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عرف المغرب نظام السجون ﻣنذ القدم ،فخالل فترة الحماية كانت السجون المغربية ﺗابعة إلدارة األﻣن
وﻣصنفة إلى صنفين :األول ﻣخصص للمغاربة ،والثاني للفرنسيين واألجانب ،وبالطبع فالوظيفة اإلصالحية
كانت ﻣغيبة بالمرة ،ألن السجن حينھا كان يختص في ﺗدعيم الوجود اإلﻣبريالي وقص أجنحة المقاوﻣة.
أﻣا بعد االستقالل فقد ألحقت إدارة السجون بوزارة العدل وأنيطت بھا ﻣھمة ﺗنفيذ األحكام والقرارات
القضائية السالبة للحرية وأواﻣر االعتقال االحتياطي ،وقد ظلت ﺗعمل بمقتضيات ظھيري  1916و  1930إلى
حين صدور قانون رقم  23.98المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية  ،الذي صنف السجون إلى أربعة
أصناف:
 (1السجون المركزية.
 (2السجون الفالحية.
 (3السجون المحلية.
 (4ﻣراكز اإلصالح والتھذيب.
وبتاريخ  29أبريل  2008صدر ظھير شريف رقم  1.08.49يقضي بتعيين المندوب العام إلدارة
السجون وإعادة اإلدﻣاج ،وبتحديد اختصاصاﺗه وإلحاق المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج به
وفصلھا عن وزارة العدل ،وقد ﺗال صدور ھذا الظھير عدة ﻣراسيم وقرارات وھي:
ﻣرسوم  2.08.772صادر في  21ﻣاي  2009بتحديد اختصاصات وﺗنظيم المندوبية العاﻣة إدارة
السجون وإعادة اإلدﻣاج.
ﻣرسوم رقم  2.08.311صادر في  12يونيو  2008بتعيين المدير المكلف بسالﻣة السجناء
واألشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون.
ﻣرسوم رقم  2.08.312صادر في  12يونيو  2008بتعيين المدير المكلف بالعمل االجتماعي
والثقافي لفائدة السجناء وبإعادة إدﻣاجھم.
ﻣرسوم رقم  2.08.599صادر في  7نوفمبر  2008بشأن النظام األساسي الخاص بموظفي
المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج.
ﻣرسوم رقم  2.09.597صادر في  23نوفمبر  2009ﺗمنح بموجبه ﺗعويضات لفائدة بعض فئات
الموظفين التابعين للمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج.
قرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج رقم  149.09صادر في  2يناير  2009بتعيين
آﻣر ﻣساعد بالصرف.
قرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج رقم  1524.09صادر في  21ﻣاي 2009
بتحديد اختصاصات وﺗنظيم أقسام وﻣصالح المديريات المركزية التابعة للمندوبية العاﻣة إلدارة
السجون وإعادة اإلدﻣاج.
قرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج رقم  2456.09صادر في  18سبتمبر 2009
بإحداث وﺗحديد اختصاصات وﺗنظيم المصالح الالﻣمركزة للمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة
اإلدﻣاج.
قرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج رقم 2634.09صادر في  19ديسمبر 2009
بشأن إحداث ﻣركز ﺗكوين أطر المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج.
قرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج رقم  848.10صادر في  8ﻣارس 2010
بتحديد ﻣكونات وشكل الزي الرسمي لموظفي ھيئة الحراسة واألﻣن بالمندوبية العاﻣة إلدارة
السجون وإعادة اإلدﻣاج والشارات المقررة لھم.
قرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج رقم  465.11صادر في  25فبراير 2011
بترﺗيب أصناف المؤسسات السجنية.
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ويتوفر المغرب حاليا على  65ﻣؤسسة سجنية ﻣصنفة حسبما يلي:
 −السجون المركزية2 :؛
 −السجون الفالحية8 :؛
 −السجون المحلية52 :؛
 −ﻣراكز اإلصالح والتھذيب.3 :
يشكل القانون رقم  23.98المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية طفرة نوعية في ﻣجال حقوق اإلنسان
بالمغرب ،حيث أنه يوازن بين المتطلبات األﻣنية وبين ﻣتطلبات إصالح السجناء وﺗأھيلھم اجتماعيا وﺗربويا
وﻣھنيا ،كما يتضمن ﻣقتضيات ﺗالئم التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة ،إن على ﻣستوى التصنيف
والرعاية الصحية وﺗھيئ سبل إدﻣاج السجناء ،والمراسلة والتواصل ،أو على ﻣستوى ﺗوفير الضمانات الالزﻣة
الضطالع المؤسسات السجنية بالدور األﻣني المنوط بھا ،وعلى جملة حقوق وضمانات ﺗنسجم في اﺗجاھھا العام
ﻣع الشروط النموذجية الدنيا لمعاﻣلة السجناء كما ھي ﻣتعارف عليھا دوليا ،وﻣن بينھا على وجه الخصوص:
• ﺗقسيم المؤسسات السجنية إلى ﻣجموعتين رئيسيتين :السجون المحلية المخصصة بصفة عاﻣة إليواء
المعتقلين االحتياطيين والمحكوم عليھم بعقوبات قصيرة األﻣد والمكرھين بدنيا ،والمؤسسات السجنية المخصصة
إليواء المدانين؛
• إخضاع المؤسسات السجنية إلى أصناف بحسب أھميتھا وﺗخصصھا ؛
• الفصل الكلي للمحالت المخصصة للنساء ﻣن حيث المراقبة والدخول؛
• فصل المعتقلين االحتياطيين عن المدانين؛
• فصل المكرھين بدنيا ألسباب ﻣدنية ،عن المعتقلين االحتياطيين وعن المدانين؛
• ﺗخصيص أﻣاكن االعتقال االنفرادي للمعتقلين االحتياطيين بالسجون الفالحية؛
• ﺗخصيص السجون المركزية إليواء المدانين المحكوم عليھم بعقوبات طويلة األﻣد؛
• اعتبار السجون الفالحية المحدثة على ﻣستوى كل جھة ﻣؤسسات ذات نظام شبه ﻣفتوح لتنفيذ العقوبات؛
• ﺗخصيص السجون المحلية لتلقين المدانين ،ﺗبعا لمؤھالﺗھم ،ﺗكوينا ﻣھنيا قصد ﺗأھيلھم لالندﻣاج في الحياة
المھنية بعد اإلفراج عنھم؛
• ﺗخصيص ﻣحالت االعتقال الجماعية للمدانين المؤھلين للتعايش فيما بينھم؛
• ﺗنظيم سجالت االعتقال بطريقة واضحة وﺗحت الرقابة القضائية؛
• عدم اعتبار وضع المعتقل في العزلة بموجب ﺗدبير احتياطي ﺗدبيرا أﻣنيا؛
• وجوب فحص المعتقلين الموضوعين في العزلة ،ثالث ﻣرات في األسبوع على األقل ،ﻣن طرف طبيب
المؤسسة ؛
• إقرار الحق للمعتقلين االحتياطيين والمكرھين بدنيا في طلب ﻣمارسة عمل؛
• إقرار ﻣبدأ التعويض عند إسناد أي عمل للمعتقلين وﻣنحھم ﻣقابال ﻣنصفا يحدد ﻣبلغه بمقتضى قرار
ﻣشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية؛
• ﻣنح المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج سلطة ﺗمكين المدانين الذين قضوا نصف العقوبة
والمتميزين بحسن سلوكھم إﻣا ﺗلقائيا ،أو بناء على اقتراح ﻣن ﻣدير المؤسسة رخصا للخروج لمدة ال ﺗتعدى
عشرة أيام خاصة بمناسبة األعياد أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية أو لتھيئ اإلدﻣاج االجتماعي؛
• ﻣعاينة كل ﻣعتقل عند دخوله إلى المؤسسة السجنية ،إﻣا ﻣن طرف ﻣديرھا أو العون المكلف بالمصلحة
االجتماعية ،ﻣع ضرورة إخبار النيابة العاﻣة بكل اإلصابات أو األعراض البادية؛
• إخضاع المعتقل لفحص طبي داخل أجل ثالثة أيام على األكثر ﻣن يوم دخوله المؤسسة السجنية؛
• إخبار كل ﻣعتقل عند اإليداع بالمؤسسة السجنية بالمقتضيات القانونية وعلى وجه الخصوص بحقوقه
وواجباﺗه ووضع دليل رھن إشارﺗه ﻣعد لھذا الغرض؛
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• إقرار الحق للمعتقل في المؤازرة ﻣن طرف ﻣن يختاره لذلك أﻣام لجنة التأديب واالستعانة بترجمان أو
بأي شخص آخر إذا كان ال يفھم اللغة العربية؛
• عدم جواز استعمال وسائل الضغط كاألصفاد والقيود وقميص القوة للمعاقبة؛
• أنسنة حق المعتقلين في استقبال أفراد عائالﺗھم وأوليائھم ،وفي أن ﺗجري الزيارات في ﻣزار دون فاصل؛
• إقرار ﻣبدأ زيارة المعتقلين وﺗفقد أوضاعھم بترخيص ﻣن المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج
ألعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات أو أعضاء الھيئات الدينية؛
• ﻣنع أخذ صور فوﺗوغرافية أو لقطات ﻣصورة أو ﻣشاھد أو رسوم أو ﺗسجيالت صوﺗية ،داخل المؤسسات
السجنية أو بقربھا ﻣباشرة ،إال بإذن ﻣن المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ؛
• إقرار حق المعتقلين في ﺗوجيه الرسائل وﺗلقيھا؛
• إقرار حق المعتقلين في التقدم بتظلماﺗھم إلى ﻣدير المؤسسة أو إلى ﻣن المندوب العام إلدارة السجون
وإعادة اإلدﻣاج والسلطات القضائية ولجنة المراقبة اإلقليمية المنظمة بمقتضى قانون المسطرة الجنائية؛
• إقرار حق المعتقلين في ﺗقديم طلب االستماع إليھم ﻣن طرف السلطات القضائية أو اإلدارية بمناسبة
الزيارات أو التفتيش وبمكان ال يسمع ﻣنه الحديث؛
• وجوب دراسة الشكايات واﺗخاذ اإلجراءات الالزﻣة؛
• وجوب ﺗمكين المعتقل ﻣن ظروف عيش ﻣالئمة للصحة والسالﻣة ﻣن حيث ﺗھيئة البنايات وصيانتھا؛
• ﺗطبيق قواعد النظافة الشخصية وﻣمارسة التمارين الرياضية والتغذية المتوازنة؛
• وجوب استجابة ﻣحالت االعتقال وعلى وجه الخصوص ﺗلك المخصصة لإلقاﻣة لمتطلبات الصحة
والنظافة ؛
• ﺗخصيص جزء ﻣن استعمال الزﻣن لممارسة التمارين الرياضية؛
• ﺗمكين كل ﻣعتقل ﻣن جولة يوﻣية في الھواء الطلق أو في الساحة أو فناء السجن على أال ﺗقل ﻣدﺗھا عن
ساعة واحدة؛
• ﺗمكين جميع المعتقلين ﻣن شراء المؤن واألشياء الضرورية ﻣن القسط المالي العائد لھم وكذا ﻣن حقھم في
طلب التوصل بمؤن إضافية وﻣالبس؛
•حق ﻣمارسة الشعائر الدينية؛
• حق كل ﻣعتقل في التوصل بالصحف والمجالت والكتب وذلك ﻣع المراقبة المعمول بھا؛
• ﺗوفر كل ﻣؤسسة سجنية ،باإلضافة إلى ﻣساعدين طبيين ،على طبيب واحد على األقل واالستعانة بأطباء
ﻣتخصصين؛
• إخضاع المؤسسات السجنية للمراقبة ﻣن طرف الطبيب الرئيسي للعمالة أو اإلقليم؛
• ﺗوفر كل ﻣؤسسة سجنية على ﻣصحة؛
• ﺗخويل أطباء المؤسسات السجنية سلطة الرقابة الصحية والطبية على حاالت وأوضاع المعتقلين وعلى
نظام التغذية والنظافة ،وكذا النقل لالستشفاء خارج المؤسسات السجنية؛
• إقرار الحق في الخلوة الشرعية.
وفي األخير يتوجه ﻣركز الدراسات واألبحاث الجنائية بخالص الشكر واالﻣتنان إلى السيد اﻣحمد
عبد النباوي الذي أشرف على إنجاز ھذا العمل ،وكذا إلى السيدين الجياللي عكبي وعلي الجبايري الذين
قاﻣا بجمع النصوص القانونية المتعلقة بالسجون وﻣراجعة وﺗدقيق ﻣحتواھا كما ھو ﻣنشور بالجريدة
الرسمية ،ﻣع ﺗصنيفھا وﺗبويبھا في ھذا الكتيب ﻣن سلسلة النصوص القانونية ،راجين ﻣن ﷲ عز وجل أن
يوفقنا جميعا لخدﻣة الصالح العام ،ﺗحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة الملك ﻣحمد السادس نصره ﷲ.
