرية تامة والسيما بالنسبة 
لتاريخ تنفيذها ولهوية المعتقلين المعنيين بها ولوسيلة النقل ولمكان التوجه ولخط 

  .السير
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  قضائيالترحيل ال
  158 المادة

الترحيل القضائي هو الترحيل من مؤسسة إلى أخرى بقصد المثول أمام جهة قضائية 
  .ألي سبب كان

  159 المادة

يرحل المعتقل االحتياطي بأمر من النيابة العامة لدى الجـهة القضائية التي طلبت 
هذا األمر مثوله، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وينفذ 

  .رجال األمن الوطني أو الدرك الملكي حسب اختصاصاتهم
المالية المخصصة للمصاريف القضائية فـي  االعتماداتتصرف نفقات هذه العملية من 

   .المادة الجنائية

  160 المادة

إذا تقرر مثول معتقل أمام محكمة تبعد عن مكان االعتقال وألي سبب كان، من أجل 
  .أعاله رحيله ينفذ طبقا لمقتضيات المادةل بسببها، فإن تقضية غير التي اعتق

  161 المادة
ال يمكن ترحيل معتقل احتياطـي إال بموافقة الجهة القضائية المكلفة بقضيته في مكان 

  .اعتقاله

  162 المادة

عند االقتضاء بإرجاع المعتقل إذا  وإعادة اإلدماج دارة السجونالمندوبية العامة إلتتكفل 
  .اكان مدان

غير أنه إذا كان األمر يتعلق بمعتقل احتياطي، فإن النيابة العامة التي طلبت ترحيله هي 
  .التي تتكفل بإرجاعه
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  الترحيل اإلداري
  163 المادة

من أجل توزيعهم حسب نمط االعتقال الذي يجب ، لمعتقلينيعتبر ترحيال إداريا نقل ا
أمنية أو صحية أو للتخفيف من  أن يخضعوا له تيسيرا إلعادة إدماجهم أو إلجراءات

  . حدة اكتظاظ بعض المؤسسات أو لتقريبهم من وسطهم العائلي
المندوب من  موافقةو اقتراح من المدير الجهوي، ل اإلداري بناء علىيتم الترحي

  . دارة السجون وإعادة اإلدماجالعام إل

  164 المادة

ل بالنسبة لكل حالة على تحدد السلطة المكلفة بتنظيم عملية الترحيل وسيلة النق
حدة وذلك بالنظر إلى عدد المعتقلين المرحلين وجنسهم وطبائعهم وللمسافة التي سيقع 

  . قطعها وللحالة االستعجالية التي قد تستدعي عملية النقل
يخضع المعتقلون الذين تقرر ترحيلهم لفحص طبي مسبق مع اتخاذ جميع 

  . االحتياطات من أجل ضمان سالمة ترحيلهم
  . يمنع ترحيل أي معتقل على نفقته أو بوسائله الخاصة

  165 المادة
السجون وإعادة اإلدماج بالخفر، ويحدد عددهم  المندوبية العامة إلدارةيكلف موظفو 

  . بالنظر إلى عدد المعتقلين المرحلين وإلى وسيلة النقل المستعملة وإلى المسافة
  . الخفر بالقوة العموميةب تعزيز يتعين كلما دعت الضرورة إلى ذلك طل

  166 المادة

إلى رئيس الخفر مستخرجات من األحكام أو القرارات  السجنية يسلم مدير المؤسسة
والوثائق األخرى الموجودة بالملف الشخصي للمعتقلين المرحلين وكذا ما لهم من 

  . ااألشياء واألمتعة باستثناء المبالغ المالية التي تحول إلى المؤسسة المرحل إليه
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  167 المادة

يمكن ألسباب أمنية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك أن تنقل على انفراد األشياء واألمتعة 
  . الخاصة بالمعتقلين المرحلين

  168 المادة
إذا صدر تدبير من التدابير المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية في حق 

ا تسليمه إلى المؤسسة حدث مودع بمؤسسة سجنية، فإن مدير المؤسسة يتولى فور
  . المكلفة باستقباله أو تقديمه إلى الشخص المعهود إليه برعاية الحدث

فإن مدير المؤسسة السجنية يشعر وكيل الملك بذلك وتتكلف  ،لتحقيق هذه الغاية
  .المصلحة المكلفة بالتربية المحروسة بنقل الحدث

 

  تفتيش الموظفين
  169 المادة

بتفتيش عن طريق أجهزة المراقبة موظفين  واأن يقوم ذلكين المؤهلين ليمكن للموظف
  .آخرين ألسباب أمنية وفي إطار الضوابط المعمول بها

يدوي لموظفين آخرين ألسباب بتفتيش  واأن يقوم ين المؤهلين لذلككما يمكن للموظف
 .أمنية

يتم التفتيش في هذه الحالة من طرف موظف من نفس جنس الموظف موضوع التفتيش 
  .إشعار مدير المؤسسة مسبقا بذلك وبمبرراته للترخيص به ويتم

التفتيش بمكان آمن خارج المعقل  يمكن للموظف في هذه الحالة ضبط الموظف موضوع
  .لى حين الحصول على ترخيص بذلك من طرف مدير المؤسسةإ
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  األمتعةحفظ تدبير أموال السجناء و 
  170 المادة

المؤسسة وتدون  بحوزة المعتقلين عند ولوجهمتحصى األموال واألشياء التي كانت 
  . ويسلم لهم وصل بذلك، وتعاد للمعتقل مقابل إبراء عند اإلفراج عنه، بسجالت خاصة

فإن استعمالها يتوقف على ترخيص من طبيب  ،إذا كانت بحوزة المعتقل أدوية
  . المؤسسة

  171 المادة
 .بالمعتقلين الخاصة المالية غالمبال فيه تسجل ،اسميا حسابا السجنية المؤسسة تمسك
 إلى دخوله عند حوزته في كانت التي المبالغ للمعتقل، االسمي بالحساب فورا تسجل

 من تمتنع أن المؤسسة، إلدارة يمكن ال .ذلكب وصل له السجنية ويسلم المؤسسة
  .أهميتها بسبب المالية بالمبالغ االحتفاظ

 الجاري للنصوص طبقا الوطنية العملة إلى تحويلها فيجب أجنبية، بعملة األمر تعلق إذا
 .العمل بها

 خالل منه، تخصم أو لحسابه تدخل التي المبالغ جميع للمعتقل، االسمي بالحساب تدون
لواردة في ا للمقتضيات وفقا وذلك ،المتحصلة من العمل المبالغ فيها بما اعتقاله، فترة

  .أدناه ...الفصول

  172 المادة

بسجل خاص لهذا الغرض على أن يتم تقييمها في أقرب  تحصى المجوهرات وتسجل
اآلجال، ويمكن أن تسلم إلى عائلة المعتقل أو للغير بطلب منه ما لم تكن هناك مقررات 

  .    مخالفة من طرف السلطة القضائية المختصة
يمكن رفض االحتفاظ بالمجوهرات أو األشياء التي بحوزة المعتقلين نظرا لقيمتها أو 

  . حجمها
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فإنها تسجل مؤقتا بالسجل المعد لهذا الغرض في انتظار قيام  ،وفي جميع األحوال
  . المعتقل بتسليمها للغير أو ألحد أفراد عائلته أو إلى مؤسسة معترف بها

  173 المادة
تحصى وتنظف وتعقم عند االقتضاء المالبس واألمتعة الشخصية المسحوبة من 

  . أجل إعادتها لصاحبها عند اإلفراج عنه المعتقلين، وتوضع بمستودع المؤسسة من
  . تعقم كذلك مالبس المعتقلين المرضى وتتلف كلما دعت إلى ذلك المصلحة الصحية

  174 المادة
حراسة األشياء مراقبة الفعلية لمديريها، بحفظ ويتكفل مقتصد المؤسسة السجنية، تحت ال

تتوصل بها المؤسسة لحسابه،  التي كانت بحوزة المعتقل عند اعتقاله، أو التي واألموال
  .أو التي تنتج عن عمله

ته أو بحوزة المؤسسة السجنية إلى عائل يحق للمعتقل أن يطلب تسليم األشياء الموجودة
  . للغير، ما لم تكن موضوع حجز أو مصادرة

  175 المادة
و لذوي حقوقه، تعويض في حالة ضياع أي شيء، تكلفت المؤسسة أيؤدى للمعتقل 

. به باالحتفاظ  

  176 المادة
جميع لسلطة القضائية، المواد السامة واألسلحة واألدوات الخطيرة، وتسلم لتحجز و

  .األشياء الممنوعة

  177 المادة
به االسمي وذلك يتسلم كل معتقل عند اإلفراج عنه، المبالغة المترتبة عن تصفية حسا

  .الغرامات الماليةتسلم له عند االقتضاء الوثائق التي تثبت أداء مقابل إبراء، و
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  . األمتعة الشخصية مقابل إبراءسلم للمعتقلين كذلك، المجوهرات واألشياء والمالبس وتو

  .إذا امتنع المعني باألمر صراحة من تسلمها، فإنها تسلم إلدارة األمالك المخزنية

  178 المادة
  .تحفظ الوثائق الشخصية الخاصة بالمعتقلين المتوفين أو الهاربين

وق المعتقل، بالمبالغ المالية، وبالمجوهرات حقتتم المطالبة، من طرف ذوي ا لم إذ
ن تاريخ إخبارهم بوفاة األمتعة الشخصية، بعد سنة واحدة مواألشياء والمالبس و

تودع بالخزينة العامة، في  ن المبالغ الماليةإع بالمؤسسة، فبما تركه من ودائالمعتقل و
  . مالك المخزنيةحين تسلم باقي األشياء إلدارة األ

  .تخبر النيابة العامة بهذه اإلجراءات. التسليم إبراءيعتبر اإليداع و

تطبق نفس اإلجراءات بعد مضي ستة أشهر، إذا تعلق األمر بمعتقل هرب من إحدى 
  . المؤسسات السجنية، ما لم يلق عليه القبض

 

  والترفيهية الرياضية نشطةاأل: سالفرع الساد
  179 المادة

عقليـة، علـى صـحة السـجناء البدنيـة وال ع السـجون، حرصـاـي جميـم فتـنظ
  .أنشـطة رياضية وترفيهية

  180 المادة
يجب أن يخصص في القانون الداخلي للمؤسسة جزء من استعمال الزمن المتعلق 

يمارسون ال  باألولوية بالنسبة للسجناء الذينبالمعتقلين، لممارسة التمارين الرياضية، 
  .السجنية المؤسسة خلأي عمل دا
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  181 المادة
داخل جميع المؤسسات السجنية التي يمكن  والرياضةتخصص حصص التربية البدنية 

  .أن تنظم فيها هذه األنشطة
  .التأديب زنزانةيمنع من هذه الحصص، المعتقلون الصادرة في حقهم تدبير الوضع في 