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الحمد  uوحده،
الطابع الشريف – بداخله :
)ﻣحمد بن الحسن بن ﻣحمد بن يوسف ﷲ وليه(
يعلم ﻣن ظھيرنا الشريف ھذا ،أسماه ﷲ وأعز أﻣره أننا:
بناء على الدستور والسيما الفصلين  26و 58ﻣنه،
أصدرنا أﻣرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظھيرنا الشريف ھذا ،القانون رقم  23.98المتعلق
بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية ،كما وافق عليه ﻣجلس النواب وﻣجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في  13ﻣن جمادى األولى  25) 1420أغسطس .(1999
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلﻣضاء :عبد الرحمن يوسفي.
*
*

*
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يعتبر ﻣعتقال بمفھوم ھذا القانون ،كل شخص اﺗخذ في حقه ﺗدبير سالب للحرية وﺗم إيداعه
داخل ﻣؤسسة سجنية.
يعتبر ﻣعتقال احتياطيا ،كل ﻣعتقل لم يصدر في حقه ﻣقرر قطعي باإلدانة ،سواء كان
ظنينا أو ﻣتابعا أو ﻣتھما.
يعتبر ﻣدانا ،كل شخص ﻣعتقل صدر في حقه ﻣقرر قطعي بعقوبة سالبة للحرية.
يعتبر ﻣكرھا بدنيا ،كل شخص اعتقل في نطاق ﻣسطرة اإلكراه البدني.
]< <Ùæù]<h^fÖ
]< <íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹
]< <<2<ì^¹
ﺗستقبل المؤسسات السجنية األشخاص الصادرة في حقھم ﺗدابير قضائية سالبة للحرية.
ﺗقسم المؤسسات السجنية إلى ﻣجموعتين:

1

 الجريدة الرسمية عدد  4726بتاريخ  5جمادى اآلخرة  16) 1420شتنبر  (1999ص .22837
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 -1السجون المحلية وھي ﻣخصصة بصفة عاﻣة إليواء المعتقلين االحتياطيين والمحكوم
عليھم بعقوبات قصيرة األﻣد والمكرھين بدنيا.
 -2المؤسسات السجنية المخصصة إليواء المدانين والمنصوص عليھا في المادة الثاﻣنة
بعده.
]< <<3<ì^¹
ﺗقسم المؤسسات السجنية إلى أصناف ،بحسب أھميتھا وﺗخصصھا ،وذلك بقرار لوزير
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العدل  ،يتم نشره بالجريدة الرسمية.
]< <<4<ì^¹
إذا كانت ﻣؤسسة سجنية ﻣخصصة لمعتقلين ﻣن الجنسين ،فإن المحالت المخصصة
للنساء ،ﺗكون ﻣنفصلة كليا عن المحالت المخصصة للرجال .ويعھد بحراسة ﻣحالت النساء إلى
الموظفات.
ال يمكن للذكور بمن فيھم العاﻣلين بالمؤسسة ،الدخول إلى حي اإلناث ،إال في الحاالت
المحددة بضوابط إدارية ،ويجب عليھم في ھذه الحالة ،أن يكونوا ﻣصحوبين على األقل بإحدى
الموظفات.
يخضع ﻣدير المؤسسة لنفس اإلجراء.
]< <<5<ì^¹
يجب أن ﺗتوفر كل ﻣؤسسة ﺗستقبل ﻣعتقلين أحداثا بالمفھوم الجنائي ،أو أشخاصا ال ﺗتعدى
3

أعمارھم عشرين سنة  ،على حي ﻣستقل أو على األقل على ﻣحل ﻣنفصل كليا ،ﻣعد لكل فئة
على حدة.
]< <<6<ì^¹
يفصل المعتقلون االحتياطيون عن المدانين.
يفصل المكرھون بدنيا ألسباب ﻣدنية ،عن المعتقلين االحتياطيين وعن المدانين.
يجب أن ﺗخصص أﻣاكن ﻣنفصلة للمعتقلين المرضى.
]< <7<ì^¹
ﺗخصص للمعتقلين االحتياطيين بالسجون المحلية ،أﻣاكن لالعتقال االنفرادي.
في حالة االكتظاظ المؤقت للمحالت داخل ھذه المؤسسات ،وعدم إﻣكانية ﺗطبيق نظام
االعتقال االنفرادي على جميع المعتقلين االحتياطيين ،ﺗعطى أسبقية الوضع في زنزانة ﻣنفردة،
للذين أﻣرت السلطة القضائية بمنعھم ﻣن االﺗصال بغيرھم أو بعزلھم.
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 ﺗم ﺗقسيم المؤسسات السجنية إلى أصناف بمقتضى قرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاجرقم  465.11صادر في  21ﻣن ربيع األول  25) 1432فبراير  (2011بترتيب أصناف المؤسسات
السجنية ،ج ر عدد  5937بتاريخ  21جمادى األولى  25) 1432أبريل  (2011ص .2341
3
 بمقتضى المادة  458ﻣن القانون رقم  22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية ،حدد سن الرشد الجنائي ببلوغثمان عشرة سنة ﻣيالدية كاﻣلة.
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]< <8<ì^¹
المؤسسات المخصصة الستقبال المدانين ھي:
 -1السجون المركزية ؛
 -2السجون الفالحية ؛
 -3السجون المحلية ؛
 -4ﻣراكز اإلصالح والتھذيب.
ﺗتوفر ھذه المؤسسات على ﺗنظيم إداري ونظام أﻣني داخلي ،يھدفان إلى ﺗأﻣين وﺗطوير
سبل إعادة إدﻣاج المدانين في المجتمع.
]< <9<ì^¹
ﺗخصص السجون المركزية إليواء المدانين المحكوم عليھم بعقوبات طويلة األﻣد.
]< <10<ì^¹
ﺗعتبر السجون الفالحية التي ﺗحدث على ﻣستوى كل جھة ،ﻣؤسسات ذات نظام شبه ﻣفتوح
لتنفيذ العقوبات.
ﺗختص ھذه السجون بالتكوين المھني في الميدان الفالحي ،وبتھييئ بعض المدانين الذين
اقترب اإلفراج عنھم للعودة إلى الحياة العادية.
]< <11<ì^¹
ﺗختص السجون المحلية بتلقين المدانين ،ﺗبعا لمؤھالﺗھم ،ﺗكوينا ﻣھنيا ،قصد ﺗأھيلھم
لالندﻣاج في الحياة العملية بعد اإلفراج عنھم.
]< <12<ì^¹
ﺗعد ﻣراكز اإلصالح والتھذيب وحدات ﻣتخصصة في التكفل باألحداث واألشخاص
المدانين ،الذين ال ﺗتعدى أعمارھم عشرين سنة ،قصد إعادة إدﻣاجھم في الوسط االجتماعي.
]< <êÞ^nÖ]<h^fÖ
]< <íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹^e<êñ^–ÏÖ]<¼f–Ö
]< <Ùæù]<Å†ËÖ
]÷< <°×ÏjÃÛ×Ö<íéñ^ß¢]<íÖ^£]<‚è‚æ<Ù^ÏjÂ
]< <13<ì^¹
يجب أن ﺗتوفر كل ﻣؤسسة سجنية ،على سجل يسمى سجل االعتقال ،وعلى سجالت
أخرى ﺗحدد بمقتضى ﻣرسوم.
ﺗرقم ﻣسبقا صفحات سجل االعتقال ﺗرقيما ﻣتتابعا ،ويوقع رئيس المحكمة االبتدائية أو
القاضي المنتدب ﻣن طرفه لھذه الغاية على الصفحة األولى واألخيرة ﻣنه ،كما يؤشر على باقي
الصفحات.
يجب أن يتضمن ھذا السجل ،الذي يمسك ﺗحت ﻣسؤولية ﻣدير المؤسسة وﻣراقبة اإلدارة
المركزية والسلطة القضائية ،ﺗواريخ دخول المعتقلين وخروجھم باليوم والساعة ،ويسجل به سند
االعتقال ورقم االعتقال وﺗاريخ دخول المعتقل للمؤسسة والتاريخ المقرر لإلفراج.
ال يمكن إخراج سجل االعتقال ﻣن المؤسسة السجنية.
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]< <14<ì^¹
يحتوي سجل االعتقال كذلك ،على بيان جميع المقررات أو نصوص القانون المغيرة لمدة
االعتقال.
يجب أال يحتوي على أي بياض أو ﻣحو أو ﺗشطيب ،ويتعين أن يوضع خط أحمر رقيق
على كل خطإ في التسجيل ،ويصادق عليه كل ﻣن المسؤول عن الضبط القضائي وﻣدير
المؤسسة.
يتبع اإلجراء المشار إليه في الفقرة السابقة ،في حالة ﺗصحيح الھوية ،على إثر حكم أو
إشعار ﻣن السلطات القضائية.
يطبق نفس اإلجراء في حالة ﺗصحيح الحالة الجنائية الذي ﻣن شأنه ﺗغيير التاريخ المقرر
لإلفراج.
]< <15<ì^¹
ﺗدون عملية االعتقال بسجل االعتقال عند ﺗسليم شخص لمؤسسة سجنية ﻣن أجل ﺗنفيذ
حكم أو قرار باإلدانة ،أو أﻣر بالضبط ،أو أﻣر باإليداع أو باإليقاف ،أو أﻣر باالستقدام ﻣتى كان
ذلك األﻣر ﻣتبوعا باالعتقال االحتياطي أو أي أﻣر بإلقاء القبض صادر طبقا للقانون.
يثبت المسؤول عن الضبط القضائي بموجب ھذه العملية وقوع ﺗسليم الشخص إليه ويسجل
طبيعة األﻣر باالعتقال وﺗاريخه والسلطة التي أصدرﺗه ويضع إﻣضاءه على ﻣا دونه بسجل
االعتقال ويسلم وصل إبراء لرئيس الخفر ،بعد ﺗوقيع ھذا األخير على ﻣا دون بسجل االعتقال.
إذا ﺗقدم ﻣحكوم عليه عن طواعية لتنفيذ ﻣقرر قضائي باإلدانة ،ﺗعين على رئيس الضبط
القضائي ،أن يثبت بسجل االعتقال طبيعة القرار أو الحكم الصادر باإلدانة الموجه إليه ﻣلخص
ﻣنه ﻣن النيابة العاﻣة المختصة ،وأن يوجه إشعارا باالعتقال إلى ھذه النيابة العاﻣة.
ال ﻣجال لرفع االعتقال بالسجل ،عن المعتقلين ﻣوضوع ﻣجرد إخراج ﻣؤقت ،أو عن
المستفيدين ﻣنھم ﻣن رخصة خروج استثنائية .غير أنه يجب أن يشار إلى ھذه التدابير بالسجالت
المعدة لذلك.
]< <<<<16<ì^¹
يجب أن يتضمن ﺗدوين عملية االعتقال في سجل االعتقال المعلوﻣات المتعلقة بالحالة
المدنية للمعتقل ،ويتعين على العون المكلف بالضبط القضائي أن يتأكد ﻣن أن الھوية الواردة
بسند االعتقال ﺗطابق الوثائق التي يستدل بھا المعتقل ،وعند عدم وجودھا ،ﺗلك التي يصرح بھا.
يتم الرجوع فورا إلى الجھة القضائية التي أصدرت األﻣر باالعتقال في حالة عدم التطابق
أو الشك في ھوية المعتقل.
]< <17<ì^¹
يتعين على العون المكلف بالضبط القضائي التأكد ﻣن أن سند االعتقال ﻣستوف للشروط
الشكلية المتطلبة حسب ﻣقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
يجب عليه أن يشير إلى التاريخ الفعلي إللقاء القبض ،آخذا بعين االعتبار ﻣدة الوضع ﺗحت
الحراسة إن ﺗمت.
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]< <18<ì^¹
يجب على ﻣدير المؤسسة السجنية أن يسھر على ﺗنفيذ األواﻣر والمقررات القضائية،
وعليه أن يراجع السلطة القضائية عند كل صعوبة في التنفيذ.
]< <19<ì^¹
يجب التأشير على جميع سندات االعتقال وعلى بطاقات اإلفراج واإلخراج المؤقت
ورخص الخروج االستثنائية ﻣن طرف المسؤول عن الضبط القضائي وذلك ﺗحت ﻣراقبة ﻣدير
المؤسسة.
]< <20<ì^¹
يتعين على الفور إطالق سراح المعتقلين االحتياطيين الذين أﻣرت السلطة القضائية
المختصة باإلفراج عنھم ،وكذا المعتقلين الذين أنھوا ﻣدة عقوبتھم ،أو ﻣدة إكراھھم البدني،
والذين لم يبق ھناك سند يبرر استمرار اعتقالھم.
]< <21<ì^¹
يعتبر ﻣدير المؤسسة ﻣسؤوال عن قانونية االعتقال ،ويجب عليه ﺗبعا لذلك إشعار السلطات
القضائية المختصة وإدارة السجون بالوضعية الجنائية لكل ﻣعتقل ﺗبدو له أنھا غير قانونية.
ﺗنتفي ﻣسؤولية ﻣدير المؤسسة في ھذه الحالة إذا كان ﻣتوفرا على سندات ﺗبرر االعتقال
أو على أواﻣر ﻣكتوبة صادرة عن السلطة القضائية.