  .األمنتتعلق بالنظام و ذه الحصص ألسبابيمكن لمدير المؤسسة منع أي معتقل من ه

  182 المادة
يوم يمارس فيها التمارين الرياضية  في كل في سـاعة علـى األقـل لكل سجين الحق

  .عقوبة تأديبية، ولم يكن محل المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح الطقس بذلك

  183 المادة
للسـجناء خـالل الفتـرة المخصصـة للتمـارين، وترفيهية  ر تربيـة رياضـيةتـوف

 .األحـداث وغيرهـم ممـن يسـمح لهـم بـذلك عمـرهم ووضـعهم الصـحي

  .لهذا الغرض، المكان والمنشآت والمعدات الالزمة يجـب أن يـوفر لهـم، تحقيقا

  184 المادة
قدر اإلمكان على خزانة تحتوي على مؤلفات توضع رهن  سجنية تتوفر كل مؤسسة

  .ة معرفتهم وقدراتهم الفكريةإشارة المعتقلين لتمكينهم من تنمي
  .تبين كيفية استعمالها بمقتضى النظام الداخلي

  185 المادة
ا بمقتضى ميمكن للمعتقلين استعمال جهازي الراديو والتلفزة، وتحدد كيفية استعماله

  .النظام الداخلي، اعتبارا لما تقتضيه راحة النزالء وأمن المؤسسة

  186 المادة
  .وريا أفالم تربوية وترفيهية مختارة ومراقبة مسبقاتعرض بالمؤسسة السجنية د
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  187 المادة
يمكن تنظيم عروض ترفيهية وتربوية وفنية داخل المؤسسة بمساهمة أشخاص أو فرق 

وبعد اتخاذ الترتيبات الالزمة  ،المدير الجهويارج المؤسسات وذلك بترخيص من من خ
  .للحفاظ على أمن ونظام المؤسسة

  188 المادة
د توفير نفس الضمانات المشار إليها في المادة السابقة أعاله الترخيص يمكن بع

للمعتقلين ذوي السيرة الحسنة بتكوين فرق رياضية أو فرق ألعاب يستبعد فيها الربح 
  .المادي

يمكن الترخيص بإجراء منافسات رياضية بين فرق مختلف المؤسسات السجنية أو مع 
تجاوزات أو إخالل باألمن  رات ال يترتب عنها أيهذه التظاه فرق رياضية أخرى مادامت

  .أو عدم انضباط أو اتصال غير قانوني مع الخارج

  189 المادة
للمعتقلين بممارسة أنشطة من  السجنية ر المؤسسةييمكن الترخيص من طرف مد

اختيارهم وبصفة فردية وذلك خالل أوقات الفراغ، مادامت هذه األنشطة ال تضر بباقي 
  .وال تعرقل السير العادي للمؤسسةأو بالنظام أو باألمن، المعتقلين 

  190 المادة
وبصفة مؤقتة إبعاد كل معتقل عن المشاركة في األنشطة  السجنية يمكن لمدير المؤسسة

 .المذكورة في هذا الفرع كلما كان من شأن مشاركته اإلخالل بسيرها العادي
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 نيةالحق في ممارسة الشعائر الدي: الفرع السابع

  191 المادة
يعتمد من لدن المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ووزارة األوقاف 

  . لهذه المهمة نومؤهل يلدينفي الشأن ا ظوعا والشؤون اإلسالمية،
  .كـون هـذا التعـيين للعمـل بـشكل دائمينبغي أن ي
  .الشعائر الدينية بانتظامبم اقيال للسجناء يسمحينبغي أن 

  192 ادةالم
الحكومية المكلفة  السلطةن من التعليم الديني الذي يبرمج بتنسيق مع ولمعتقلايستفيد 

  .بالشؤون اإلسالمية

  193 المادة
يستفيد المعتقلون المنتمون لديانات أخرى من زيارة ممثلين عن دياناتهم مرخص لهم 

ئة الدينية دارة السجون وإعادة اإلدماج بطلب من الهيالعام إل لمندوبامن طرف 
  .المختصة، ويمكنهم التوصل بالكتب الدينية واالحتفاظ بها

  .ل ديني بزيارة لهممث يحترم رأي السجين كليا إذا اعترض على قيام أي

  194 المادة
هم باالحتفاظ معهم باألشياء المتعلقة بأداء شعائر خص للمعتقلين تحت ضمانات أمنيةير

  .الروحية والفكرية حياتهم ءالدينية وبالكتب الضرورية لمل
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  والتكوين والتربية ومحو األمية الحق في التعليم: الفرع الثامن
  ومحو األمية التعليم

  195 المادة
  .هـذ ترتيبـات لمواصـلة تعليم جميع السجناء القادرين على االسـتفادة منتتخ

ناية ن يحظى بعاألحداث إلزاميا، وأ مـناألميين يجب أن يكـون تعلـيم السـجناء  
  .المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج نلد خاصة من

مـع نظـام التعلـيم العام  بشكل متناسـق، لسجناء، في حدود المسـتطاعتعليم ايجب 
ي مقـدورهم، بعـد إطـالق سـراحهم، أن يواصـلوا ـبحيـث يكـون ف ي البلـد،ـف

  .الدراسـة دون عناء

  196 المادة
  .جنية برنامج خاص بالتعليميعد بكل مؤسسة س

سنة كامل التسهيالت التي ال تتنافى  )20( منهم دون العشرينلتمنح للمعتقلين وبخاصة 
  .األمن قصد االستفادة من هذه البرامجمتطلبات االنضباط وو

  197 المادة
 المعتقلون الذين قدموا طلبا فيأو التقني يستفيد من التعليم االبتدائي والثانوي والجامعي 

  .هذا الشأن والذين يتوفرون على الشروط المتطلبة
أو التقني عن  الجامعييمكن السماح للمعتقلين بمتابعة التعليم االبتدائي والثانوي أو 

  .طريق المراسلة
يسمح لهم الحصول على البرامج والمواد واألدوات والكتب الدراسية الالزمة مع مراعاة 

  .ما يتطلبه الحفاظ على أمن المؤسسة
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  198 المادة
  .يجب أن تكون برامج التعليم وطرقه مطابقة لما هو معمول به في التعليم الرسمي

  199 المادة
المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج من يمكن لمدير السجن بناء على اقتراح 

أن يأذن للمعتقلين بحضور بعض الحصص الدراسية خارج المؤسسة إذا تعذر تلقي هذه 
  .داخل المؤسسة أو عن طريق المراسلة الدروس

ال يؤذن بهذا الحضور إال إذا كانت اإلمكانيات المادية والبشرية للمؤسستين السجنية 
  .والتعليمية تمكن من تأمين حراسة المعتقلين دون إثارة االنتباه لوضعيتهم

  200 المادة
أفرج عنهم قبل يمكن للمعتقلين الذين كانوا يتابعون دراستهم بالمؤسسة السجنية و

  .ن يجتازوا االمتحانات بمركز رسميأة الدراسية أن يتابعوا دراستهم وانتهاء السن
لهم باجتياز االمتحانات داخل المؤسسة التي كانوا  وتأذنتقوم اإلدارة بتسجيلهم، 

  .معتقلين بها

  201 المادة
  .ة المختصةللسلطة الحكوميؤهلة تابعة يقوم بالتعليم داخل المؤسسات السجنية أطر م

أطر تابعة للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة غير أنه يمكن أن يقوم بمهمة التعليم 
تلقوا تكوينا بيداغوجيا مناسبا وذلك ضمن  أو معتقلينمتطوعون معتقلون اإلدماج أو 

  .شروط المنصوص عليها في نص تنظيميال
االستعانة  ر الجهويترخيص من المديبناء على  المؤسسة السجنيةمدير يمكن ل

  .بأشخاص متطوعين مؤهلين للمساهمة مجانا في هذا المجال
  .يتم إشعار المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بهذا اإلجراء
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تقدم تسهيالت مع مراعاة ما يفرضه الحفاظ على األمن داخل المؤسسة لكل الفعاليات 
  .العامة في المجاالت ذات الصلة بالتعليم

  202 مادةال
تجرى االمتحانات بالمؤسسة السجنية ماعدا إذا كانت طبيعة االختبارات تستوجب 

  .إجراءها خارج المؤسسة
  .عليها المحصل ن باألمر في الشواهدحالة اعتقال المعنييأال يشار ليجب 

  203 المادة
عات بتعاون مع القطا مة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجالمندوبية العا ينبغي أن تحرص

تنظيم دورات لمحو األمية والتربية األساسية لفائدة المعتقلين األميين وذلك  على الوصية
  .بجميع المؤسسات

  التربية
  204 المادة

يهدف العمل التربوي الموجه للمعتقلين إلى إبراز وتنمية مداركهم وكفاءتهم لتمكينهم 
يفة في نطاق احترام هم بطرق شراتنهم من العيش الكريم وتوفير حاجبعد اإلفراج ع

  .القانون
  205 المادة

يتم العمل التربوي عن طريق المقابالت الفردية وبالمحاضرات والدروس وبالمناقشات 
الجماعية تحت إشراف مربين أو بالتعليق على أفالم وأحداث يتم اختيارها بعناية مما له 

  .عالقة بالحياة االجتماعية خارج المؤسسة السجنية

  206 المادة
كن إشراك كل الوسائل السمعية البصرية كما يماستعمال كل الطرق البيداغوجية وكن يم

غير الحكومية ذات الصلة بالموضوع في العمل التربوي في نطاق القطاعات الحكومية و
  .لإلدماجما يكفل الحفاظ على االنضباط واألمن ويحقق اإلصالح والتأهيل 
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  التكوين المهني
  207 المادة

امج التكوين المهني واالختبارات المتعلقة به أو الترشيح لالختبارات يتم تنظيم بر
البنيات المناسبة لهذا التكوين بالمؤسسات السجنية التي تتوفر على األطر المؤهلة و

  .التجهيزات الضرورية لذلكو
تستعين المؤسسة لهذه الغاية بالمصالح التابعة لإلدارات األخرى المكلفة بالتكوين 

  .إنشاء ملحقات لمراكز التكوين المهني داخل المؤسسات السجنية المهني قصد
، وتراعى في ذلك متطلبات سوق والمهن ف الحرفينصب هذا التكوين على مختل

  .التشغيل لتسهيل إعادة إدماج المعتقلين المفرج عنهم
  208 المادة

ذ بعين يختار لتلقي التكوين المهني المدانون القابلون لالستفادة منه على أن يؤخ
  .المدة المتبقية لهم من العقوبةو، االعتبار سنهم ومعلوماتهم وكفاءتهم

  .خارج المؤسسة السجنيةدورة ما تبقى من المتابعة يمكنهم في حالة إطالق سراحهم 

  209 المادة
يلحق كل معتقل أفرج عنه قبل انتهاء مدة تكوينه بأقرب مركز رسمي للتكوين المهني 

ويمكنهم أن يجتازوا االمتحانات . وذلك من أجل متابعة هذا التكوينتابع للوزارة الوصية 
   .، ويأذن لهم باجتياز االمتحانات داخل المؤسسة التي كانوا معتقلين بهابمركز رسمي

  

  لحق في العملا: الفرع التاسع
  210 المادة

نشـاط في للعمـل أو المشـاركة  قدر اإلمكان إتاحة الفرصة للسجناء المدانين يمكن
ي الرعايـة الصـحية يعادة تأهيلهم، على أن يقرر طبيب أو غيره من اختصاصإل

  .البدنية والعقلية المـؤهلين لياقتـهم
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ر للسجناء المدانين عمل منتج، ذو طبيعة غير مؤلمة يكفي لتشغليهم طوال يوم يوف
  .العمل العادي

  211 المادة
الذي  ـدود الممكنة، مـن النـوعر للسـجين، إلى أقصـى الحيكون العمل الذي يـوف

  .يصون أو يزيد قدرته على تأمين عيشه بكسب شريف بعد إطالق سراحه
 بـاتالختيـار المهـني السـليم ومتطلجناء، في حـدود مـا يتماشـى مـع اتتاح للس

  .إدارة السجن واالنضباط فيه، إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون في القيام به

  212 المادة
  .يطلبوا ممارسة عمل أنهين بدنيا، مكن للمعتقلين االحتياطيين والمكري

تجري عليهم في هذه الحالة، نفس قواعد العمل، التي يخضع لها المدانون، فيما يخص 
نه ال يمكن السماح للمعتقلين االحتياطيين بالعمل خارج أغير  واالنضباط،التنظيم 
  .المؤسسة

  213 المادة
اصلوا داخل المؤسسة نشاطهم المهني، الذي كانوا يمارسونه قبل أن يو يمكن للمدانين

اعتقالهم، وذلك في الحدود التي يكون فيها هذا النشاط متالئما مع نظام المؤسسة 
  .وأمنها

  214 المادة
بين استمرارهم في الدراسة  تكوينهم المهني أوالمدانون الذين يتابعون دراستهم  يخير

تقدم لهم كل التسهيالت المتالئمة مع تسيير المؤسسة  أنب ويج. والتكوين أو في العمل
  .ومع االنضباط داخلها
األشخاص الذين  اصلةمين موأفي حدود اإلمكان، على ت السجنية يسهر مدير المؤسسة

  .سنة، دراستهم أو تكوينهم المهني )20( عشرينتتجاوز أعمارهم  ال
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  215 المادة
ابير الوضع في العزلة المتخذة في حق المعتقلين، يمكن أن تؤدي التدابير التأديبية وتد

  .إلى حرمانهم من العمل
المعتقلين عن عملهم أو إلحاقهم بعمل آخر، في حالة إحداثهم بلبلة في  إبعاديمكن 

على  سيئعملهم، أو إذا كان لهم تأثير  في الورش الذي يزاولون فيه أوالمعمل 
  .ن يتعرضوا له من تدابير تأديبيةأ المعتقلين معهم وذلك بصرف النظر عما يمكن

 216 المادة

  :يتم عمل السجناء وفق األصناف التالية
  ؛للسجناء في إطار األشغال العامة إسنادهعمل يتم : العمل في إطار نظام الكلف

عمل يسند للمعتقلين في إطار : العمل في إطار المصلحة المستقلة لوحدات اإلنتاج
 ؛وتخضع لنص تنظيمي وحدات إنتاجية تابعة للمصلحة

عمل يسند : كوين كمدخل أساسي للتشغيلالعمل لفائدة الخواص، بناء على برنامج للت
مؤسسات إلى المعتقلين في إطار وحدات إنتاجية يتم إحداثها من طرف القطاع الخاص بال

  ....المادة السجنية وفق شروط 
  217 المادة

  .ال يجوز أن يكون العمل في السجن ذا طبيعة مؤلمة
  .أو استعبادهم أو استرقاقهم استغالل السجناء ال يجوز

 سـجين بالعمـل مـن أجـل منفعـة شخصـية أو خاصـة ألي ال تجوز مطالبة أي
  .موظف من موظفي السجن

  218 المادة
بموجب اتفاقية  الخواص، أو لحساب هيئة خاصة، معتقل االشتغال لفائدة يجوز ألي

تحدد على الخصوص شروط  المؤسسة السجنيةإدارية تبرم بين المشغل وإدارة 
  .المستحقالتشغيل، واألجر 
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 .تحدد مسطرة تشغيل السجناء بموجب نص تنظيمي

  219 المادة
شروط وظروف  تحدد االتفاقية المنصوص عليها في المادة أعاله على الخصوص

  .التشغيل واألجر المستحق

  220 المادة
قال الذي يخضعون له، وكذا عتقلين نظام االعتعمل للم أي إسناديؤخذ بعين االعتبار عند 

 .المؤسسات إمكانيات

يتعين أن يكون تنظيم العمل ومناهجه، مسايرين ما أمكن للمناهج المطبقة، وذلك قصد 
 .إعداد المعتقلين للتكيف مع الظروف العادية للعمل في الوسط الحر

مؤهالته المهنية والتزاماته يسند العمل للمعتقل، بالنظر إلى قدراته البدنية والفكرية و
بأشغال  يكلف بعض المعتقلين بكيفية دورية .العائلية، وكذا إلى إمكانية إعادة إدماجه

  .نظافة محالت االعتقال جل الحفاظ على استمرارأعامة داخل كل مؤسسة، من 

 221 المادة

 .ن األحوال، ما نص عليه القانونال تتجاوز ساعات العمل، بأي حال مأ يجب

ب احترام الراحة األسبوعية وأيام العطل، ويجب كذلك تخصيص األوقات الضرورية يج
  .الترفيهيةالتربوية ووالفسحة، وكذا األنشطة  للراحة واألكل

  222 المادة
  .وتدريبهم المهني مرتبطة بتحقيق ربح ماليال يجوز أن تصبح مصلحة السجناء 

 223 المادة

 سات السجنية، المقتضيات التشريعية والتنظيميةالمهنية داخل المؤس األنشطةتطبق على 
  .من وصحة العاملينأبقانون الشغل المتعلقة بحماية  الخاصة
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  224 المادة
يستفيد المعتقل عند تعرضه لحادثة شغل، أو إصابته بمرض مهني، من مقتضيات 

  .القانون المطبقة في هذا الشأن

  225 المادة
في إطار الكلف أو في إطار وحدات إنتاجية غير  ،عتقلين الذين يزاولون عماليمنح للم

قرار مشترك بين المندوب  مقابل منصف، يحدد مبلغه بمقتضى تابعة للقطاع الخاص،
  .والوزير المكلف بالمالية العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

  226 المادة
نون عي للسـجناء بالقـايحدد العـدد األقصـى لسـاعات العمـل اليـومي واألسـبو

ة في مجـال تنظيمية إدارية، مع مراعاة القواعد أو العادات المحلية المتبع أو بنصوص
  .اسـتخدام العمال األحرار

 كاف يشترط في تحديد الساعات المذكورة أن يترك يوم للراحة في األسبوع ووقـت
  .للتعليم وغيره من األنشطة المقررة كجزء من معاملة السجناء وإعادة تأهيلهم

  227 دةالما
  .لنظام أجور منصف يكافأ السجناء على عملهم وفقا

علـى األقـل مـن أجـرهم في  لنظام للسجناء بأن يستخدموا جزءايجب أن يسمح ا 
  .همستعمالهم الشخصي وأن يرسلوا جزءا آخر منه إلى أسرال شراء أشياء مرخص

يشـكل كسبا إلدارة لجزء من األجر بحيث على احتجاز ا النظام أيضا يجب أن ينص 
  .تسليمه للسجين لدى إطالق سراحه يتم مدخرا
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  الحق في الشكوى والتظلم :الفرع العاشر
  228 المادة

طرق تقديم بية وبواجباتهم وبقواعد التأديب والمعتقلين بحقوقهم األساس إعالميتم 
الشكايات ويتم مالءمة وسائل ومساطر اإلعالم بالشكل الذي يكفل استيعاب المعتقلين 

 .لهذه المعلومات

 .القواعد المطبقة داخل المؤسسة السجنية خالل فترة اعتقالهممعتقلين للتبلغ 

 .توضع ضمانات تكفل للسجناء تقديم الشكايات بطريقة سرية إذا طلبوا ذلك

  229 المادة
 اتضمانالمتبعة في ذلك، والمسطرة بحقهم في تقديم الشكاوى وب يشعر المعتقلون
  .السرية المعتمدة

  .بخطورة الشكايات الكيدية المعتقلون هنبي

 230 المادة

توجيه شكاياتهم وتظلماتهم في ظرف مغلق إلى مكتب مركزي لتلقي  يمكن للمعتقلين
رهن إشارتهم بكافة مرافق  توضعصناديق لجة الشكايات عن طريق وضعها في ومعا

  .المؤسسة السجنية
 المندوب العام إلدارة إلى أو المؤسسة، مدير إلى بتظلماتهم بإمكان المعتقلين أن يتقدموا

 القضائية السلطات كما يمكن أن يتقدموا بتظلماتهم إلى. السجون وإعادة اإلدماج
 قانون في عليها المنصوص اإلقليمية المراقبة والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ولجنة

 .كتابة أو شفويا إما الجنائية، المسطرة

 أو الزيارات بمناسبة السلطات،هذه  طرف من إليهم ستماعاال طلب تقديم للمعتقلين يمكن
 لم ما الحديث، سماع معه يستطيع ال بمكان عون أنظار تحت المقابلة هذه وتتم التفتيش،

 .العون حضور عن االستغناء هذه السلطات ررتق
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  .الالزمة اإلجراءات واتخاذ الشكايات، دراسة يجب

  231 المادة
ت السجناء بالسجل المخصص لهذه الغاية، الذي يمسك يتعين تسجيل شكايات وتظلما

ة ما ورد حويتعين عليه النظر فيها والتأكد من ص. السجنية تحت سلطة مدير المؤسسة
  .بها، واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة في شأنها

ي تتم معالجة الشكايات والتظلمات الواردة على مدير المؤسسة السجنية أو المدير الجهو
اذ اإلجراءات خأو المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بالسرعة والفعالية، وات

  .المناسبة وفقا للقانون، مع توجيه أجوبة للمعنيين باألمر قصد إخبارهم بمآل شكاياتهم
 )5( خمسة ن مدير المؤسسة السجنية بعد مرورشكواه م نإذا لم يتلق المعتقل جوابا ع