يعتبر ﻣدير المؤسسة السجنية ﻣسؤوال عن ﺗنفيذ األواﻣر والمقررات الصادرة عن السلطة
القضائية وعن األواﻣر التي ﺗلقاھا كتابة ﻣن السلطة التابع لھا.
]< <êÞ^nÖ]<Å†ËÖ
< <l^Úç×Ã¹^e<Üãe<°Ûjã¹]æ<°×ÏjÃ¹]æ<l^Ş×ŠÖ]<‚èæˆi
]< <22<ì^¹
بمجرد إﺗمام إجراءات االعتقال ،ﺗعطى للمعتقل ،كيفما كان الصنف الذي ينتمي إليه،
إﻣكانية إخبار عائلته بمكان اعتقاله ،أو إخبار الشخص الذي يرى المعتقل ﻣصلحة له في ذلك.
إذا ﺗعلق األﻣر بمعتقل يقل عمره عن  20سنة ،فيلزم ﻣدير المؤسسة ﺗلقائيا بإخبار أبويه أو
وصيه أو كافله.
وعند عدم وجود أي واحد ﻣنھم ،فعليه أن يشعر النيابة العاﻣة.
يسجل إشعار المعتقل باإلﻣكانية المنصوص عليھا في الفقرة األولى ﻣن ھذه المادة بملفه.
يطبق نفس اإلجراء في حالة نقل المعتقل إلى ﻣؤسسة أخرى.
]< <23<ì^¹
يجب أن يشعر كل ﻣعتقل عند إيداعه بالمؤسسة ،بحقه في اإلدالء باسم وعنوان الشخص
أو األشخاص الذين يمكن االﺗصال بھم ،في الحاالت الطارئة.
يسجل ﺗصريحه في جميع األحوال بملفه.
إذا ﺗعلق األﻣر بحدث جانح يجب أن يسجل ﻣدير المؤسسة في بطاقة ﻣعلوﻣاﺗه وبمجرد
إيداعه ،اسم وعنوان وھاﺗف أبويه أو وصيه أو كافله.
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]< <24<ì^¹
4

يجب فورا إشعار ﻣدير إدارة السجون  ،ووكيل الملك والسلطة القضائية المختصة،
والشخص أو األشخاص المشار إليھم في المادة  ،23في حالة وفاة ﻣعتقل ،أو عند استشفائه
بسبب ﻣرض أصبحت ﻣعه حياﺗه ﻣعرضة للخطر ،أو بسبب حادثة خطيرة.
]< <25<ì^¹
إذا وجد ﻣعتقل بالمستشفى عند وجوب اإلفراج عنه ،ينبغي إشعار عائلته أو األشخاص
الذين عبر عن رغبته في إشعارھم باإلفراج عنه ،وبمكان استشفائه.
يتولى ﻣدير المؤسسة ،داخل أجل  15يوﻣا السابقة النقضاء العقوبة أو عند وجوب اإلفراج
عنه ،إخبار أبوي الحدث أو وصيه أو كافله قصد الحضور لتسلمه وعند عدم حضورھم يخبر
النيابة العاﻣة التي ﺗتولى السھر على إيصاله إلى ﻣحل إقاﻣتھم.
]< <26<ì^¹
يجب إشعار كل ﻣعتقل عند إيداعه بمؤسسة سجنية ،بالمقتضيات األساسية الواردة في ھذا
القانون وفي النصوص والضوابط الصادرة ﺗطبيقا له .ويجب على الخصوص إخباره بحقوقه
وواجباﺗه.
يتضمن ھذا اإلشعار كذلك ،المعلوﻣات المتعلقة بالعفو وباإلفراج المقيد بشروط وبمسطرة
ﺗرحيل المعتقلين وكل البيانات التي ﺗفيده أثناء قضاء فترة اعتقاله ،خاصة طرق ﺗقديم التظلمات
والشكايات.
ﺗبلغ ھذه المعلوﻣات عن طريق دليل يسلم للمعتقل بطلب ﻣنه وعن طريق ﻣلصقات داخل
المؤسسة.
وإذا كان المعتقل أﻣيا ،وجب إخباره شفويا ﻣن طرف المكلف بالعمل االجتماعي ،وفي
ھذه الحالة يشار إلى ذلك اإلخبار بملفه.
]< <27<ì^¹
ﺗسلم بطاقة خروج المعتقل عند اإلفراج عنه ،وﺗثبت فيھا ﻣدة االعتقال ،دون اإلشارة إلى
سببه ،إال إذا طلب ذلك.
يسلم للمعتقل كذلك ،بطلب ﻣنه ،أثناء أو بعد اإلفراج عنه ،ﻣوجز ﻣن سجل االعتقال ،دون
اإلشارة إلى سببه ،إال إذا طلب ذلك.
يتوقف ﺗسليم الموجز المذكور ،لعائلة المعتقل أو لمحاﻣيه أو للشخص الذي يھمه أﻣره،
على الموافقة المسبقة للمعتقل.
ينجز ﻣدير المؤسسة أو ﻣن يفوضه لھذه الغاية ھذه الوثيقة ،ويشھد بصحتھا ،ويحرص
على ﺗسليمھا للشخص الذي ﺗقدم بالطلب بعد التأكد ﻣن ھويته.
ﺗرجع إﻣكانية وكيفية ﺗسليم ھذا الموجز عند وفاة المعتقل إلى إدارة السجون.

4

 بمقتضى الظھير الشريف رقم  1.08.49الصادر بتاريخ  22ﻣن ربيع اآلخر  29) 1429أبريل ،(2008أصبح المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج يمارس االختصاصات والصالحيات
المسندة إلى السلطة المكلفة بإدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج.
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يمكن أن يسلم بنفس الشروط ،ﺗقرير ﻣستخرج ﻣن الملف الطبي للمعتقل ،ﻣا لم يقتض
السر المھني خالف ذلك ،وفي ھذه الحالة يسلم لطبيبه الخاص.
]< <28<ì^¹
باستثناء الحاالت المنصوص عليھا في ھذا الفرع ،ﺗسلم ﻣعلوﻣات ﻣتعلقة بحالة المعتقل
ووضعيته ،للسلطات القضائية واإلدارية المؤھلة لإلطالع عليھا.
يسلم ﻣدير المؤسسة ،للسلطات المؤھلة قانونا ،ﻣباشرة أو عن طريق السلطة القضائية
ﻣوجزا أو نسخا ﻣصادقا على ﻣطابقتھا لألصل لجميع الوثائق الموجودة بحوزﺗه ،وكذلك نظائر
أو ﻣوجزات ﻣما دون بسجل االعتقال ،ﻣع ﻣراعاة عدم انتھاك السر المھني المتعلق بالملف
الطبي للمعتقل ،الموضوع ﺗحت ﻣسؤولية الطاقم الطبي.
يمكن للطاقم الطبي للمؤسسة وحده ،أن يطلع على الملف الصحي للمعتقل .وأن يوظف
المعلوﻣات المضمنة فيه ،ﻣع ﻣراعاة المقتضيات المتعلقة بالسر المھني.
يمكن لمدير إدارة السجون ،أن يأذن بإعطاء ﻣعلوﻣات حول حالة ووضعية المعتقل بعد
ﻣوافقة ھذا األخير ،لبعض األشخاص أو المؤسسات المتوفرين على ضمانات كافية ،وذلك
ألسباب ﻣشروعة.
]< <oÖ^nÖ]<h^fÖ
< <Ý^Óuù]<„éËßi
]< <Ùæù]<Å†ËÖ
< <°Þ]‚¹]<äéqçi
]< <29<ì^¹
يوزع المدانون على المؤسسات المخصصة لتنفيذ العقوبات المشار إليھا في المادة 8
أعاله ،على أن يراعى بصفة خاصة عند التوزيع جنس المعتقل ،وسكنى عائلته وسنه وحالته
الجنائية وسوابقه وحالته الصحية البدنية والعقلية ،وﻣؤھالﺗه ،وبصفة أعم شخصيته ،وكذا النظام
السجني الذي يخضع له ،قصد إعادة إدﻣاجه االجتماعي.
]< <30<ì^¹
ﺗتولى إدارة السجون ﺗوجيه وﺗوزيع المدانين على المؤسسات السجنية.
]< <êÞ^nÖ]<Å†ËÖ
]< <°×ÏjÃÛ×Ö<ê×}]‚Ö]<Äè‡çjÖ
]< <31<ì^¹
ﺗخصص ﻣحالت االعتقال الجماعية للمدانين المؤھلين للتعايش فيما بينھم ،والمنتمين إن
أﻣكن ،لنفس الصنف الجنائي.
يجب على ﻣدير المؤسسة ،أن يراعي القواعد المنصوص عليھا في المادﺗين  6و 7ﻣن ھذا
القانون ،فيما يخص المعتقلين االحتياطيين والمكرھين بدنيا .وإذا كانت المؤسسات السجنية،
ﺗتوفر على غرف جماعية وزنازن فردية ،فإن المدير يقرر ﺗوزيع المعتقلين ،ﻣع االحتفاظ
بأسبقية اإليداع في الزنازن الفردية:
 للمدانين الخاضعين للعزلة بسبب إجراء أﻣني أو صحي؛ للراغبين في العزلة ،إذا طلبوھا وقدﻣوا ﻣا يبررھا ﻣن أسباب.13
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]< <32<ì^¹
ال يعتبر وضع المعتقل في العزلة ،بموجب ﺗدبير احتياطي أو أﻣني ،بمثابة ﺗدبير ﺗأديبي.
يصدر أﻣر الوضع في العزلة عن ﻣدير المؤسسة ،ويخبر بذلك ﻣدير إدارة السجون ،الذي
يتأكد ﻣن ﻣالءﻣة ھذا اإلجراء.
يجب أن يفحص المعتقلون الموضوعون في العزلة ،ثالث ﻣرات في األسبوع على األقل،
ﻣن طرف طبيب المؤسسة ،الذي يدلي برأيه عند كل زيارة في ﻣدى ﻣالءﻣة العزلة أو
استمرارھا .وله أن يقرر وضع حد لھا.
كما يتعين ﻣعاينتھم فيما ﺗبقى ﻣن أيام األسبوع ﻣن طرف رئيس المعقل.
ال يمكن أن ﺗتجاوز ﻣدة العزلة شھرا واحدا ،إال بمقتضى قرار يتخذه ﻣدير إدارة السجون،
بناء على رأي ﻣدير وطبيب المؤسسة.
يستفيد المعتقلون الموضوعون في العزلة ،ﻣن النظام العادي لالعتقال ،ﻣع اﺗخاذ
اإلجراءات االحتياطية واألﻣنية الضرورية.
يمكن لمدير المؤسسة ،أن يقرر إيقاف عزل ﻣعتقل ،ألسباب صحية بدنية أو نفسية .ويتخذ
في ھذه الحالة اإلجراءات التي يراھا كفيلة بتأﻣين حراسته.
]< <33<ì^¹
ال يجوز اإلخالل بقاعدة عزل المعتقلين عن بعضھم ليال في السجون المركزية ،التي
يعتمد فيھا ھذا األسلوب ،إال بناء على ﺗعليمات الطبيب ،أو بصفة ﻣؤقتة ،بسبب اكتظاظ
المؤسسة.
يجمع المدانون ،أثناء النھار ،ﻣن أجل ﻣزاولة أنشطة ﻣھنية أو بدنية أو رياضية .ويمكن أن
يجمعوا أيضا للدراسة والتكوين ،وكذا للقيام بأنشطة ثقافية أو ﺗرفيھية.
يجب أن يكون الجدول الزﻣني للمدانين ،والسيما الحصص المخصصة لمختلف األنشطة
المذكورة في الفقرة أعاله ،ﻣشتمال على ﻣا يسمح بالحفاظ على ﻣؤھالﺗھم الفكرية والنفسية
والبدنية وﺗنميتھا ،قصد ﺗسھيل إعادة إدﻣاجھم في المجتمع.
]< <34<ì^¹
يخصص بالمؤسسات أو األحياء الخاصة باإلناث ،ﻣحل لألﻣھات المرفقات بأطفال
صغار السن ودور الحضانة وذلك في حدود اإلﻣكانيات المادية والبشرية المتوفرة.
يتم إيواء المعتقالت الالئي ال يتعدى عمرھن  20سنة وفقا لنفس الشروط المطبقة على
المعتقلين األحداث.
]< <oÖ^nÖ]<Å†ËÖ
< <ð^ßrŠÖ]<ØÛÂ
]< <35<ì^¹
يوفر للمدانين عمل ذو طبيعة غير ﻣؤلمة وال يعفون ﻣنه إال اعتبارا لسنھم ،أو بعد
استشارة طبية ﺗؤكد عجزھم عن العمل.
يمكن ﺗطبيق ﺗدابير ﺗأديبية ،في حق المعتقلين الذين ال يمتثلون لألواﻣر والتعليمات
الصادرة ﻣن أجل ﺗنفيذ ﻣھمة ﻣوكولة إليھم.
14

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

]< <36<ì^¹
يمكن للمعتقلين االحتياطيين والمكرھين بدنيا ،أن يطلبوا ﻣمارسة عمل.
ﺗجري عليھم في ھذه الحالة ،نفس قواعد العمل ،التي يخضع لھا المدانون ،فيما يخص
التنظيم واالنضباط.