  .إلدارة السجون وإعادة اإلدماج متقديمها، جاز له إخطار المندوب العاأيام من تاريخ 

  232 المادة
وفي حالـة رفض . طلب أو شكوى على الفور، ويجـاب عنـه دون إبطـاء يعالج كل
سـلطة الـك علـى كي عـرض ذلـتشمو الشكوى أو وقوع تأخر، يحق للالطلب أ

  .المختصة قضائيةال
تضمن  ةلطلبات أو الشكاوى بأمان، وبطريقتقديم اتوضع ضمانات تكفل للسجناء 

  . سريةال
مخـاطر االنتقـام أو التخويـف أو غـير ذلـك مـن ال يجوز أن يتعرض أي سجين لو

  .السلبية نتيجة لتقديمه لطلب أو شكوى العواقـب

  233 المادة
ي مكتوبة في عالقة بالحقوق المنصوص عليها ف يمكن للمعتقلين تقديم مطالب جماعية

  .للسجونالقانون المنظم 
  .يحدد نص تنظيمي الشروط واإلجراءات المتطلبة
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يمنع على المعتقلين تقديم مطالب جماعية بأي شكل من األشكال الغرض منها مخالفة 
الضوابط القانونية أو االستفادة من امتيازات، ويتعرض من قام منهم بذلك أو حرض 

  .عليها لتدابير تأديبية
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 األمن والسالمة العامة: لسادساالباب 

 واالنضباطالنظام  فظح: الفرع األول

  234 المادة
 الالزم من القيود لضمان سـالمة يجب الحفاظ على االنضباط والنظام دون تجاوز الحد

ئ يوتهي، وتسيير شؤون السجن بأمان وتحقيق حياة مجتمعية جيدة التنظيم عتقالاال
  .على النظام واالنضباط السجناء لحياة اجتماعية مبنية

  235 المادة
على االستعانة قدر المستطاع،  لسجون وإعادة اإلدماجدارة االمندوبية العامة إل عملت

آليـات بديلـة أخـرى  بآليـات منـع نشـوب الـنزاعـات، أو الوسـاطة، أو أي
جل تأديبية أو من ألتسـوية الـنزاعـات مـن أجـل الوقايـة مـن وقوع المخالفات ال

  .ات، يتم بسطها في النصوص التنظيميةتسوية النزاع
مـا يلـزم مـن  للعزلةتتخذ إدارة السجن حيال كـل سـجين يخضـع أو خضـع 

وعلى حياته لهذا النوع من الحبس عليه تدابير للتخفيف من اآلثار الضارة المحتملة 
  .االجتماعية والنفسية بعد إطالق سراحه

  236 المادة
مؤسسات السجنية ونوابهم وموظفو األمن والحراسة مهام الشرطة يمارس مديرو ال

  .القضائية حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في قانون المسطرة الجنائية
  .ويمارسون اختصاصاتهم في نطاق المؤسسة السجنية التي يزاولون فيها وظائفهم
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 نتفتيش السجناء والزناز

  237 المادة
راءات ـتحكـم إج أن دارة السجون وإعادة اإلدماج علىتحرص المندوبية العامة إل

في دولي وأن تأخذ ها القانون الات الـتي يفرضااللتزام نوالزناز جناءـتفتـيش الس
  . السجن والقواعد الدولية، مع مراعاة ضرورة ضمان األمن في اييرالحسـبان المع

ص الخاضع للتفتيش شخالكرامة اإلنسانية المتأصلة لل يجرى التفتيش بطريقـة تحتـرم
  .والمشروعية والضرورة عـن مبـادئ التناسـب وخصوصيته، فضال

  . ال يسـتخدم التفتـيش للتحـرش بسـجين أو تخويفـه دون داع علـى خصوصيته

  238 المادة
المسـاءلة، بسـجالت مناسـبة  الضبط وإمكانية ألغراض المؤسسة السجنية تحتفظ

اري ـد العـيش الجسـراءات تفتـإج اـوخصوص يش،ـتقيـد فيهـا إجـراءات التفت
اب هـذه ـن وكـذلك أسبازـيش الزنـم وتفتـاويف الجسـيش تجـوتفت

  .نتـائج يسـفر عنها التفتيش اإلجـراءات، وهويـات القـائمين عليهـا، وأي

  239 المادة
 ال يلجأ إلى إجراءات التفتيش االقتحامي، بما في ذلـك تفتـيش الجسـد العـاري

  .في حـاالت الضـرورة القصـوى يش تجاويف الجسـم، إالوتفت
ر فيـه تـيش االقتحـامي في مكـان تتـوفذ إجراءات التفـب أن تنفـويج 

  .مدربون من نفس جنس السجين موظفـون بهـا الخصوصـية، وأن يتـولى القيـام
 ةـيو الرعايـاختصاص م إالـاويف الجسـيش تجـإجراءات تفتـام بـى القيولـال يت
  .ـحية المؤهلـونالص
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  وسالمة األشخاص أمن المؤسسات السجنية: الفرع الثاني
  240 المادة

النظام الداخلي للمؤسسة تتوفر كل مؤسسة سجنية على نظام أمني يتم تحديده بموجب 
المفيدة الظـروف  وأخذا بعين االعتبار، الحتياجـات مختلـف الفئـات تبعـا، السجنية

  .السجناءإلعـادة تأهيـل 
  .رين محددة بمقتضى نص تنظيمييوابط أمنية خاصة بفئة السجناء الخطعمال ضيتم إ

  241 لمادةا
يحدد األمن واالنضباط بالسجون الفالحية، بمقتضى قانون داخلي يأخذ بعين االعتبار 

  .الظروف الخاصة المتعلقة بالعمل والحراسة

  242 المادة
للضوابط المتعلقة يجب على مدير كل مؤسسة سجنية أن يسهر على التطبيق الدقيق 

  .بداخلها واألمنبالحفاظ على النظام 
إهماله أو عن كل الحوادث أو حاالت الهروب الناتجة عن  على هذا األساس يسأل تأديبيا

لك بصرف النظر عن المتابعات التأديبية التي يمكن تحريكها عن عدم مراعاة النظم وذ
  .آخرينضد موظفين 

  243 المادة
أو  تعمال القوة تجاه المعتقلين، إال في حالة الدفاع المشروع،ن اسيمنع على الموظفي

أو بعدم  محاولة هروب، أو القبض على الهاربين، أو عند مقاومة باستعمال العنف،عند 
  .االمتثال لألوامر

فإن االستعمال يجب أن ينحصر في حدود ما هو  ي حالة اللجوء إلى استعمال القوة،ف
  .متمردضروري للتحكم في المعتقل ال
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  244 المادة
ات المعتادة بعد توجيه اإلنذارح، يرخص للموظفين الممارسين لمهامهم باستعمال السال

 :لك في الحاالت التاليةذوعند االستعمال، 

أو في حالة تهديدهم من طرف أشخاص  عند تعرضهم للعنف، أو العتداء خطير، -1
 .مسلحين أو عند استهدافهم بإلقاء قذائف خطيرة عليهم

التي المراكز م تمكنهم من الدفاع بطريقة أخرى، عن المؤسسات ود عدعن -2
أو إذا تعرضوا لمقاومة ولم يكن  يحرسونها، واألشخاص الذين هم في عهدتهم،

 .السالحبإمكانهم ردها إال باستعمال 

تأتى ضبطهم إال باستعمال وال ي ل المعتقلون اإلفالت من حراستهم،عندما يحاو -3
 السالح

إلنذارات ولم يمتثلوا ل دخلوا إليها،اص الدخول إلى المؤسسة أو إذا حاول أشخ -4
إلحاق ضرر بسالمة وأمن  حاولوا اإلفالت من البحث عنهم أوو الموجهة إليهم،

 .المعتقلين أو المؤسسةالحراس و

  245 المادة
غير مرخص بها من طرف طبيب  أو أدوية يمكن للمعتقلين االحتفاظ بأي شيء ال

أو االعتداء أو الهروب أو تسهل  االنتحار،من شأنها أن تمكن من  أو موادالمؤسسة، 
  .خارج أوقات العمل أداة خطيرة، يمكنهم االحتفاظ بأيذلك كما ال 

وات التي األدتسحب من المعتقلين أثناء الليل  أنوألسباب أمنية،  يمكن عالوة على ذلك،
  .من شأنها أن تحدث ضررا

  246 المادة
األشياء كيفما كان نوعها، و المراسالت،و المبالغ المالية،اج وإخرإلدخال  ال تكون

المنصوص عليها في  مقتضيات القانونيةلذلك مطابقا لالصبغة القانونية إال إذا كان 
  .أعاله ...الفصول



 مسودة مشروع القانون المنظم للسجون

 83 المندوبية العامة إلدارة السجون

 

تشعر السلطة القضائية بالعثور على مبالغ نقدية أو مراسالت أو هواتف نقالة أو أشياء 
  .ة المعتقلين أو زوارهمألمن بحوزتهدد السالمة وا

  247 المادة
 السجنية ارتأى مدير المؤسسةوكلما ضع المعتقلون في كل حين للتفتيش، أن يخ مكني

  .أعاله ةوفق المواد المحدد لكذضرورة 
يمكن اللجوء الى تفتيش جسدي دقيق للمعتقل في حال االشتباه في حيازته لممنوعات 

  .طرف موظف من جنس المعتقلبأحد أعضاء جسمه شريطة أن يتم ذلك من 

  248 المادة
يمكن تفتيش الزوار بواسطة أجهزة المراقبة كلما دعت لغاية أمن المؤسسات السجنية 

  .ذلك إلىالضرورة 
  .يمكن تفتيش الزوار يدويا كلما كانت للموظف مبررات معقولة حول حيازتهم لممنوعات

كل قوي حول حيازتهم ويمكن القيام بتفتيش جسدي دقيق للزوار كلما اشتبه بش
وال يمكنه القيام .من خالل هذا النوع من التفتيش إاللممنوعات بأبدانهم ال يمكن رصدها 

  .مدير المؤسسة بذلك وبمبرراته إشعاربعد  إالبهذا التفتيش 
حين إخبار  إلىيمكن للموظف في هذه الحالة ضبط الزائر في مكان آمن خارج المعقل 

  .فقة على ذلكالمدير والحصول على الموا
وزها الزائر بجسمه يقوم بحجز الممنوعات التي يحوباإلجراء نفسه أيضا يمكن القيام 

  .طبيب المؤسسة
كما يمكن القيام بذات اإلجراء، بحجز الزائر في مكان آمن خارج المعقل عند ضبط 

  .إشعارهاحين تسليمه للشرطة بعد  إلىممنوعات بحوزته 
 .من طرف موظف من نفس جنس الزائر إالال يتم هذا النوع من التفتيش 

مع تمكينه من االتصال بمن  اإلجراءين الزائر مسبقا بهذين إشعارفي هذه الحالة يتم 
  .يراه مناسبا إلبالغه بذلك
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  249 المادة
تثبت ملصقات بفضاء الزيارة وعند مدخل المؤسسة السجنية إلشعار الزوار بإمكانية 