غير أنه ال يمكن السماح للمعتقلين االحتياطيين بالعمل خارج المؤسسة.
]< <37<ì^¹
يمكن للمدانين ،أن يواصلوا داخل المؤسسة نشاطھم المھني ،الذي كانوا يمارسونه قبل
اعتقالھم ،وذلك في الحدود التي يكون فيھا ھذا النشاط ،ﻣتالئما ﻣع نظام المؤسسة وأﻣنھا.
]< <38<ì^¹
يعفى المدانون الذين يتابعون دراستھم أو ﺗكوينھم المھني ﻣن أي عمل .ويجب أن ﺗقدم لھم
كل التسھيالت المتالئمة ﻣع ﺗسيير المؤسسة وﻣع االنضباط داخلھا.
يسھر ﻣدير المؤسسة في حدود اإلﻣكان ،على ﺗأﻣين ﻣواصلة األحداث واألشخاص الذين
ال ﺗتجاوز أعمارھم  20سنة ،دراستھم أو ﺗكوينھم المھني.
]< <39<ì^¹
يمكن أن ﺗؤدي التدابير التأديبية وﺗدابير الوضع في العزلة المتخذة في حق المعتقلين ،إلى
حرﻣانھم ﻣن العمل.
يمكن إبعاد المعتقلين عن عملھم أو إلحاقھم بعمل آخر ،في حالة إحداثھم بلبلة في المعمل
أو في الورش الذي يزاولون فيه عملھم ،أو إذا كان لھم ﺗأثير سيء على المعتقلين ﻣعھم وذلك
بصرف النظر عما يمكن أن يتعرضوا له ﻣن ﺗدابير ﺗأديبية.
]< <40<ì^¹
ال يمكن ألي ﻣعتقل االشتغال لفائدة الخواص ،أو لحساب ھيئة خاصة ،إال بناء على اﻣتياز
بموجب اﺗفاقية إدارية ،ﺗحدد على الخصوص شروط التشغيل ،واألجر المستحق.
]< <41<ì^¹
يؤخذ بعين االعتبار عند إسناد أي عمل للمعتقلين ،نظام االعتقال الذي يخضعون له،
وكذا إﻣكانيات المؤسسات.
يتعين أن يكون ﺗنظيم العمل وﻣناھجه ،ﻣسايرين ﻣا أﻣكن للمناھج المطبقة ،وذلك قصد
إعداد المعتقلين للتكيف ﻣع الظروف العادية للعمل في الوسط الحر.
يسند العمل للمعتقل ،بالنظر إلى قدراﺗه البدنية والفكرية وﻣؤھالﺗه المھنية والتزاﻣاﺗه
العائلية ،وكذا إلى إﻣكانية إعادة إدﻣاجه.
يكلف بعض المعتقلين بكيفية دورية بأشغال عاﻣة داخل كل ﻣؤسسة ،ﻣن أجل الحفاظ على
استمرار نظافة ﻣحالت االعتقال ،والقيام بمختلف الخدﻣات الضرورية لسير المؤسسة.
]< <42<ì^¹
يجب أال ﺗتجاوز ساعات العمل ،بأي حال ﻣن األحوال ،ﻣا نص عليه القانون ،أو ﻣا جرى
به العمل خارج المؤسسة ،عند ﻣمارسة نشاط ﻣعين.
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يجب احترام الراحة األسبوعية وأيام العطل ،ويجب كذلك ﺗخصيص األوقات الضرورية
للراحة ،واألكل والفسحة ،وكذا لألنشطة التربوية والترفيھية.
]< <43<ì^¹
ﺗطبق على األنشطة المھنية داخل المؤسسات السجنية ،المقتضيات التشريعية والتنظيمية
لقانون الشغل ،المتعلقة بحماية أﻣن وصحة العاﻣلين.
]< <44<ì^¹
يستفيد المعتقل عند ﺗعرضه لحادثة شغل ،أو إصابته بمرض ﻣھني ،ﻣن ﻣقتضيات القانون
المطبقة في ھذا الشأن.
]< <45<ì^¹
يمنح للمعتقلين الذين يزاولون نشاطا ﻣنتجا ،ﻣقابل ﻣنصف ،يحدد ﻣبلغه بمقتضى قرار
ﻣشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية.5
]< <Äe]†Ö]<Å†ËÖ
]< <tæ†~×Ö<íéñ^ßnj‰÷]<“}†Ö
]< <46<ì^¹
يمكن لوزير العدل ،أن يمنح لبعض المدانين الذين قضوا نصف العقوبة والمتميزين
بحسن سلوكھم ،إﻣا ﺗلقائيا ،أو بناء على اقتراح ﻣن ﻣدير إدارة السجون ،رخصا للخروج لمدة ال
ﺗتعدى عشرة أيام ،خاصة بمناسبة األعياد الوطنية والدينية ،أو بقصد الحفاظ على الروابط
العائلية أو لتھيئ إدﻣاجھم االجتماعي.
]< <47<ì^¹
يمكن أن يتضمن قرار رخصة الخروج المؤقت ،شروطا وإجراءات للحراسة والمساعدة.
يعفى األعوان المكلفون بالخفر ،عند االقتضاء ،ﻣن ارﺗداء الزي الرسمي.
]< <48<ì^¹
يجب على المستفيدين ﻣن الرخصة ،قبل خروجھم لقضائھا ،أن يتعھدوا بتطبيق الشروط
المحددة في قرار ﻣنح الرخصة ،وخاصة فيما يتعلق بالرجوع للمؤسسة عن طواعية في التاريخ
المحدد لذلك.
ﺗسلم للمرخص لھم ،شھادة ﺗمكنھم عند االقتضاء ،ﻣن ﺗبرير قانونية وجودھم خارج
المؤسسة.
يمكن أن ﺗتحمل اإلدارة ﻣصاريف ﺗنقل المستفيد ﻣن الرخصة ،إذا كان ﻣعوزا.
]< <49<ì^¹
يتعرض المعتقلون الذين لم يلتحقوا بالمؤسسة بعد نھاية رخصھم ،لتدابير ﺗأديبية ،عند
إعادة اعتقالھم ،عالوة على العقوبات الزجرية التي يتعرضون لھا ﻣن أجل جنحة الھروب.
5

 قرار ﻣشترك لوزير العدل ووزير االقتصاد والمالية رقم  239.00صادر في  27ﻣن شوال 1420) 3فبراير  (2000يحدد بمقتضاه ﻣبلغ المقابل الذي يمنح للمعتقلين الذين يمارسون نشاطا بالمؤسسات
السجنية ،ج ر عدد  4786بتاريخ  8ﻣحرم  13) 1421أبريل  (2000ص .600
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ﺗحتسب ﻣدة الرخصة االستثنائية ﻣن ﻣدة االعتقال ،أيا كانت طبيعته ،باستثناء الحالة
المنصوص عليھا في الفقرة السابقة.
]< <Äe]†Ö]<h^fÖ
]÷< <íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹^e<àÚù]æ<½^f–Þ
]< <Ùæù]<Å†ËÖ
•< <l^Š‰ö¹]<Ø}]<Ý^¿ßÖ]<¼f
]< <50<ì^¹

يبين نظام داخلي بناء على ﻣقتضيات ھذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه،
حقوق وواجبات المعتقلين ،خاصة ﻣا يتعلق ﻣنھا بمراعاة االنضباط وقواعد االعتقال
المطبقة داخل المؤسسة.
]< <51<ì^¹
ال يجوز أن يكون ھناك ﺗمييز في المعاﻣلة بين المعتقلين ،بسبب العرق أو اللون أو الجنس
أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الرأي أو المركز االجتماعي.
]< <52<ì^¹
يجب أن ﺗتم في أقرب اآلجال ،ﻣعاينة كل ﻣعتقل عند دخوله إلى المؤسسة السجنية ،إﻣا ﻣن
ﻣديرھا أو ﻣن العون المكلف بالمصلحة االجتماعية .وعليه أن يخبر النيابة العاﻣة بكل اإلصابات
أو األعراض البادية.
يخضع المعتقل كذلك لفحص طبي ،داخل أجل ثالثة أيام على األكثر.
يخضع كل ﻣعتقل للقواعد المطبقة على المعتقلين ﻣن الصنف الذي ينتمي إليه.
]< <êÞ^nÖ]<Å†ËÖ
]< <gè`jÖ
]< <53<ì^¹
ﺗصدر التدابير التأديبية إﻣا ﺗلقائيا ،أو بناء على ﺗعليمات السلطة التسلسلية ،عن ﻣدير
المؤسسة السجنية ،ويحضر جلسة التأديب عضوان يختار أحدھما ﻣن الممارسين الفعليين
بالمعقل.
يعين العضوين المدير العام إلدارة السجون ولھما دور استشاري.
]< <54<ì^¹
يعتبر خطأ ﺗأديبيا:
• ﻣمارسة عنف أو إيذاء ضد أحد العاﻣلين بالمؤسسة أو الزائرين لھا أو المعتقلين وكذا
ﺗعمد ﺗعريضھم للمخاطر؛
• حيازة أو ﺗرويج األدوات أو المعدات التي ﺗشكل خطرا على أﻣن المؤسسة وسالﻣة
األشخاص؛
• المساھمة في كل حركة جماعية ﻣن شأنھا اإلخالل بأﻣن المؤسسة وبالنظام داخلھا؛
• حيازة أو ﺗناول أو ﺗرويج المخدرات أو المسكرات أو أي ﻣادة ﻣن شأنھا أن ﺗحدث
اضطرابا في سلوك المعتقل؛
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• السرقة أو االستحواذ على أشياء ﻣملوكة للغير أو الحصول على ﺗعھدات أو ﺗنازالت
وذلك بكل الوسائل؛
• ﺗعمد إحداث خسائر في بناية المؤسسة أو ﺗجھيزاﺗھا؛
• التھديد أو القذف أو السب الموجه للسلطات اإلدارية والقضائية أو للموظفين أو
الزوار أو المعتقلين؛
• حيازة أشياء غير ﻣسموح بھا بمقتضى القانون الداخلي وكذا ﺗرويجھا أو التعاﻣل بھا؛
• القيام بأفعال ﻣن شأنھا اإلخالل بالحياء؛
• إحداث الضوضاء؛
• عدم المحافظة على نظافة المؤسسة؛
• عرقلة األنشطة التي ﺗزاول بالمؤسسة؛
• الھروب أو ﻣحاولته؛
• عدم احترام القانون الداخلي؛
• التحريض على القيام بأحد األفعال المنصوص عليھا أعاله.
]< <55<ì^¹
يمكن أن ﺗصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية:
 -1اإلنذار ﻣع التسجيل في الملف الشخصي؛
 -2المنع لمدة ال ﺗتجاوز  45يوﻣا ﻣن الشراءات ،ﻣاعدا ﻣواد وأدوات النظافة ،وكذا ﻣن
التوصل بمعونات ﻣن الخارج ،أو بصفة عاﻣة الحرﻣان ﻣن المزايا التي يجيزھا ھذا القانون،
والنصوص الصادرة ﺗطبيقا له؛
 -3المنع لمدة ال ﺗتجاوز  45يوﻣا ﻣن استعمال جھاز المذياع الشخصي أو التلفاز أو كل
آلة ﺗم الترخيص باستعمالھا؛
 -4الحرﻣان لمدة أقصاھا  3أشھر ﻣن الدخول إلى قاعة الزيارة بدون فاصل؛
 -5اإللزام بالقيام بأعمال ﺗنظيف ﻣحالت االعتقال لمدة ال ﺗتجاوز  7أيام؛
 -6اإللزام بالقيام بإصالح الخسائر التي أحدثھا المعتقل؛
 -7الوضع بزنزانة التأديب لمدة ال ﺗتجاوز  45يوﻣا ،وفقا للشروط المنصوص عليھا في
المادة .61
ال يطبق ﺗدبير الوضع بزنزانة التأديب على األحداث.
ال يمكن فرض أية غراﻣة كتدبير ﺗأديبي .غير أنه يمكن األﻣر باقتطاع قيمة ﻣا أحدث ﻣن
خسائر ﻣن رصيد المعتقل إلصالح الضرر طبقا للكيفية المحددة بالنظام الداخلي.
يجب أن ﺗكون التدابير التأديبية ﻣن جنس المخالفة وﻣالئمة لخطورة األفعال ولشخصية
المعتقل.
يمكن إن اقتضت ذلك طبيعة األفعال ،الجمع بين أحد التدابير المقررة أعاله ،وبين ﺗدبير
اإللزام بإصالح الخسائر التي أحدثھا المعتقل.
ﺗكون التدابير التأديبية شخصية وال يمكن إصدار ﺗدابير ﺗأديبية جماعية.

18

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

]< <56<ì^¹
يمكن أن ﺗكون التدابير التأديبية ﻣوقوفة التنفيذ ،إﻣا كليا أو جزئيا ،ويشعر ﻣدير المؤسسة
المعتقل بنتائج إيقاف التنفيذ المنصوص عليھا أدناه.
إذا ارﺗكب المعتقل خالل ﻣدة ستة أشھر ﻣخالفة أخرى ،سقط ﻣفعول إيقاف التنفيذ ،وينفذ
عندئذ التدبيران األول والثاني.
يضم التدبيران التأديبيان إذا كانا ﻣن صنف واحد ،على أال يتجاوز ﺗنفيذھما ﻣعا المدة
القصوى المقررة قانونا.
إذا لم يرﺗكب المعتقل أية ﻣخالفة ،أثناء ﻣدة إيقاف التنفيذ ،يصبح التدبير التأديبي كأن لم
يكن .ويشار إلى ذلك بالسجل المخصص لھذه الغاية المنصوص عليه في المادة  60بعده.
يمكن رفع التدابير التأديبية عن المعتقلين ،أو ﺗأجيل ﺗنفيذھا ،بمناسبة األعياد الدينية أو
الوطنية ،أو اعتبارا لحسن سلوكھم ،أو لضرورة ﺗطبيبھم ،أو لمتابعة ﺗكوينھم.
]< <57<ì^¹
يتعين عند ارﺗكاب ﻣخالفة ﺗستوجب ﺗدبيرا ﺗأديبيا ،ﺗحرير ﻣحضر في أقرب وقت ،ﻣن
طرف الموظف الذي عاين الحادث أو أخبر به.
يقوم رئيس المعقل بإنجاز ﺗقرير ﺗبعا لھذا المحضر ،يستمع فيه للمخالف وللشھود
ويتضمن ھذا التقرير جميع العناصر المتعلقة باألفعال المنسوبة إلى المعتقل ﻣع ﻣعلوﻣات حول
شخصيته.
يقوم المدير بناء على ھذا التقرير ،وإن اقتضى الحال بعد القيام ببحث إضافي ،باﺗخاذ
القرار المالئم بشأن ﺗحريك ﻣتابعة ﺗأديبية.
]< <58<ì^¹
يمكن بصفة احتياطية ،لرئيس لجنة التأديب ودون انتظار اجتماع اللجنة ،أن يقرر وضع
ﻣعتقل في العزلة ،لمدة ال ﺗتعدى  48ساعة ،شريطة أن يكون ھذا اإلجراء ،ھو الوسيلة الوحيدة
لوضع حد للمخالفة ،أو للمحافظة على النظام داخل المؤسسة.
ﺗحتسب ﻣدة الوضع االحتياطي في العزلة ،ﻣن ﻣدة التدبير التأديبي الذي سينفذه المعتقل،
إذا اﺗخذ في حقه ﺗدبير الوضع في زنزانة التأديب.
ال ﺗطبق ﻣقتضيات ھذه المادة على األحداث.
]< <59<ì^¹
يمثل المعتقل أﻣام لجنة التأديب ،وله أن يطالب بمؤازرﺗه ﻣن طرف ﻣن يختاره لذلك
ويقدم ﺗوضيحاﺗه شخصيا شفويا أو كتابة .ويمكن لرئيس اللجنة أن يقرر االستماع ألي شخص
بصفته شاھدا ،إذا كان يرى في ذلك ﻣصلحة للتوصل إلى الحقيقة.
إذا كان المعتقل ال يفھم اللغة العربية ،أو كان غير قادر على التعبير ،يستعان قدر اإلﻣكان
بترجمان أو بأي شخص آخر ،يعين ﻣن طرف رئيس اللجنة.
يصدر قرار التدبير ،ويبلغ إلى المعتقل كتابة داخل أجل  5أيام ﻣن صدوره .ويجب أن
يتضمن القرار باإلضافة إلى ذكر أسباب اﺗخاذه ،التذكير بحق المعتقل في المنازعة فيه.
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يمكن للمعتقل الذي صدر في حقه ﺗدبير ﺗأديبي ،أن ينازع في القرار داخل أجل  5أيام ﻣن
ﺗاريخ ﺗبليغه.
يجب على ﻣدير إدارة السجون ،أن يبت في طلب المنازعة ،داخل أجل شھر ﻣن ﺗوصله
به ،وعليه أن يعلل قراره.
يعتبر عدم الجواب داخل ھذا األجل بمثابة رفض المنازعة.
]< <60<ì^¹
يشعر ﻣدير المؤسسة بالتدابير التأديبية بواسطة لوائح شھرية كال ﻣن ﻣدير إدارة السجون
والسلطة القضائية المختصة عند االقتضاء.
يضمن ھذا التدبير التأديبي بملف المعتقل.
ﺗسجل التدابير التأديبية بالسجل المخصص لھذه الغاية ،الذي يمسك ﺗحت سلطة ﻣدير
المؤسسة ،ويقدم إلى السلطات القضائية واإلدارية أثناء زياراﺗھا للمؤسسة.
يمكن لمدير إدارة السجون عند االقتضاء ،في غير حاالت المنازعة ﻣن طرف المعتقل،
بعد التوصل بتقرير ﻣفصل عن الحادث الذي كان سببا في التأديب ،أن يدرس ﻣن جديد التدبير
التأديبي المتخذ ،إﻣا إلبطاله أو ﺗخفيضه أو إقراره.
]< <61<ì^¹
يكمن الوضع في زنزانة التأديب ،في وضع المعتقل بزنزانة ﻣعدة لھذه الغاية ،ويجب أن
يشغلھا المعتقل وحده.
يجب أن يفحص المعتقل الموضوع بزنزانة التأديب ﻣن طرف الطبيب بمجرد وضعه بھا،
أو في أقرب وقت ﻣمكن ،ويفحص في جميع األحوال ﻣرﺗين في األسبوع على األقل ،ويوقف ھذا
التدبير إذا ﻣا الحظ الطبيب أن استمراره سيعرض صحة المعتقل للخطر.
عالوة على التدابير المشار إليھا في الفقرات  2و 3و 6ﻣن المادة  ،55ينتج عن الوضع في
زنزانة التأديب ،المنع ﻣن الزيارة ،كما ينتج عنه كذلك ﺗقليص المراسالت باستثناء المراسلة العائلية.
غير أن المعتقلين يحتفظون في ھذه الحالة بإﻣكانية االﺗصال بحرية بمحاﻣيھم طبقا
للمقتضيات المنصوص عليھا في ھذا القانون وفي قانون المسطرة الجنائية.
يجب أن يتمتع المعتقلون الموضوعون بزنازن التأديب بفسحة إنفرادية ﻣدﺗھا ساعة واحدة
في كل يوم.
ال يسمح بتقليص النظام الغذائي للمعتقلين الذين ﺗقرر وضعھم بزنزانة التأديب.
]< <62<ì^¹
ال يجوز أن ﺗستعمل للمعاقبة وسائل الضغط ،كاألصفاد والقيود وقميص القوة.
يمكن استعمال ھذه الوسائل بصفة استثنائية بأﻣر ﻣن ﻣدير المؤسسة ،إﻣا ﺗلقائيا أو بناء
على ﺗعليمات الطبيب ،إذا لم ﺗكن ھناك وسيلة أخرى ،ﺗمكن ﻣن التحكم في المعتقل أو ﻣنعه ﻣن
إحداث خسائر أو ﻣن إلحاق أضرار بنفسه أو بالغير.
يجب أن ال ﺗتعدى ﻣدة استعمال ھذه الوسائل المدة الضرورية.
ﺗتم استشارة الطبيب بشأن كل ﻣا يتعلق باستعمال ھذه الوسائل أو بوضع حد الستعمالھا.
يشعر ﻣدير إدارة السجون بكل ھذه اإلجراءات.
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]< <oÖ^nÖ]<Å†ËÖ
_< <l^Š‰ö¹]<àÚ
]< <63<ì^¹
يجب على ﻣدير كل ﻣؤسسة سجنية ،أن يسھر على التطبيق الدقيق للضوابط المتعلقة
بالحفاظ على النظام واألﻣن بداخلھا.
يسأل ﺗأديبيا ،على ھذا األساس ،عن كل الحوادث أو حاالت الھروب الناﺗجة عن إھماله،
أو عن عدم ﻣراعاة النظم وذلك بصرف النظر عن المتابعات التأديبية التي يمكن ﺗحريكھا ضد
ﻣوظفين آخرين.
]< <64<ì^¹
يمنع على الموظفين استعمال القوة ﺗجاه المعتقلين ،إال في حالة الدفاع المشروع ،أو عند
ﻣحاولة ھروب ،أو القبض على الھاربين ،أو عند ﻣقاوﻣة باستعمال العنف ،أو بعدم االﻣتثال
لألواﻣر.
في حالة اللجوء إلى استعمال القوة ،فإن االستعمال يجب أن ينحصر في حدود ﻣا ھو
ضروري للتحكم في المعتقل المتمرد.
]< <65<ì^¹
يرخص للموظفين الممارسين لمھاﻣھم ،باستعمال السالح ،بعد ﺗوجيه اإلنذارات المعتادة
عند استعماله ،وذلك في الحاالت التالية:
 -1عند ﺗعرضھم للعنف ،أو العتداء خطير ،أو في حالة ﺗھديدھم ﻣن طرف أشخاص
ﻣسلحين ،أو عند استھدافھم بإلقاء قذائف خطيرة عليھم.
 -2عند عدم ﺗمكنھم ﻣن الدفاع بطريقة أخرى ،عن المؤسسات والمراكز التي يحرسونھا،
واألشخاص الذين ھم في عھدﺗھم ،أو إذا ﺗعرضوا لمقاوﻣة ولم يكن بإﻣكانھم ردھا إال
باستعمال السالح.
 -3عندﻣا يحاول المعتقلون اإلفالت ﻣن حراستھم ،وال يتأﺗى ضبطھم إال باستعمال
السالح.
 -4إذا حاول أشخاص الدخول إلى المؤسسة أو دخلوا إليھا ،ولم يمتثلوا لإلنذارات
الموجھة إليھم ،وحاولوا اإلفالت ﻣن البحث عنھم أو إلحاق ضرر بسالﻣة وأﻣن
الحراس أو المعتقلين أو المؤسسة.
]< <66<ì^¹
ال يمكن للمعتقلين االحتفاظ بأي شيء ،أو دواء ،أو ﻣواد ﻣن شأنھا أن ﺗمكن ﻣن االنتحار،
أو االعتداء أو الھروب أو ﺗسھل ذلك ،كما ال يمكنھم االحتفاظ بأية أداة خطيرة ،خارج أوقات
العمل.
يمكن عالوة على ذلك ،وألسباب أﻣنية ،أن ﺗسحب ﻣن المعتقلين أثناء الليل ،األدوات التي
ﻣن شأنھا أن ﺗحدث ضررا.
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]< <67<ì^¹
ال ﺗكون إلدخال وإخراج المبالغ المالية ،والمراسالت ،واألشياء كيفما كان نوعھا ،الصبغة
القانونية إال إذا كان ذلك ﻣطابقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية ،وللنظام الداخلي للمؤسسة.
يجب في جميع األحوال ،أن ﺗخضع األﻣوال والمراسالت واألشياء ،لمراقبة إدارة
المؤسسة.
ﺗشعر السلطة القضائية بالعثور على ﻣبالغ نقدية ،أو ﻣراسالت ،أو أشياء ،بحوزة
المعتقلين أو زوارھم ،ﺗم إرسالھا أو ﺗسليمھا خالفا لمقتضيات الفقرﺗين السابقتين.
]< <68<ì^¹
يجب أن يخضع المعتقلون في كل حين للتفتيش ،وكلما ارﺗأى ﻣدير المؤسسة ضرورة
لذلك.
يخضع المعتقلون للتفتيش ،على الخصوص عند دخولھم إلى المؤسسة ،وعند إخراجھم
ﻣنھا ،وإرجاعھم إليھا ،ألي سبب ﻣن األسباب ،وكذا عند نھاية كل نشاط يوﻣي ،وقبل أو بعد أية
ﻣقابلة أو زيارة.
ال يمكن ﺗفتيش المعتقلين ،إال بواسطة أشخاص ﻣن جنسھم ،وفي ظروف ﺗصان فيھا
كراﻣتھم ﻣع ضمان فعالية المراقبة.
]< <69<ì^¹
يمكن ،ألسباب أﻣنية ،وضع األصفاد للمعتقلين عند نقلھم أو إخراجھم ﻣن المؤسسة وكلما
كانت ظروف األحوال ال ﺗسمح بتأﻣين حراستھم على نحو كاف بطريقة أخرى.
غير أنه يتعين إزالة ھذه األصفاد عند ﻣثول المعتقل أﻣام السلطات القضائية.
]< <70<ì^¹
يحدد األﻣن واالنضباط بالسجون الفالحية ،بمقتضى نظام داخلي يأخذ بعين االعتبار
الظروف الخاصة المتعلقة بالعمل والحراسة.
]< <‹Ú^¤]<h^fÖ
]< <p]ç£
]< <71<ì^¹
يجب على ﻣدير المؤسسة ،عند وقوع أي حادث خطير يھدد أﻣن المؤسسة وسالﻣة
المعتقلين ،أن يشعر فورا وكيل الملك والسلطة المحلية وﻣدير إدارة السجون.
يجب إشعار ﻣدير المؤسسة السجنية فورا بكل ھروب أو ﻣحاولة للھروب.