  .ة المذكورةتفتيشهم طبقا للمقتضيات القانوني

  250 المادة
يمكن ألسباب أمنية، وضع األصفاد للمعتقلين عند نقلهم أو إخراجهم من المؤسسة كلما 

  .من دون استعمال األصفاد بتأمين حراستهم على نحو كاف ال تسمح ظروفالكانت 
هذه األصفاد عند مثول المعتقل أمام السلطات القضائية أو أمام  إزالةغير أنه يتعين 

 .بالطبي

  

  الحوادث وتدبير األزمات: الفرع الثالث
  251 المادة

أمن المؤسسة وسالمة  عند وقوع أي حادث خطير يهددالمؤسسة، يجب على مدير 
فورا المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، والسلطة أن يشعر المعتقلين، 

  .والسلطة المحلية القضائية المختصة،
  .هروبسجنية فورا بكل هروب أو محاولة يجب إشعار مدير المؤسسة ال

يجب على مدير المؤسسة السجنية أن يشعر بذلك فورا مصالح األمن أو الدرك حسب 
  .الحاالت، كما يقوم بإخبار السلطات المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة

  252 المادة
وأن ر تقريرا بذلك، أن يحرة أو جنحة، التي ارتكب فيها جناي ،يجب على مدير المؤسسة

المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، والسلطة  على الفوريشعر بها مباشرة و
 .القضائية المختصة
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 253 المادة

المندوب العام إلدارة د وفاة معتقل، أن يشعر بذلك فورايجب على مدير المؤسسة عن
طة المحلية وعائلة المعتقل ، والسلتصةالسلطة القضائية المخو السجون وإعادة اإلدماج

  .أو من يهمهم أمره
تطبق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالشك في أسباب الوفاة، في حالة 

  .انتحار أو موت نتيجة حادث، أو إذا كانت أسباب الوفاة مجهولة أو مشكوكا فيها
  .لمقتضيات القانون يقدم في جميع األحوال، تصريح بالوفاة لضابط الحالة المدنية، طبقا

 يكتفي باإلشارة في عقد الحالة المدنية، إلى الشارع ورقم البناية التي وقعت بها الوفاة،
 .دون إشارة إلى المؤسسة السجنية

  254 المادة
ابة ـصاإلاء أو ـختفاالاة أو ـوفالاالت ـن حـاء عـجن دون إبطـدير السـغ مـيبل
من لدن السلطة  تحقيق داخلي بشأنها ءبدالنظر عن  ، بغضعتقالخطيرة أثناء االال

  . القضائية المختصة
بت من لدن موظف ألفعال قد ارتكد اأح أنقولة تدعو إلى االعتقاد بباب معرت أسوفت كلما

ورطهم في ـل تـاركة األشخاص الذين يحتمـذ خطـوات فوريـة لضمان عدم مشتخت
  .الضحية أو أسرة الضحيةهود أو ـالهم بالشـدم اتصـق وعـل في التحقيـك الفعـذل

ـو كامـل تعاون علـى نحالعلى تعمل المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 
  .، وأن تضمن الحفاظ على جميع األدلةالقضائية السلطة مـع

  255 المادة
  .جن جثمان السـجين المتـوفى باحترام وبما يصون الكرامةتعامل إدارة الس

 في أقـرب وقـت معقـول، علـى أالإلى أقـرب أقربائـه  تسـليم جثمانـه ينبغـي
  .االنتهاء من التحقيق على أقصى تقدير يتـأخر ذلـك عـن وقـت
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المناسـبة المتبعـة في  دفـن وفـق الشـعائرالتيسر إدارة السجن إجراء مراسـم 
  .ذلك ييرغـب في تـول طـرف ثقافـة المتـوفى إذا لم يوجـد أي

 

 أديبالت: الفرع الرابع

  256 المادة
حث السجناء على االنضباط والتحلي بالسلوك القويم المحافظ  التدابير التأديبيةتهدف 

ئ إدماجهم يعلى األمن وحسن سير العمل بالمؤسسة السجنية وبما يساعد على تهي
  .االجتماعي

 257 المادة

أو في ، في حالة تعذر حضورهو. لسجنية وجوبا لجنة التأديبيترأس مدير المؤسسة ا
  .ينوب عنه نائبه انع قانونيدوث محالة ح
 عضوان التأديب جلسة ويحضر السجنية، المؤسسة مدير عن التأديبية التدابير تصدر
 .بالمعقل الفعليين الممارسين من أحدهما يختار

  .استشاري دور ولهما الجهوي المدير العضوين يعين

 258 المادة

  :تصنف األخطاء التأديبية إلى درجات
  :خطاء من الدرجة األولىاأل

 تعمد وكذا المعتقلين أو لها الزائرين أو بالمؤسسة العاملين أحد إيذاء أو فيعنت 
  للمخاطر؛ تعريضهم

 نها اإلخالل بأمن المؤسسة وبالنظام العام؛أالمساهمة في كل حركة جماعية من ش 

 المؤسسة أمن على خطرا تشكل التي المعدات أو األدوات ترويج أو حيازة 
 األشخاص؛ المةوس
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 أن شأنها من مادة أي أو المسكرات أو المخدرات ترويج أو تناول أو حيازة 
  المعتقل؛ سلوك في اضطرابا تحدث

 الهروب أو محاولة الهروب؛  
 محاولة القيام بأحد األفعال المنصوص عليها أعاله أو التحريض على القيام بها.  

  :األخطاء من الدرجة الثانية
  ؛للغيرأو السب الموجه التهديد أو القذف  
  خسائر في بناية المؤسسة أو تجهيزاتها؛تعمد إحداث 

 أو تعهدات على الحصول أو للغير مملوكة أشياء على االستحواذ أو السرقة 
  الوسائل؛ بكل وذلك تنازالت

 القيام بأفعال من شأنها اإلخالل بالحياء؛  
 التعامل أو ترويجها وكذا الداخلي القانون بمقتضى بها مسموح غير أشياء حيازة 

  الحادة والهواتف النقالة؛األدوات واآلالت  ومنها بها
 محاولة القيام بأحد األفعال المنصوص عليها أعاله أو التحريض على القيام بها. 

  :األخطاء من الدرجة الثالثة
 الداخلي؛النظام  احترام عدم  
 بالمؤسسة؛ تزاول التي األنشطة عرقلة 

 المؤسسة؛ نظافة على المحافظة عدم 

 الضوضاء؛ إحداث 

 المؤسسة السجنية؛ يعدم االمتثال ألمر شرعي وقانوني لموظف  
 االمتناع عن االنخراط في أحد البرامج التربوية التأهيلية بالنسبة لألحداث؛  
  اإلدالء بمعلومات مغلوطة أثناء إنجاز بحث إداري حول حادث داخل المؤسسة

 السجنية؛

 بهاالتحريض على القيام  أعاله أو المنصوص عليهاالقيام بأحد األفعال  محاولة. 
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  259 المادة
مدير المؤسسة  ويشعريمكن أن تكون التدابير التأديبية موقوفة التنفيذ إما كليا أو جزئيا 

  .المعتقل بنتائج إيقاف التنفيذ المنصوص عليها أدناه
وينفذ التنفيذ  إذا ارتكب المعتقل خالل مدة ستة أشهر مخالفة أخرى سقط مفعول إيقاف

  .ن األول والثانياعندئذ التدبير
يضم التدبيران التأديبيان إذا كانا من نصف واحد على أال يتجاوز تنفيذهما معا المدة 

  .قانوناالقصوى المقررة 
التنفيذ يصبح التدبير التأديبي كأن لم إيقاف مخالفة أثناء مدة  إذا لم يرتكب المعتقل أي

 .....ل المخصص لهذه الغاية المنصوص عليه في المادة لك بالسجويشار إلى ذ.يكن
  .بعده

ين أو تأجيل تنفيذها بمناسبة األعياد الدينية أو ع التدابير التأديبية عن المعتقليمكن رف
  .أو لضرورة تطبيبهم أو متابعة تكوينهم ،لحسن سلوكهم اأو اعتبارالوطنية 

  260 المادة
  :ير التأديبية التاليةيمكن أن تصدر في حق المعتقلين التداب

 .اإلنذار مع التسجيل في الملف الشخصي -1

 .لحرمان من التدابير التشجيعيةا -2

 .يرة الزيارةتتقليص و -3
 وأدواتا من الشراءات ماعدا مواد يوم) 45( خمسا وأربعين المنع لمدة ال تتجاوز -4

من التوصل بمعونات من الخارج أو بصفة عامة الحرمان من  النظافة وكدا
 .والنصوص الصادرة تطبيقا لهالتي يجيزها هذا القانون  المزايا

 .الزيارة بدون فاصل االستفادة منمن  واحد الحرمان لمدة أقصاها شهر -5

 .أيام )7( سبعة بالقيام بأعمال تنظيف محالت االعتقال لمدة ال تتجاوز زامتاالل -6

 .271المادة  وفقا لمقتضيات بالقيام بإصالح الخسائر التي أحدثها المعتقل زامتاالل -7
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يوما قابلة للتجديد مرة واحدة  )15( خمسة عشرة بزنزانة التأديب لمدة الوضع -8
لمدة مماثلة على سبيل االستثناء بعد استشارة طبيب المؤسسة حول الحالة 

 .الصحية للسجين

  .ال يطبق تدبير الوضع بزنزانة التأديب على األحداث

  261 المادة
من  ثيمكن األمر باقتطاع قيمة ما أحد غير أنه ،ديبيغرامة كتدبير تأ ال يمكن فرض أي

  .الداخليالنظام في الح الضرر طبقا للكيفية المحددة خسائر من رصيد المعتقل إلص
لمرافق  في حالة عدم توفر السجين على رصيد القتطاع قيمة ما أحدثه من خسائر مادية

بأشغال  هقياماقتراح  ، أمكنللمعتقلين استدعت العالج أو جسدية المؤسسة السجنية،
  .في مواجهته تأديبيةاللتدابير ا مع مراجعة، واقتطاع قيمة ما أحدثه من خسائر بمقابل،

  262 المادة
  .ومالئمة لخطورة األفعال ات أعالهخالفالم درجةيجب أن تكون التدابير من 

  .جماعيةتكون التدابير التأديبية شخصية وال يمكن إصدار تدابير تأديبية 
مرة  إلىيرتها تج عن الوضع في زنزانة التأديب المنع من الزيارة وإنما تقليص وال ينت

 واحدة خالل مدة تنفيذ الوضع بزنزانة التأديب كما ال ينتج عنها التقليص من المراسالت
  .مع العائلة

يمكن للمعتقل أن ينازع في القرار التأديبي لدى قاضي تطبيق العقوبات إما إلبطاله أو 
 .إقراره تخفيضه أو