يجب على ﻣدير المؤسسة السجنية أن يشعر بذلك فورا ﻣصالح األﻣن أو الدرك حسب
الحاالت ،كما يقوم بإخبار السلطات المشار إليھا في الفقرة األولى ﻣن ھذه المادة .
]< <72<ì^¹
يجب على ﻣدير المؤسسة ،التي ارﺗكبت فيھا جناية أو جنحة ،أن يحرر ﺗقريرا بذلك ،وأن
يشعر بھا ﻣباشرة وعلى الفور ،وكيل الملك وﻣدير إدارة السجون.
يجب عليه ضبط الفاعل فورا.
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]< <73<ì^¹
يجب على ﻣدير المؤسسة عند وفاة ﻣعتقل ،أن يشعر بذلك فورا ،ﻣدير إدارة السجون،
ووكيل الملك ،والسلطة المحلية وعائلة المعتقل أو ﻣن يھمھم أﻣره.
ﺗطبق ﻣقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالشك في أسباب الوفاة ،في حالة
انتحار أو ﻣوت نتيجة حادث ،أو إذا كانت أسباب الوفاة ﻣجھولة أو ﻣشكوكا فيھا.
يقدم في جميع األحوال ،ﺗصريح بالوفاة لضابط الحالة المدنية ،طبقا لمقتضيات القانون.
يكتفى باإلشارة في عقد الحالة المدنية ،إلى الشارع ورقم البناية التي وقعت بھا الوفاة،
دون إشارة إلى المؤسسة السجنية.
]< <Œ^ŠÖ]<h^fÖ
< <t…^¤]<ÄÚ<°×ÏjÃ¹]<l^ÎøÂ
]< <74<ì^¹
يجب بصفة خاصة ،الحرص على الحفاظ على عالقة المعتقل ﻣع أقاربه وﺗحسينھا ،كلما
ﺗبين أن في ذلك فائدة له ولعائلته ،وذلك لتسھيل إعادة إدﻣاج المعتقل داخل وسطه العائلي عند
اإلفراج عنه.
]< <Ùæù]<Å†ËÖ
]< <l]…^èˆÖ
]< <75<ì^¹
يحق للمعتقلين استقبال أفراد عائالﺗھم وأوليائھم.
ينظم الزيارة ﻣدير المؤسسة ،ﻣا لم يكن المعتقل ،ﻣوضوع أﻣر بالمنع ﻣن االﺗصال ،ﻣتخذ
ﻣن طرف القاضي المكلف بالتحقيق.
يمكن الترخيص ألي شخص آخر بزيارة ﻣعتقل ،كلما كانت ھذه الزيارة ﻣفيدة إلصالحه،
بشرط الحفاظ على األﻣن وحسن النظام داخل المؤسسة.
يمكن لمدير المؤسسة أن يحدد وﺗيرة الزيارات وعدد الزوار بالنسبة لمعتقل ﻣعين.
يمكن لمديري المؤسسات السجنية ،ﺗحت ضمانة أﻣنية كافية ،الترخيص بالزيارات في
ﻣحل خاص ،وذلك بحضور المدير أو عون يعين ﻣن طرفه.
]< <76<ì^¹
ﺗجرى الزيارات في ﻣزار دون فاصل .وفي حالة ﺗعذر ذلك ،ﺗتم في ﻣكان يسمح بالرؤية
وبالفصل بين المعتقلين وﻣخاطبيھم.
يحتفظ ﻣدير المؤسسة ،بصالحية ﺗقرير إجراء الزيارات ،في ﻣزار بفاصل في الحاالت
اآلﺗية:
 −إذا كانت ھناك أسباب خطيرة يخشى ﻣعھا وقوع حادث؛
 −في حالة وقوع حادث أثناء الزيارة؛
 −بطلب ﻣن الزائر أو المعتقل.
يمكن بصفة استثنائية ،أن ﺗتم الزيارة داخل المصحة بالنسبة للمعتقلين المرضى العاجزين
عن التنقل.
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]< <77<ì^¹
يحضر ﻣوظف بالمزار ،أو بمكان الزيارة .ويجب أن ﺗتوفر له إﻣكانية سماع المحادثات.
]< <78<ì^¹
يقتضي الدخول إلى المزار ،ﺗفتيش المعتقلين قبل المقابلة وبعدھا ،واﺗخاذ ﺗدابير المراقبة
الضرورية بالنسبة للزائرين ،وذلك ألسباب أﻣنية.
]< <79<ì^¹
يمكن للموظف المكلف بالمراقبة ،أن يضع عند االقتضاء حدا للمقابلة ،ﻣا عدا الحالة
المنصوص عليھا في المادة  ،80ويجب عليه أن يمنع ﺗسليم النقود والرسائل أو أي شيء آخر.
إذا كان ﻣوقف بعض الزوار ﻣلفتا لالنتباه ،يشعر بذلك ﻣدير المؤسسة ،وله أن يقرر في
شأن ﺗوقيف أو إلغاء الترخيص الممنوح بالزيارة.
]< <80<ì^¹
يتصل ﻣحاﻣو المعتقلين االحتياطيين بموكليھم ،بناء على ﺗرخيص ﺗسلمه السلطة القضائية
المكلفة بالتحقيق ،أو النيابة العاﻣة المختصة.
يسمح للمحاﻣين باالﺗصال بالمدانين ،بناء على ﺗرخيص يسلمه لھم وكيل الملك الذي ﺗقع
المؤسسة السجنية ضمن دائرة اختصاصه.
يجري االﺗصال بحرية في قاعة ﻣعدة لھذه الغاية.
]< <81<ì^¹
ال يمكن أن يؤدي المنع ﻣن االﺗصال الصادر عن قاضي التحقيق المحال عليه الملف ،وال
التدابير التأديبية كيفما كانت طبيعتھا ،إلى التقليص ﻣن إﻣكانية اﺗصال المعتقل بحرية بمحاﻣيه،
وال إلى إلغائھا.
]< <82<ì^¹
يعاﻣل األجانب في انتظار ﺗسليمھم ﻣعاﻣلة المعتقلين االحتياطيين ،ويتصلون بمحاﻣيھم بناء
على ﺗرخيص يسلم لھم ﻣن وكيل الملك الذي ﺗقع المؤسسة السجنية ضمن دائرة اختصاصه.
]< <83<ì^¹
يسري ﻣفعول الرخصة المسلمة للمحاﻣي إلى حين صدور الحكم القطعي.
]< <84<ì^¹
يمكن أن يقوم بزيارة المعتقلين بترخيص ﻣن ﻣدير إدارة السجون ،أعضاء المنظمات
الحقوقية والجمعيات ،أو أعضاء الھيئات الدينية ،الذين ﺗھدف زيارﺗھم إلى ﺗقوية وﺗطوير
المساعدة التربوية المقدﻣة لفائدة المعتقلين ،وﺗقديم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لھم
ولعائالﺗھم عند االقتضاء ،والمساھمة في إعادة إدﻣاج ﻣن سيفرج عنھم.
يمكن أن يمنح لكل شخص أو عضو في جمعية ﻣھتمة بدراسة خطط وﻣناھج إعادة
التربية ،رخص خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية.
ال يمكن لھؤالء الزوار دخول ﻣحالت االعتقال التي يوجد بھا ﻣعتقلون ،وال االﺗصال
بالمعتقلين وال الموظفين غير المرافقين لھم خالل زيارﺗھم ،إال بإذن خاص ﻣن وزير العدل.
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]< <85<ì^¹
يحق ألعوان التمثيل الدبلوﻣاسي أو القنصلي ،بترخيص ﻣن ﻣدير إدارة السجون ،زيارة
رعاياھم المعتقلين ،بعد إدالئھم بما يثبت صفتھم.
]< <86<ì^¹
يمنع أخذ صور فتوغرافية أو لقطات ﻣصورة أو ﻣشاھد أو رسوم أو ﺗسجيالت صوﺗية،
داخل المؤسسات أو بقربھا ﻣباشرة ،إال بإذن ﻣن وزير العدل.
]< <87<ì^¹
يمكن لمدير إدارة السجون ،بصفة استثنائية ،أن يوقف كل زيارة للمؤسسة لمدة ﻣحددة ،إذا
اقتضت ذلك أسباب أﻣنية.
يمكن لمدير المؤسسة السجنية سحب أو إيقاف الترخيص بالزيارة ألسباب خطيرة ،ﻣا
عدا بالنسبة للحاالت المنصوص عليھا في المادة .80
]< <88<ì^¹
ﺗخضع األشياء والمواد الغذائية ،المقدﻣة بمناسبة الزيارات ،للمراقبة القانونية.
]< <êÞ^nÖ]<Å†ËÖ
]< <lø‰]†¹
]< <89<ì^¹
يحق للمعتقلين ﺗوجيه الرسائل وﺗلقيھا.
]< <90<ì^¹
يجب أن ﺗكتب بوضوح ،الرسائل الموجھة إلى المعتقلين ،أو المبعوثة ﻣن طرفھم ،وأال
ﺗحمل أية عالﻣة أو إشارة ﻣتفق عليھا.
يمكن ﺗرجمة الرسائل المحررة بلغة أجنبية وذلك ﻣن أجل ﻣمارسة المراقبة المنصوص
عليھا في المادة  92بعده.
ﺗحجز المراسالت ،إذا كانت ﺗحتوي على ﺗھديدات ﻣحددة ضد سالﻣة األشخاص ،أو أﻣن
المؤسسات السجنية.
يمكن لمدير المؤسسة ،في جميع األحوال ،أن يمنع المراسالت بصفة ﻣؤقتة ،ﻣع أي
شخص ،باستثناء الزوج أو أفراد العائلة ،كلما ﺗبين أن طبيعة المراسلة ﻣن شأنھا عرقلة إعادة
إدﻣاج المعتقل ،أو ﺗتعارض ﻣع نظام وأﻣن المؤسسة.
يتعرض لتدبير ﺗأديبي ،دون اإلخالل بالعقوبات الزجرية ،المعتقلون الذين يستغلون حقھم
في المراسلة ،لصياغة رسائل ﺗتضمن سبا أو قذفا أو وشاية كاذبة أو إھانات أو ﺗھديدات.
]< <91<ì^¹
يمكن للمعتقلين االحتياطيين ،ﺗوجيه الرسائل ألي شخص حسب اختيارھم ،وﺗلقيھا ﻣن أي
شخص ،ﻣع ﻣراعاة التعليمات المخالفة الصادرة عن الجھة القضائية المكلفة بالتحقيق.
]< <92<ì^¹
ﺗقرأ جميع المراسالت الواردة أو الصادرة ﻣن أجل المراقبة ،ﻣع ﻣراعاة ﻣقتضيات المواد
 93و 94و 97ﻣن ھذا القانون.
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عالوة على ذلك ،ﺗبلغ الرسائل الصادرة عن المعتقلين االحتياطيين ،إلى السلطة القضائية
المختصة.
يمكن حجز الرسائل المخالفة للمقتضيات التنظيمية المعمول بھا.
]< <93<ì^¹
ال ﺗخضع للمراقبة المشار إليھا في المادة السابقة ،رسائل المعتقل االحتياطي الموجھة ﻣنه
إلى ﻣحاﻣيه في ظرف ﻣغلق ،وكذا الرسائل المبعوثة إليه ﻣن ﻣحاﻣيه.
إذا كان ھناك داع للشك في أنھا ﻣوجھة فعال للمحاﻣي ،أو ﻣبعوثا بھا ﻣن قبله ،ﺗسلم دون
فتحھا إلى النيابة العاﻣة.
يخبر ﻣدير السجن المحاﻣي بتلك الرسالة.
يجب أن يحمل الظرف كل البيانات الضرورية للتعرف على الصفة والعنوان المھني
للمرسل أو المرسل إليه.
ﺗسري نفس المقتضيات على المحاﻣي الذي سبق له أن آزر المدان أثناء المحاكمة،
شريطة إثبات ذلك لمدير المؤسسة.
]< <94<ì^¹
يمكن الترخيص للمحاﻣي ،بمراسلة المدان الذي لم يسبق له أن آزره أثناء المحاكمة
وﺗخضع الرسائل في ھذه الحالة لشروط المراقبة المنصوص عليھا في المادة  92أعاله.
يجب في ھذه الحالة على المحاﻣي الذي يرغب في استفادة ﻣراسلته ﻣن المقتضيات
المنصوص عليھا في المادة  93أعاله ،أن يقدم طلبا بذلك لمدير المؤسسة ،وأن يرفقه بشھادة
ﻣسلمة ﻣن النيابة العاﻣة ،التي يوجد بھا ﻣقر عمله ،ﺗبين أن سرية االﺗصال ﺗبررھا طبيعة
الموضوع.
]< <95<ì^¹
ﺗتبادل المراسلة بين المحاﻣين واألجانب في انتظار ﺗسليمھم ،وذلك ضمن الشروط
المنصوص عليھا في المادة  93ﻣن ھذا القانون.
]< <96<ì^¹
يمكن للزوار المشار إليھم في المادة  75ﻣراسلة المعتقلين الذين يھتمون بھم ،في ظرف
غير ﻣغلق وبدون ﺗرخيص ﻣسبق.
]< <97<ì^¹
يمكن لجميع المعتقلين أن يسلموا لمدير المؤسسة ،رسائل في أظرفة ﻣختوﻣة ،ﻣوجھة إلى
وزير العدل أو إلى ﻣدير إدارة السجون أو إلى السلطات القضائية أو إلى السلطات اإلدارية
المؤھلة لمراقبة المؤسسات السجنية .وعلى المدير أن يبادر إلى إرسالھا إلى الجھة المعنية بدون
ﺗأخير ودون فتحھا ،خالفا لمقتضيات المادة .92
ﺗقيد ھذه الرسائل في سجل ﻣعد لھذه الغاية.
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]< <oÖ^nÖ]<Å†ËÖ
< <°×ÏjÃ¹]<l^è^Ó
]< <98<ì^¹
للمعتقلين أن يتقدﻣوا بتظلماﺗھم إلى ﻣدير المؤسسة ،أو إلى ﻣدير إدارة السجون والسلطات
القضائية ولجنة المراقبة اإلقليمية المنصوص عليھا في قانون المسطرة الجنائية ،إﻣا شفويا أو
كتابة.
يمكن للمعتقلين ﺗقديم طلب االستماع إليھم ﻣن طرف السلطات اإلدارية أو القضائية،
بمناسبة الزيارات أو التفتيش ،وﺗتم ھذه المقابلة ﺗحت أنظار عون بمكان ال يستطيع ﻣعه سماع
الحديث ،ﻣا لم ﺗقرر ھذه السلطات االستغناء عن حضور العون.
يجب دراسة الشكايات ،واﺗخاذ اإلجراءات الالزﻣة.
]< <99<ì^¹
يمنع على المعتقلين أن يتفقوا على ﺗقديم ﻣطالب جماعية ،ويتعرض ﻣن قام ﻣنھم بذلك
لتدابير ﺗأديبية.
]< <Äe^ŠÖ]<h^fÖ
< <Üãe<íè^ßÃÖ]æ<°×ÏjÃ¹]<Ù]çÚ_<e‚i
]< <Ùæù]<Å†ËÖ
< <°×ÏjÃ¹]<Ù]çÚ_<e‚i
]< <100<ì^¹
ال يمكن أن يحتفظ المعتقل بنقود أو ﻣجوھرات أو أشياء قيمة.
]< <101<ì^¹
ﺗمسك المؤسسة السجنية حسابا إسميا ،ﺗسجل فيه المبالغ المالية الخاصة بالمعتقلين.
ﺗسجل فورا بالحساب اإلسمي للمعتقل ،المبالغ التي كانت في حوزﺗه عند دخوله إلى
المؤسسة السجنية ويسلم له وصل عند ذلك.
ال يمكن إلدارة المؤسسة ،أن ﺗمتنع ﻣن االحتفاظ بالمبالغ المالية بسبب أھميتھا.
إذا ﺗعلق األﻣر بعملة أجنبية ،فيجب ﺗحويلھا إلى العملة الوطنية طبقا للنصوص الجاري
بھا العمل.
ﺗدون بالحساب اإلسمي للمعتقل ،جميع المبالغ التي ﺗدخل لحسابه أو ﺗخصم ﻣنه ،خالل
فترة اعتقاله ،بما فيھا المبالغ المنصوص عليھا في المادة  105بعده ،وذلك وفقا للمقتضيات
الجاري به العمل.
]< <102<ì^¹
يحتفظ المعتقل بحقه في ﺗسيير ﻣمتلكاﺗه الموجودة خارج المؤسسة ،كما يحتفظ بحق
التصرف في أﻣواله المسجلة في حسابه اإلسمي ،ﻣع إﻣكانية ﺗحويلھا خارج المؤسسة ،وذلك في
حدود أھليته المدنية ،ﻣا عدا إذا كانت ھذه األﻣوال ﻣوضوع ﻣصادرة أو حجز قضائي.
إذا ﺗعلق األﻣر بمعتقل احتياطي ،فإن ﺗسيير أﻣواله أو ﺗحويلھا خارج المؤسسة ،يخضع
إلى إذن السلطة القضائية المكلفة بالقضية.
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ال يمكن للمعتقل التصرف في حسابه اإلسمي ،لقضاء أغراضه الشخصية داخل
المؤسسة ،إال في الحدود المسموح بھا ﻣن طرف إدارة السجون.
غير أنه ال يتم ﺗسيير أﻣوال المعتقل الموجودة خارج المؤسسات السجنية إال بواسطة
وكيل أجنبي عن إدارة السجون.
]< <103<ì^¹
ال يمنع الحجر القانوني ،المعتقل المحكوم عليه بعقوبة جنائية ،ﻣن التصرف في أﻣواله
المودعة بحسابه اإلسمي المذكور ،ضمن الحدود المسموح بھا ﻣن طرف إدارة السجون ،ويسلم
له رصيده ﻣباشرة عند اإلفراج عنه.
]< <104<ì^¹
كل عقد يتطلب إبراﻣه حضور ﻣوثق أو عدول أو القيام بالمصادقة على التوقيع ،يجب أن
ينجز في جميع األحوال داخل المؤسسة السجنية ﻣن غير حاجة إلى نقل المعتقل ،وذلك بعد
الحصول على إذن ﻣن النيابة العاﻣة التي ﺗقع في دائرﺗھا المؤسسة السجنية.
إذا ﺗعلق األﻣر بمعتقل احتياطي ،فإن االختصاص في ﺗسليم اإلذن يكون للسلطة القضائية
المكلفة بالقضية.
]< <105<ì^¹
ﺗقسم المكافأة الممنوحة للمعتقلين الذين يمارسون خدﻣة ﻣنتجة إلى قسمين ﻣتساويين:
 -1قسط احتياطي يحتفظ به ليسلم إلى المعتقل عند اإلفراج عنه؛
 -2قسط قابل للتصرف.
يمكن لمدير المؤسسة ،أن يرخص لمعتقل بتحويل ﻣبلغ ﻣن القسط االحتياطي إلى القسط
القابل للتصرف ،إذا اقتضت ذلك ضرورة ﻣلحة.
]< <106<ì^¹
يمكن للمعتقل إبداء رغبته في فتح دفتر شخصي بصندوق التوفير ،لتودع فيه أﻣواله
القابلة للتصرف ،أو ليودع فيه القسط االحتياطي.
يحتفظ ﻣقتصد المؤسسة بھذه الدفاﺗر ،ويسلمھا ألصحابھا عند اإلفراج عنھم.
يخضع سحب المبالغ المودعة لنفس الشروط المنصوص عليھا في المادﺗين  102و105
أعاله.
]< <107<ì^¹
لمدير المؤسسة صالحية القيام ﺗلقائيا ،باقتطاع ﻣبلغ ﻣن القسط القابل للتصرف ﻣن
الحساب اإلسمي للمعتقل ،وذلك لتعويض الخسائر المادية المحدثة ﻣن طرفه ،وﺗودع ھذه
االقتطاعات بالخزينة العاﻣة.
ﺗحجز وﺗودع في الخزينة العاﻣة ،المبالغ التي يعثر عليھا لدى المعتقل أثناء وجوده
بالمؤسسة ،ﻣع ﻣراعاة ﻣقتضيات المادة .101
يخبر ﻣدير المؤسسة السلطات القضائية ،بالمبالغ المالية أو األشياء التي أحضرھا
المعتقل ،أو وجدت بحوزﺗه ،أو أرسلت إليه ،إذا كانت بسبب طبيعتھا أو أھميتھا أو ﻣصدرھا
ﻣثيرة للشبھات.
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]< <108<ì^¹
يتكفل ﻣقتصد المؤسسة السجنية ،ﺗحت المراقبة الفعلية لمديرھا ،بحفظ وحراسة األشياء
واألﻣوال التي كانت بحوزة المعتقل عند اعتقاله ،أو التي ﺗتوصل بھا المؤسسة لحسابه ،أو التي
ﺗنتج عن عمله.
يحق للمعتقل أن يطلب ﺗسليم األشياء الموجودة بحوزة المؤسسة السجنية إلى عائلته أو
للغير ،ﻣا لم ﺗكن ﻣوضوع حجز أو ﻣصادرة.
]< <109<ì^¹
يؤدى للمعتقل أو لذوي حقوقه ،ﺗعويض في حالة ضياع أي شيء ،ﺗكفلت المؤسسة
باالحتفاظ به.
]< <110<ì^¹
ﺗحجز وﺗسلم للسلطة القضائية ،المواد الساﻣة واألسلحة واألدوات الخطيرة ،وجميع
األشياء الممنوعة.
]< <111<ì^¹
يتسلم كل ﻣعتقل عند اإلفراج عنه ،المبالغ المترﺗبة عن ﺗصفية حسابه اإلسمي وذلك ﻣقابل
إبراء ،وﺗسلم له عند االقتضاء الوثائق التي ﺗثبت أداء الغراﻣات المالية.
ﺗسلم للمعتقل كذلك ،المجوھرات واألشياء والمالبس واألﻣتعة الشخصية ﻣقابل إبراء.
وإذا اﻣتنع المعني باألﻣر صراحة ﻣن ﺗسلمھا ،فإنھا ﺗسلم إلدارة األﻣالك المخزنية.
]< <112<ì^¹
إذا لم ﺗتم المطالبة ،ﻣن طرف ذوي حقوق المعتقل ،بالمبالغ المالية ،وبالمجوھرات
واألشياء والمالبس واألﻣتعة الشخصية ،بعد سنة واحدة ﻣن ﺗاريخ إخبارھم بوفاة المعتقل وبما
ﺗركه ﻣن ودائع بالمؤسسة ،فإن المبالغ المالية ،ﺗودع بالخزينة العاﻣة ،في حين ﺗسلم باقي األشياء
إلدارة األﻣالك المخزنية .ويعتبر اإليداع والتسليم إبراء.
ﺗخبر النيابة العاﻣة بھذه اإلجراءات.
ﺗطبق نفس اإلجراءات ،بعد ﻣضي ستة أشھر ،إذا ﺗعلق األﻣر بمعتقل ھرب ﻣن إحدى
المؤسسات السجنية ،ﻣا لم يلق عليه القبض.
]< <êÞ^nÖ]<Å†ËÖ
]< <ØÏjÃ¹^e<íè^ßÃÖ
]< <113<ì^¹
يجب أن يتم االعتقال في ظروف ﻣالئمة للصحة والسالﻣة ،سواء فيما يتعلق بتھيئة
البنايات وصيانتھا أو بسير المصالح االقتصادية أو بتنظيم العمل وكذا بتطبيق قواعد النظافة
الشخصية وبممارسة ﺗمارين الرياضة البدنية ﻣع ﺗغذية ﻣتوازنة.
]< <114<ì^¹
يجب أن ﺗستجيب ﻣحالت االعتقال ،والسيما المخصصة ﻣنھا لإلقاﻣة ،لمتطلبات الصحة
والنظافة ،ﻣع أخذ المناخ بعين االعتبار ،وخاصة ﻣا يتعلق بالحيز الھوائي والمساحة الدنيا
المخصصة لكل ﻣعتقل والتدفئة واإلنارة والتھوية.
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]< <115<ì^¹
يجب أن يخصص في القانون الداخلي للمؤسسة جزء ﻣن استعمال الزﻣن المتعلق
بالمعتقلين ،لممارسة التمارين الرياضية ،خاصة إذا كانوا ال يشتغلون عادة خارج المؤسسة.
]< <116<ì^¹
ﺗخصص لكل ﻣعتقل جولة يوﻣية في الھواء الطلق ،أو في الساحة أو في فناء السجن ،ﻣا لم
يعف ﻣن ذلك ألسباب صحية ،أو كان يزاول أشغاال ﻣھنية خارج المؤسسة.
ال ﺗقل الجولة اليوﻣية عن ساعة واحدة.
]< <117<ì^¹
ﺗخصص حصص للتربية البدنية والرياضة داخل جميع المؤسسات السجنية التي يمكن أن
ﺗنظم فيھا ھذه األنشطة.
يمنع ﻣن ھذه الحصص ،المعتقلون الصادر في حقھم ﺗدبير الوضع في زنزانة التأديب.
يمكن لمدير المؤسسة ﻣنع أي ﻣعتقل ﻣن ھذه الحصص ألسباب ﺗتعلق بالنظام واألﻣن.
]< <118<ì^¹
يمكن لجميع المعتقلين ،شراء ﻣؤن وأشياء ضرورية ،زيادة على وجباﺗھم العادية ،ﻣن
القسط المالي القابل للتصرف ،في حدود ﻣا ھو ﻣرخص به ،ﻣا لم يحرﻣوا ﻣن ذلك بموجب ﺗدبير
ﺗأديبي.
ﺗباع األشياء والمؤن بالسعر المتداول في السوق ويشعر به المعتقلون ﻣسبقا.
]< <119<ì^¹
يمكن للمعتقلين أن يطلبوا التوصل بمؤن إضافية وﻣالبس أو يتسلموھا ،ضمن الشروط
المنصوص عليھا في النظام الداخلي ،ﻣا لم يتقرر ﻣنعھم ﻣن ذلك بموجب ﺗدبير ﺗأديبي.