 للمرض العقلي أو ال يجوز معاقبة سجين تأديبيا على أي سلوك يعتبر نتيجة مباشرة
  .ذهنيةالإلعاقة ا
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  263 المادة
من طرف الموظف  فورا يتعين عند ارتكاب مخالفة تستوجب تدبيرا تأديبيا تحرير محضر

  .به من طرف المعتقلين الذي عاين الحادث أو أخبر
للشهود لهذا المحضر يستمع فيه للمخالف وجاز تقرير تبعا قل بإنيقوم رئيس المع

ويتضمن هذا التقرير جميع العناصر المتعقلة باألفعال المنسوبة إلى المعتقل مع معلومات 
  .حول شخصيته

وإن اقتضى الحال بعد القيام ببحث إضافي باتخاذ  ،يقوم المدير بناء على هذا التقرير
  .عة تأديبيةالقرار المالئم بشأن تحريك متاب

  264 المادة
 يضع بقرار يمكن بصفة احتياطية، لرئيس لجنة التأديب ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن

ساعة، شريطة أن يكون هذا  )48( ثمان وأربعين في العزلة، لمدة ال تتعدى معتقال
  .للمحافظة على النظام داخل المؤسسة الوسيلة الوحيدةهو اإلجراء، 

المعتقل،  حتياطي في العزلة من مدة التدبير التأديبي الذي سينفذهتحتسب مدة الوضع اال
  .تدبير الوضع في زنزانة التأديبإذا اتخذ في حقه 

  .ال تطبق هذه المادة على األحداث

  265 المادة
يجب إشعار المعتقل كتابة بالمخالفة التأديبية الموجهة إليه وبالمسطرة المتبعة في شأن 

  .متابعته تأديبيا
 ،لكلذطالب بمؤازرته من طرف من يختاره له أن يو التأديب،المعتقل أمام لجنة  يمثل
  . كتابياتوضيحاته شخصيا شفويا أو يقدم كما 

إذا كان يرى في ذلك  ر االستماع ألي شخص بصفته شاهدا،يمكن لرئيس اللجنة أن يقرو
  .مصلحة للتوصل إلى الحقيقة
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ير قادر على التعبير، يستعان قدر أو إذا كان غالمعتقل ال يفهم اللغة العربية،  إذا كان
  .جنةليعين من طرف رئيس ال، بترجمان أو بأي شخص آخراإلمكان 

  .وفي حينهكتابة  يبلغ إلى المعتقليصدر قرار التدبير، و
التذكير بحق المعتقل في  ر باإلضافة إلى ذكر أسباب اتخاذه،يجب أن يتضمن القراو
  .نازعة فيهمال

المدير الجهوي  أمام القرارأن ينازع في  الذي صدر في حقه تدبير تأديبي،قل يمكن للمعت
  .تبليغه من تاريخ ساعة )48( ثمان وأربعين داخل أجل
 )7( سبعة ال يتجاوز داخل أجل في طلب المنازعة، أن يبت، المدير الجهوي يجب على

  .وعليه أن يعلل قراره ،من تاريخ التوصل بطلب المنازعة مياأ
  .لمنازعةاطلب ض دم الجواب داخل هذا األجل بمثابة رفيعتبر ع

  266 المادة
ثمان انصرام  رة، قبلمباشوبالتقارير ذات الصلة ي بالتدابير التأديبية يشعر المدير الجهو

  .ساعة من صدورها )48(وأربعين 
أن يدرس من جديد التدبير التأديبي في غير حاالت المنازعة من طرف المعتقل يمكنه 
  .، إما إلبطاله أو تخفيضه أو إقرارهالمتخذ

  267 المادة
المندوب العام ة بواسطة لوائح شهرية كال من يشعر مدير المؤسسة بالتدابير التأديبي

ئية المختصة ة القضاالسلطووقاضي تطبيق العقوبات  وإعادة اإلدماج لسجونإلدارة ا
  .ءعند االقتضا

  .يضمن هذا التدبير التأديبي بملف المعتقل
يمسك تحت سلطة مدير الذي  يبية بالسجل المخصص لهذه الغاية،ل التدابير التأدتسج

 ةأثناء زيارومؤسسات الرقابة اإلدارية و المؤسسة، ويقدم إلى السلطات القضائية
  .لمؤسسةا
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  268 المادة
 ،التأديب من طرف الطبيب بمجرد وضعه بها ةأن يفحص المعتقل الموضوع بزنزانيجب 

  .في األسبوع على األقل مرات) 3(ثالث حوال في جميع األ ويفحص
  .ستمراره سيعرض صحة المعتقل للخطريوقف هذا التدبير إذا ما الحظ الطبيب أن ا

بإمكانية االتصال بحرية بمحاميهم طبقا يحتفظ المعتقلون الموضوعون بزنزانة التأديب 
  .ئيةللمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون المسطرة الجنا

أن يتمتع المعتقلون الموضوعون بزنازن التأديب بفسحة انفرادية مدتها ساعة  ويجب
  .واحدة في كل يوم

  .ال يسمح بتقليص النظام الغذائي للمعتقلين الذين تقرر وضعهم بزنزانة التأديب

  269 المادة
  .قوةألصفاد والقيود وقميص المعاملة العقابية وسائل الضغط، كاال يجوز أن تستعمل لل

  :استثنائيةبصفة للتحكم في المعتقل و يمكن استعمال هذه الوسائل
 إذا أظهر المعتقل عن عدوانية، أو صدر منه عنف جسدي خطير اتجاه الغير؛ -

 إذا حاول المعتقل االنتحار أو االعتداء على نفسه؛ -

 .يترتب عنها سلوك يهدد الغير إذا أصيب بنوبة نفسية أو عقلية -

لى الفور من أجل خصائي النفسي عثانية والثالثة إشعار الطبيب واأللويجب في الحالتين ا
 .الالزمةاتخاذ اإلجراءات 

هذه الوسائل أو بوضع حد تتم استشارة الطبيب بشأن كل ما يتعلق باستعمال 
والسلطة القضائية عند  وإعادة اإلدماج لسجوندارة االمندوب العام إليشعر الستعمالها،و

  .جراءاتاإلبكل هذه  االقتضاء
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 270 المادة

مع  التنظيميـة ألحكـام القـانون أو النصوص قـاوف سـجين إال أي تأديبيا تابعال ي
 . ةـراءات القانونيـاإلج المةـاف وسـاإلنص مراعاة

  .سجين مرتين على نفس الفعل أو المخالفة متابعةوز ـال يجو

  271 المادة
وله أن يبدي مالحظاته بسجل خاص ملفات التأديب على  قاضي تطبيق العقوبات يطلع

  . يمسك لهذا الغرض
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 لإلفراج ئيتفريد العقوبة والتهي: لسابعاالباب 

  العفو بشروط العفو واإلفراج المقيد: الفرع األول

  272 المادة
كما تم تعديله المعتقلون من العفو طبقا لمقتضيات الظهير الشريف بشأن العفو  يستفيد
كما تم ) 1958فبراير  6( 1377رجب  16بتاريخ  1-57-387الظهير الشريف رقم وفق 

 :تغييره وتتميمه بموجب 

 ؛)1963غشت  5( 1383ربيع األول  14بتاريخ  1-63-017الظهير الشريف رقم  - 

  .)1977أكتوبر  8( 1397شوال  24بتاريخ  1-77-226 الظهير الشريف رقم - 

  بشروط اإلفراج المقيد
 273 المادة

ة الجنائية لكل معتقل يمكن أن يقترح لالستفادة من اإلفراج المقيد جب دراسة الوضعيت
جب بشروط طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية من طرف مدير المؤسسة الذي ي

قل والطبيب والمشرف االجتماعي والموظفين المكلفين عليه استشارة كل من رئيس المع
  .بإعادة تأهيله

ن اإلفراج المقيد بشروط من طرف قاضي تطبيق يمكن أن يقترح الستفادة معتقل م
  .العقوبات، أو أي شخص أو هيئة مؤهلة لذلك

عدم عودته إلى إمكانية ينبغي أن تنصب هذه االستشارة على سلوك المعتقل وحظوظ و
  .السجن بعد اإلفراج عنه

  274 المادة
قا يعد ملف اقتراح اإلفراج المقيد بشروط من طرف مدير المؤسسة السجنية طب

  :لمسطرة الجنائية وينبغي أن يتضمنلمقتضيات قانون ا
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 ؛بطاقة شخصية للمعتقل بخصوص وضعيته الجنائية  
 ؛شهادة طبية عند االقتضاء تتعلق بحالته الصحية  
  بيانا بحسابه االسمي مع اإلشارة إلى كل المبالغ التي بذمته بمقتضى المقرر

  ؛الزجري الذي هو بصدد تنفيذه
 ؛اخل المعتقلملخصا حول سلوكه د  
 ؛مالحظات حول طبيعة عالقته مع عائلته  
 رأي مدير المؤسسة في االقتراح.  

  275 المادة

  :المدير الجهوي لتتميمها ترسل هذه الملفات إلى
  بشهادة تثبت بأن المعني باألمر يملك وسائل شخصية للعيش أو مهنة ذات دخل

زم فيها بتشغيل المعتقل من مشغل يلت لك بشهادة إيواء أو شهادةوإذا تعذر ذ ،قار
  .، أو من جمعية حاضنةجرد اإلفراج عنهبم

  بنظرية رئيس النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم مع ملخص لوقائع
  .الجريمة

 . ن بها المعتقلبنظرية عامل اإلقليم أو العمالة التي سيقط  - 
، بعد مراقبتها، إلى فاتالسجون وإعادة اإلدماج هذه المل المندوب العام إلدارةيرفع 

  . بنظريته رئيس لجنة العفو واإلفراج المقيد بشروط مرفقة

 276 المادة

  . جل االقتراح المقيد بشروط سرياأمن ة يكون محتوى الملفات المنجز
يمنع إشعار المعتقل أو عائلته أو األشخاص الذين يهمهم أمره باقتراحات اإلفراج 

  . المقدمة أو بتأجيلها
  .وبأسبابه ار المعتقل بقرار رفض اإلفراج المقيد بشروطيجب إخب
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  277 المادة

 ،يشعر المعتقل فورا بقرار اإلفراج المقيد بشروط من طرف مدير المؤسسة المعتقل بها
إذا كان هذا اإلفراج رهينا  .لقيام بهذا اإلجراءا إلىوينجز هذا األخير محضرا يشير فيه 

  . ثبات هذا األداءإو لضحايا فال يمكنه أن يقع إال ببتسديد مبلغ دين للخزينة العامة أ

  278 المادة

تسلم للمعتقل عند خروجه من المؤسسة التي كان يقضي فيها عقوبته رخصة تتضمن 
  : تخذ بشأنه وتحتوي هذه الرخصة علىالقرار الم

  المعلومات الضرورية عن هويته ووضعيته الجنائية مع اإلشارة إلى التاريخ الذي
 ؛نتهي فيه عقوبتهكانت ست

 ؛اإلفراج المقيد بشروط عتقل مناإلشارة إلى القرار القاضي باستفادة الم  
  تعيين المكان أو األماكن التي سبق للمفرج عنه أن أبان عن رغبته في التوجه

  ؛إليها وكذا األجل المحدد للوصول إليها والسلطات التي يجب عليه المثول أمامها
 دير المؤسسة مع ختمها بطابعهع هذه الرخصة من طرف ميتوق.   

  
 الرخص االستثنائية للخروج: الفرع الثاني

 279 المادة

على حسن السلوك،  تحفيزهمتالئم مختلف فئات المعتقلين بغية  تحدد تدابير تشجيعية
  .تحدد بقرار من المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

  280 المادة
 الذين المدانين لبعض يمنح أن ،جون وإعادة اإلدماجلمندوب العام إلدارة السل يمكن
مدير  اقتراح على بناء أو تلقائيا، إما سلوكهم، بحسن والمتميزين العقوبة نصف قضوا

 )10( عشرة تتعدى ال لمدة للخروج رخصا وموافقة المدير الجهوي المؤسسة السجنية،
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أو  العائلية الروابط على حفاظال بقصد أو والدينية، الوطنية األعياد بمناسبة خاصة أيام،
  .ئهم لإلدماج االجتماعييالبرامج المعتمدة لتهي إطارفي 

  281 المادة
 :ـبمن الرخص االستثنائية للخروج المدانون في جرائم تتعلق ال يستفيد 

 ؛وسوء معاملتهم اغتصاب األطفال 
 ؛واألزواج العنف ضد األصول، والفروع 

 االتجار الدولي في المخدرات؛ 

 ؛في حالة عود تقلونالمع 

  والمس بأمن الدولة؛والتطرف اإلرهابقضايا ،  
 جرائم األموال. 

  282 المادة
 .والمساعدة للحراسة وإجراءات شروطا المؤقت، الخروج رخصة قرار يتضمن أن يمكن

  .الرسمي الزي ارتداء من االقتضاء، بالخفر،عند المكلفون األعوان يعفى
قة على رخصة الخروج أو برفضها أو بإلغائها مع يتم إشعار السجين كتابة بالمواف

  .التعليل
  .يمكن إلغاء رخص الخروج ألسباب مشروعة حتى قبل تنفيذها

 283 المادة

 الشروط بتطبيق يتعهدوا أن لقضائها، خروجهم قبل ،الرخصة من المستفيدين على يجب
 في طواعية عن للمؤسسة بالرجوع يتعلق فيما وخاصة الرخصة، منح قرار في المحددة
 .لذلك المحدد التاريخ

 خارج وجودهم قانونية تبرير من االقتضاء، عند تمكنهم شهادة لهم، للمرخص تسلم
 .المؤسسة
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  .معوزا كان إذا الرخصة، من المستفيد تنقل مصاريف اإلدارة تتحمل أن يمكن

 284 المادة

 عند تأديبية، بيرلتدا رخصهم، نهاية بعد بالمؤسسة يلتحقوا لم الذين المعتقلون يتعرض
 جنحة أجل من لها يتعرضون التي الزجرية العقوبات على عالوة اعتقالهم، إعادة

 .الهروب

 الحالة باستثناء طبيعته، كانت أيا مدة االعتقال، من االستثنائية الرخصة مدة تحتسب
 .السابقة الفقرة في عليها المنصوص

 

 التخفيض التلقائي للعقوبة: الفرع الثالث

  285 المادة
لجنة على مستوى المؤسسة السجنية يعهد إليها تمكين السجناء من التخفيض  ثتحد

المنصوص عليها في قانون المسطرة  واإلجراءاتالتلقائي للعقوبة وفقا للشروط 
 .الجنائية

  286 المادة
يشرف قاضي تطبيق العقوبات على عمل اللجنة وله صالحية البت في إطار لجنة 

 .ت المتعلقة بالتخفيض التلقائييرأسها حول التظلما

  287 المادة
 .يخضع التخفيض التلقائي للمراقبة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية

  288 المادة
التخفيض التلقائي  المعتقل حول االستفادة منسلوك تحدد معايير ومؤشرات حسن 

  .جوإعادة اإلدما لسجونإلدارة ا للعقوبة بمقتضى قرار للمندوب العام
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 لإلفراجئ يالتوجيه والتهي: الفرع الرابع

  289 المادة
رف ئ وإعادة اإلدماج، يرأسها المشيتحدث بكل مؤسسة سجنية مصلحة التوجيه والتهي

ينهم باقتراح ين، يتم تعيفريق عمل مكون من المرافقين االجتماعي، ويساعده االجتماعي
  .من طرف مدير المؤسسة

  290 المادة
  .نص تنظيميعادة اإلدماج بمقتضى ئ وإيمصلحة التوجيه والتهيت يتم تحديد اختصاصا
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  مقتضيات خاصة: لثامناالباب 
  291 المادة

تستفيد الفئات الخاصة كاألحداث والنساء والحوامل وذوي االحتياجات الخاصة والمسنين 
ن باإلعدام والسجن المؤبد من رعاية خاصة تناسب احتياجاتهم يألجانب والمحكوموا

المشرفين االجتماعيين والطبيب األخصائي  بإشراف على األخص مناعهم وأوض
  .النفسي
 

 باألطفال اتوالنساء المرافقوالحوامل  النساء: الفرع األول

  292 المادة
  .سجونفي ال اإلنسانوممارسات حقوق  مبادئ اعتبارلة النساء السجينات تقتضي معام

 293 المادة

الدعم  من، وكذا رة القانونية والمساعدة القضائيةشامن االست ستفيد النساء السجيناتت
  .هنالمناسب والمتخصص الذي يراعي احتياجات

  294 المادة
يخصص جزء من البرامج الموجهة للنساء لتحسيسهن برسالتهن داخل األسرة 

  .التنمية االجتماعية وبدورهن في

  295 المادة
  .و األميةاالنخراط في برامج محيجب تمكين النساء السجينات من 

االستفادة من البرامج التعليمية والتكوين والمشاركة  فييتعين تمكين النساء من الحق 
  .في األنشطة الرياضية والثقافية والبرامج التربوية مع المالءمة وفق الخصوصية
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 296 المادة

عند إخضاع األم  أطفالب إخضاع الطفل المرافق للفحص الطبي من طرف طبيب بج
  .ة عند الدخولللفحوص الطبي

  واالحتفاظ باألبناء صغار السن الوالدة أثناء فترة االعتقال
  297 المادة

الصحة والرعاية النفسية  لتوفير الضرورية الخاصة بالمرافق النساء سجون تزود
  .اوبعده الوالدة قبل والعالج

  .تستفيد النساء الحوامل وكذا الالئي يرافقهن أطفالهن من نظام مالئم لوضعيتهن
 مع ضرورة، السجن خارج مستشفى في األطفال لوالدة ترتيبات أمكن، حيثما وتتخذ،

عتماد مدة واقصد الوالدة،  المرأة الحاملتيسير مسطرة منح الرخص االستثنائية لفائدة 
  .مناسبة لذلك

تتم إعادتهن إلى المؤسسة إذا سمحت حالتهن الصحية بذلك ويمكن لألم المعتقلة 
 في ذلك يسجل ال السجن، داخل طفل والدة في حالةاخل المؤسسة االحتفاظ برضيعها د

كما ال يشار إلى اعتقال األم ويصرح بذلك إلى المصلحة المكلفة بالحالة  الميالد شهادة
المدنية آلخر عنوان لألم من طرف مدير المؤسسة أو الموظف المكلف بالمصلحة 

  .االجتماعية تحت مسؤولية المدير
  .قييد الحرية مع النساء الحوامل أثناء الوالدة وبعد الوضع مباشرةال تستخدم أدوات ت

  298دة االم
ال يمكن قبول األطفال الذين يصاحبون أمهاتهـم داخل المؤسسة السجنية، إال بالموافقة 

  .الكتابية للسلطة القضائية المختصة
بناء على  يمكن إبقاء األطفال صحبة أمهاتهم، حتى بلوغهم سن الثالثة، إال أنه يمكن

، إلى سن الخامسة، استنادا إلى تقرير النيابة العامةطلب األم، تمديد هذا الحد بموافقة 
  .المؤسسة هاتهمعد من طرف  بالمؤسسة السجنيةالطفل  وضعية
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تتكفل المصلحة االجتماعية، قبل فصل الطفل عن أمه، بدراسة إمكانية وضعه بجهة 
  .ق الحضانةتعتني بتربيته، شريطة موافقة من له ح

  299 المادة
تزود سـجون النسـاء بـالمرافق الخاصـة الضـرورية لتـوفير الرعايـة والعـالج 

  . وبعـدها قبـل الـوالدة
بلورة برنامج لألمهات  إلىوإعادة اإلدماج لسجونإلدارة ا ةالعام يةلمندوباتعمد 

خاصة بالصحة  االنخراط في برامجإلى امية الرالسجينات من خالل النصوص التنظيمية
 .كفئة خاصة نمع مالءمتها مع خصوصياته اإلنجابية،

  300 المادة
 مصلحة السجن إلى في والديه أحد مع بالبقاء للطفل السماح بشأن قرار اتخاذ في يستند
   .الفضلى الطفل

 مرافق لتأمين ترتيبات تتخذ الوالدين، أحد مع السجن في األطفال ببقاء السماح وفيحال
  .مؤهلون أشخاص عليها يقوم األطفال لرعاية ارجيةخ أو داخلية

ر حضانة مؤهلة ومالئمة ن ألمهاتهم وقتهم اليومي بدوويقضي األطفال المرافق
  .بالمؤسسة السجنية لحاجياتهم، وفق إجراءات منظمة لفضاءات األطفال

 عند الصحي الفحص ذلك في بما ،خاصة صحية رعاية خدماتمن  األطفال يستفيد
  .متخصصين قبل من باستمرار نموهم صدور الدخول

  301 المادة
تمتع كل معتقلة برخصة استثنائية بعد وضع الحمل، تحدد مدتها من قبل المندوب العام 

يوما، وال تحتسب هذه  )60(ستين  مدة تتجاوز أالإلدارة السجون وإعادة اإلدماج، على 
 .المدة في مدة العقوبة المحكوم بها عليها

 .االستفادة من اإلفراج المقيد بشروط بما يتماشى وحاجياتهن ن النساء منتمك
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 األحداث: الفرع الثاني

  302 المادة
الذي  حدث عبر التوجيه والتأديب اإلصالحيتعمل إدارة السجن على منح حماية خاصة لل

  .يهدف إلى تلقين مبادئ الفضيلة واألخالق في سياق تربوي يقيه من معاودة االنحراف
  .أوقات الفراغ ءيولي اهتماما مكثفا للتربية ومل إلى نظام يخضع األحداث

  .المدانين واالحتياطيين جانحينيطبق هذا النظام على ال
  303 المادة

ل يوزع األحداث حسب اإلمكان على مجموعات حسب سنهم بمراكز اإلصالح أو داخ
  . المؤسسات باألحياء المخصصة لهم

  .عن غيرهم الذين هم في وضعية عودل قدر اإلمكان فص تصنيفاليراعى عند كما 

  304 المادة
الكفيلة بتعزيز الروابط العائلية للسجين  اإلجراءاتالمؤسسة السجنية  إدارةتتخذ  

  .الحدث

  305 المادة
الكفيلة بإشراك العائلة قدر اإلمكان في البرامج  اإلجراءات يةالسجنالمؤسسة تتخذ إدارة 

  .ة الحدثلفائد التربوية والتأهيلية المقررة
  .ويتم إعمال هذه البرامج في إطار المالءمة مع البرامج المعمول بها وطنيا

  306 المادة
  .تدابير تعزز الحماية الجسدية والنفسية للحدثالسجنية المؤسسة  إدارةتتخذ 

تقتصر تحركات المعتقلين المنتمين لهذا الصنف خارج المحل المخصص لهم على ما 
  .ولؤحرسون بدقة من طرف الموظف المسويتقتضيه ضرورة المصلحة 
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  307 المادة
  .ة أو في زنزانة التأديبيحظر وضع الحدث في عزل

والجانب  الشخصيةو السنالتناسب مع : بار في التدابير التأديبيةيؤخذ بعين االعت
 .إقرارهاالتربوي في 

  308 المادة
ة المكلفة بالتربية يمكن لألشخاص الذين تكفلهم الجهات القضائية المختصة أو اإلداري

  .سنة) 20( ات لألحداث واألشخاص دون العشرينالمحروسة أن يقوموا بزيار
تكفل المصلحة االجتماعية بالمؤسسة السجنية اإلجراءات الكفيلة بتمكين الحدث من 

  .المساعدة القضائية

  309 المادة
المودعين األحداث  على باإلشراف على تنفيذ التدابير الواقعة قاضي األحداثيختص 

  .بالمؤسسات السجنية
سنة طيلة النهار  )20( يجب شغل األحداث واألشخاص الذين تقل أعمارهم عن عشرين

ة التي يمكن في مختلف األنشطة الهادف السجنية وفق برنامج يحدده مدير المؤسسة
 من دراسة وتكوين مهني ونشاط تربوي وتربية دينية وبدنية ورياضية ،تنظيمها

  .اتهم بشكل منظموممارسة هواي
يجب السماح لهم بالبقاء بالهواء الطلق مدة كافية خارج الساعات المخصصة لهذه 

  .األنشطة كما يمكن لهم حينئذ أن يجتمعوا شريطة خضوعهم لحراسة مستمرة
  310 المادة

  . استبدال العقوبات الحبسية بتدبير العمل من أجل المنفعة العامة يمكن لقاضي األحداث
ي األحداث لجنة البت في التظلمات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن مدير يترأس قاض

  .السجن بشأن التخفيض التلقائي للعقوبة
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  311 المادة
يمكن لقاضي األحداث منح تخفيض إضافي لألحداث المؤهلين لالستفادة من التخفيض 

في متابعة التلقائي الذين شاركوا في برامج اإلدماج أو أبانوا عن مجهودات متميزة 
  .دراستهم أو في التكوين المهني أو الخضوع للعالج

كما يمكنه أن يأمر بسحب آخر تخفيض تلقائي للعقوبة استفاد منه الحدث الذي أبدى 
  .سلوكا سيئا

 

 االحتياجات الخاصة وذوو المسنون األشخاص: الفرع الثالث

  312 المادة
 معيشة لضمان المعقولةواإلجراءات  التيسيرية الترتيباتإدارة المؤسسة السجنية  تهيئ

 السجن في اإلعاقات من غيرها أو العقلية أو البدنية اإلعاقات ذويالمسنين و السجناء
  .المساواة من أساس علىيحفظ حقوقهم و بشكل

  313 المادة
يف المتقدمين في السن وما يصاحبه من صعوبات على المستوى تفرض صعوبة تك

المندوبية العامة للسجون وإعادة في الحركة على  الصحي وعلى المستوى البدني،
  .همحتياجاتمعاملة خاصة تتماشى وطبيعة ااإلدماج 

  314 المادة
على إعداد برامج تأهيلية تستحضر  وإعادة اإلدماج لسجونتحرص المندوبية العامة ل

  .فئة السجناء المتقدمين في السن
  315 المادة

ضرورة تتبع الطبيب ، من خالل لمعاقلسجين ااهتماما خاصا ل السجنية المؤسسات تولي
شكل عائقا يمكن أن ت منذ دخوله إلى السجن، واستبانة جوانب القصور الجسدية التي له

  .يةتأهيلال دون إسهامه في البرامج
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  316 المادة
تعمل اإلدارة السجنية على التعاقد مع القطاع الحكومي المكلف بالمعاقين من أجل اعتماد 

ي متنوع يشمل كل اإلعاقات، ويراعي خصوصيات المعاق ونفسيته، مع برنامج تأهيل
  .وضع استراتيجية لتأهيل الموظفين العاملين إلى جانب المعاق السجين

  317 المادة
يكشـف التشـخيص الحقـا ال يجـوز أن يوضـع في السـجون األشـخاص الـذين 

ممـن يـؤدي شديدة  ة أو مشـاكل صـحية عقليـةذهنيـ لـديهم إعاقـات أن
 بقـاؤهم في السـجن إلى تفـاقم حالتـهم، وتتخـذ ترتيبـات لنقلـهم إلى مرافـق

  .للصحة العقلية في أقرب وقت ممكن

  318 المادة
ة، إذا ـحية أو عقليـاكل صـة أو مشـات ذهنيـابون بإعاقـجناء المصـع السـيوض
ت ـة تحـق متخصصـالج في مرافـة والعـت المراقبـرورة، تحـت الضـاقتض

  .راف اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهلينـإش
لجميـع السـجناء اآلخـرين الـذين يحتـاجون إلى العالج  ر وزارة الصحة العالجتوف

  .من أمراض عقلية

  319 المادة
بالتعاون مـع األجهـزة المختصـة  تحرص المندوبية العامة للسجون وإعادة اإلدماج

قديم مساعدة النفساني للسجين ولت اصـلة العـالجتـدابير لموعلى وضع على الصحة، 
 .اجتماعية نفسانية
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 والسجن المؤبد المحكومون باإلعدام: الفرع الرابع

  320 المادة
  .يودع السجناء المحكومون باإلعدام وبالمؤبد بسجون مركزية

  .يخضع المحكوم عليهم باإلعدام لنظام االعتقال االنفرادي حسب اإلمكان
عناية خاصة تمكن من دراسة وبالسجن المؤبد باإلعدام  ينحكوميجب إيالء الم

شخصيتهم وتتبع حالتهم النفسية والحفاظ على توازنهم بشكل يستبعد معه احتمال كل 
  . من خالل العرض الدوري على المتخصصين ،محاولة هروب أو انتحار أو إضرار بالغير
  .بمكان إيوائهمتجرى الفسح قدر اإلمكان بأفنية خاصة 

يمكن السماح لهم بمزاولة بعض األشغال بعد استشارة الطبيب والمشرف االجتماعي 
  .وبعد اتخاذ اإلجراءات األمنية الضرورية

  321 المادة
إلى مؤسسة تتوفر على حي معد  والسجن المؤبد يمكن ترحيل المحكوم عليهم باإلعدام

  .لهذه الفئة من المعتقلين بمجرد النطق بالحكم

  322 المادة
 فراد عائالتهم وأوليائهممن زيارة أ والسجن المؤبد تفيد المحكوم عليهم باإلعداميس

ويمكنهم التوصل مباشرة من هؤالء وتحت مسؤوليتهم بالمؤن التي يتعين تفتيشها بكل 
  .السجنية ةدقة من طرف إدارة المؤسس

مؤن التوصل بالوالمحكوم عليهم بالسجن المؤبد ال يمكن للمحكوم عليهم باإلعدام 
الغذائية الموجهة إليهم بواسطة طرود أو خارج اإلطار المسموح به في الفقرة األولى 

  .أعاله
خالل هذه الوضعية من االتصال وبالسجن المؤبد يستفيد المحكوم عليهم باإلعدام 

  .بدفاعهم ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون
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  .آمنةظروف في مر الزيارة الحتياطات األمنية لتتتخذ إدارة المؤسسة جميع ا

  323 المادة
والسجن  مين باإلعدامالمحكو تعمل المندوبية العامة للسجون وإعادة اإلدماج على تمكين

  .من إتمام دراستهم ومن اإلسهام في مختلف األنشطة بالمؤسسة السجنية المؤبد

 324 المادة

بقرار قبول طلب  المؤبدأو بالسجن ينبغي في كل األحوال تبليغ المحكوم عليهم باإلعدام
  .العفو

 

 األجانب: الفرع الخامس

  325 المادة
  .حقوق التي يتمتع بها باقي السجناءيتمتع السجناء األجانب بجميع ال

على حماية السجناء األجانب من المندوبية العامة للسجون وإعادة اإلدماج تحرص 
من طرف السجناء أنفسهم  وغيره ون أو الدين أو العرق أو الفكرالتمييز على أساس الل

  .ومن طرف موظفي اإلدارة

  326 المادة
مـن التسـهيالت لالتصـال  ايـا األجانـب قـدرا معقـواليمنح السجناء مـن الرع

  .لين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمون إليهابالممث
 يونـون دبلوماسـلا ممثـيس لهـا دول لـن رعايـم مـذين هـجناء الـنح السـيم

ل الدبلوماسـي ـال بالممثـة لالتصـهيالت مماثلـتس د،ـليون في البلـأو قنص
  .فـة برعايـة مصـالحهمللدولـة المكل
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  327 المادة
على تعزيز تواصل األجانب داخل المندوبية العامة للسجون وإعادة اإلدماج تعمل 

  .المؤسسات السجنية

 328 المادة

التكوينية، التأهيلية و من البرامج المعتقلين جانب كغيرهم مناألالسجناء  يستفيد
  .واألنشطة الترفيهية
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  ختاميةو انتقالية مقتضيات: لتاسعاالباب 
  329 المادة

قبل ة والتعليمات الصادرة إليها تستمر المؤسسات السجنية في تطبيق ومراعاة األنظم
قانون، في انتظار ، ما لم تتعارض ومقتضيات هذا النشر هذا القانون بالجريدة الرسمية

  .صدور النصوص التطبيقية المتعلقة به

  330 المادة
  :تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون وخصوصا

........................................................................  
........................................................................ 