]< <oÖ^nÖ]<Å†ËÖ
]< <íè†ÓËÖ]æ<íéuæ†Ö]<íè^ßÃÖ
]< <120<ì^¹
ﻣمارسة الشعائر الدينية ﻣضمونة لكل ﻣعتقل ،وعلى المؤسسة أن ﺗوفر له اإلﻣكانيات
التأھيلية واإلطار المالئم ،كما عليھا أن ﺗسمح له باالﺗصال بالممثل المؤھل لذلك دينيا.
]< <121<ì^¹
اإلبداع الفني والفكري ﻣضمون لكل ﻣعتقل.
]< <122<ì^¹
يحق لكل ﻣعتقل التوصل بالصحف والمجالت والكتب ،على نفقته ،وذلك بعد المراقبة
المعمول بھا.
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]< <àÚ^nÖ]<h^fÖ
]< <íév’Ö]<l^Ú‚¤
]< <Ùæù]<Å†ËÖ
< <íÚ^Â<l^é–jÏÚ
]< <123<ì^¹
ﺗتوفر كل ﻣؤسسة سجنية ،باإلضافة إلى ﻣساعدين طبيين ،على طبيب واحد على األقل،
يكلف بالعمل بھا إﻣا بصفة دائمة أو بصفة ﻣنتظمة.
ﺗتم االستعانة بأطباء ﻣتخصصين أو بمساعدين طبيين باقتراح ﻣن طبيب المؤسسة ،وذلك
لتقديم ﻣساعدﺗھم لفحص وعالج المعتقلين.
]< <124<ì^¹
ﺗخضع المؤسسات السجنية للمراقبة ،ﻣن طرف الطبيب الرئيسي للعمالة أو اإلقليم،
وللتفتيش ﻣن طرف المصلحة الصحية التابعة إلدارة السجون.
]< <125<ì^¹
ﺗتوفر كل ﻣؤسسة سجنية على ﻣصحة.
ﺗجھز ھذه المصحة ﺗبعا ألھمية المؤسسة السجنية واختصاصھا ،على أن ال يقل ﻣا بھا
ﻣن ﺗجھيزات ،عما ھو ﻣوجود بمستوصفات القطاع العام ،للتمكن ﻣن ﺗقديم العالجات
واإلسعافات المناسبة للمرضى ،وﻣن ﺗخصيص نظام ﻣالئم لحاجيات المعاقين ،والمصابين
بأﻣراض ﻣزﻣنة ،وﻣن عزل المصابين بأﻣراض ﻣعدية.
ﺗھيأ ﻣحالت إلجراء الفحوص الطبية وأخرى للصيدليات.
يجب أن ﺗكون األطر الصحية العاﻣلة بالمؤسسات السجنية أو األحياء المخصصة للنساء
ﻣن اإلناث.
إذا ﺗعذر ذلك ،فال يمكن القيام بالفحوص والعالجات ،إال بحضور ﻣراقبة.
]< <126<ì^¹
يستفيد المعتقلون المرضى ،بناء على التعليمات الطبية ﻣن ظروف اعتقال وﻣن نظام
غذائي ﻣناسبين لما ﺗستلزﻣه حالتھم الصحية.
]< <127<ì^¹
يتخذ ﻣدير المؤسسة بتنسيق ﻣع الطبيب ،وإذا اقتضى الحال ﻣع السلطات اإلدارية المحلية،
كل التدابير الضرورية للوقاية ﻣن األوبئة أو األﻣراض المعدية أو لمحاربتھا وخصوصا ﻣا
يتعلق باستشفاء المرضى والحجر الصحي وﺗطھير المحالت واألﻣتعة واألفرشة.
يجب اإلشعار بجميع الحاالت المرضية ،التي يلزم التصريح بھا ،ﺗبعا للقانون المعمول
به ،وطبقا للشروط التنظيمية.
]< <128<ì^¹
ﺗحفظ نتائج الفحوص الطبية بالملف الطبي للمعتقل.
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]< <êÞ^nÖ]<Å†ËÖ
< <íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹]<ð^f_<Ý^ãÚ
]< <129<ì^¹
يجب أن يقوم طبيب المؤسسة ،المكلف بالسھر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية
بفحص يشمل:
 −المعتقلين الجدد بالمؤسسة؛
 −المعتقلين الذين أشعر بمرضھم أو الذين صرحوا بذلك؛
 −المعتقلين الموضوعين بزنزانة التأديب أو الموضوعين في العزلة؛
 −المعتقلين الذين سيتم ﺗرحيلھم؛
 −المعتقلين الموجودين بالمصحة؛
 −المعتقلين الذين طالبوا ألسباب صحية ،بإعفائھم ﻣن أي نشاط ﻣھني ،أو رياضي
أو بتغيير المؤسسة.
إذا ﺗبين للطبيب ،أن صحة المعتقل البدنية أو العقلية عرضة للخطر ،بسبب نظام
االعتقال ،فإنه يشعر كتابة بذلك ﻣدير المؤسسة ،الذي يجب عليه اﺗخاذ التدابير المؤقتة الالزﻣة.
ويخبر بدوره ﻣدير إدارة السجون .وإذا ﺗعلق األﻣر بمعتقل احتياطي ،فعليه أن يخبر أيضا
السلطة القضائية المختصة.
]< <130<ì^¹
يتعين على الطبيب كذلك:
 −السھر على ﻣراقبة التغذية ونظافة المؤسسة؛
 −السھر على ﺗطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى طريحي الفراش ،وذوي
األﻣراض المعدية واألﻣراض العقلية ،وعند االقتضاء األﻣر بإيداعھم بالمصحة،
أو نقلھم إلى فرع صحي ﻣتخصص بمؤسسة سجنية أخرى أو األﻣر باستشفائھم؛
 −اقتراح استشفاء المرضى المفرج عنھم الذين يتعذر عليھم ألسباب صحية االلتحاق
بسكناھم؛
 −األﻣر بإجراء الفحوص لدى أطباء ﻣتخصصين؛
 −ﺗحديد المآل المناسب بخصوص األدوية الموجودة بحوزة المعتقلين أو الموجھة
إليھم ﻣن خارج المؤسسة؛
 −إنجاز شھادة الوفاة في حالة حدوثھا داخل المؤسسة؛
 −ﺗسليم الشواھد الطبية المنصوص عليھا في القوانين الجاري بھا العمل عند وقوع
حادثة شغل أو ﻣرض ﻣھني أو حادث جرﻣي؛
 −ﺗسليم شواھد طبية للمعتقلين ،وعند ﻣوافقتھم الصريحة ،لعائالﺗھم أو لمحاﻣيھم؛
 −ﺗسليم شواھد طبية ﺗخص الحالة الصحية للمعتقلين ،كلما طلب ﻣنھم ذلك ،إلدارة
السجون أو للسلطة القضائية المختصة ،ﺗتضمن المعلوﻣات الضرورية لتوجيھھم
وﻣعاﻣلتھم داخل المؤسسة ورعايتھم بعد اإلفراج عنھم.
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]< <131<ì^¹
في حالة إضراب ﻣعتقل عن الطعام ،يخبر بذلك ﻣدير إدارة السجون وعائلة المعتقل كما
ﺗخبر السلطة القضائية ،إذا ﺗعلق األﻣر بمعتقل احتياطي.
يمكن إجبار المعتقل على التغذية إذا أصبحت حياﺗه ﻣعرضة للخطر وذلك بناء على
ﺗعليمات الطبيب وﺗحت ﻣراقبته.
]< <132<ì^¹
يمنع إخضاع المعتقلين لتجارب طبية أو علمية.
]< <133<ì^¹
ال يمكن التبرع بالدم ﻣن طرف المعتقلين المتطوعين ،إال داخل المؤسسة السجنية وبعد
ﻣوافقة ﻣدير إدارة السجون.
]< <134<ì^¹
يكون الطبيب الملف الطبي للمعتقلين ويدلي برأيه التقني ﻣن أجل ﺗصنيفھم وﺗوزيعھم.
]< <135<ì^¹
يمسك سجل خاص بالمصحة ﺗسجل به ﺗعليمات الطبيب.
يجب التأشير على ھذا السجل ﻣن طرف األطباء المفتشين ،أثناء قياﻣھم بتفقد المؤسسة.
يقوم المساعدون الطبيون ،ﺗحت ﻣراقبة الطبيب ،بإعطاء العالجات الموصوفة ﻣن طرفه.
]< <oÖ^nÖ]<Å†ËÖ
]÷< <ð^Ëj‰
]< <136<ì^¹
يجب أن يودع المعتقلون بأقرب ﻣستشفى كلما ارﺗأى طبيب المؤسسة أن العالجات
الضرورية ال يمكن إعطاؤھا بعين المكان ،أو في حالة إصابتھم بأﻣراض وبائية.
يتعين على الطبيب رئيس المصلحة ،ﺗحت ﻣسؤوليته ،أن يفحص المعتقل ﻣن أجل التأكد
ﻣن ضرورة بقائه بالمستشفى .ويصدر أﻣرا بإرجاعه إلى السجن في أي وقت ﺗبين فيه أن
المعتقل يمكن ﻣعالجته داخل السجن.
ال يمكن إيداع المعتقلين بمصحات خصوصية ،ولو على نفقتھم ،إال بموافقة وزير العدل.
ﺗسري نفس المقتضيات المنصوص عليھا في الفقرة الثانية أعاله على الطبيب ﻣدير
المصحة الخصوصية.
]< <137<ì^¹
ال يتم االستشفاء ،إال بناء على ﺗعليمات طبية ،وﺗشعر بذلك إدارة السجون ،قبل نقل
المعتقل المريض .وإذا ﺗعلق األﻣر بمعتقل احتياطي ،ﺗعين كذلك إشعار السلطة القضائية
المختصة.
في حالة االستعجال ،يتم اإلشعار بعد إنجاز االستشفاء.
يجب على ﻣدير المؤسسة ،إعطاء المعلوﻣات الكافية للسلطة المعنية ،قصد ﺗمكينھا ﻣن
اﺗخاذ اإلجراءات الالزﻣة لخفر وحراسة المعتقل نزيل المستشفى ،بواسطة ﻣصالح الشرطة أو
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الدرك ،وبصفة عاﻣة ،ﻣن ﺗحديد التدابير الكفيلة بمنع أي حادث ،ﻣع أخذ شخصية المعتقل بعين
االعتبار.
يعتبر المعتقلون المودعون بالمستشفى ﻣواصلين لتنفيذ عقوبتھم أو اعتقالھم االحتياطي،
ويطبق في حقھم في ھذه الحالة نظام االعتقال بالمؤسسات السجنية.
ﺗرفع حالة االعتقال ،إذا انتھت ﻣدة العقوبة أثناء استشفاء المعتقل.
]< <Äe]†Ö]<Å†ËÖ
]< <Ù^ÏjÂ÷]<ìÊ<ð^ßm_<ì÷çÖ
< <àŠÖ]<…^Ç‘<ð^ßeù^e<¾^Ëju÷]æ
]< <138<ì^¹
إذا ﺗمت الوالدة داخل المؤسسة ،يصرح بذلك إلى المصلحة المكلفة بالحالة المدنية ﻣن
طرف ﻣدير المؤسسة أو العون المكلف بالمصلحة االجتماعية.
يشار بعقد الوالدة إلى عنوان المؤسسة دون ذكر اسمھا أو اإلشارة إلى اعتقال األم.
إذا كانت المعتقلة على أھبة الوضع ،يمكن ﻣنحھا رخصة استثنائية طبقا للمادة  46أعاله.
]< <139<ì^¹
ال يمكن قبول األطفال الذين يصاحبون أﻣھاﺗھم داخل المؤسسة السجنية ،إال بالموافقة
الكتابية للسلطة القضائية المختصة.
يمكن بقاء األطفال صحبة أﻣھاﺗھم ،حتى بلوغھم سن الثالثة ،إال أنه يمكن بناء على طلب
األم ،ﺗمديد ھذا الحد بموافقة وزير العدل ،إلى سن الخاﻣسة.
ﺗتكفل المصلحة االجتماعية ،قبل فصل الطفل عن أﻣه ،بدراسة إﻣكانية وضعه بجھة
ﺗعتني بتربيته ،شريطة ﻣوافقة ﻣن له حق الحضانة.
]< <Ä‰^jÖ]<h^fÖ
< <íéÚ^j}<l^é–jÏÚ
]< <140<ì^¹
ﺗستمر المؤسسات السجنية في ﺗطبيق وﻣراعاة األنظمة والتعليمات الصادرة إليھا سابقا،
ﻣا لم ﺗتعارض وﻣقتضيات ھذا القانون ،في انتظار صدور النصوص التطبيقية المتعلقة به.
]< <141<ì^¹
ﺗنسخ جميع المقتضيات المخالفة لھذا القانون وخصوصا:
 −الظھير الشريف الصادر بتاريخ  25ﻣن جمادى األولى  11) 1333أبريل
 (1915المتعلق بتنظيم السجون والنصوص المغيرة له؛
 −الظھير الشريف الصادر بتاريخ  28ﻣن ﻣحرم  26) 1349يونيو  (1930الحاﻣل
لتنظيم ﻣصلحة السجون المعدة لالعتقال الجماعي؛
 −الظھير الشريف الصادر بتاريخ  23ﻣن شعبان  10) 1361سبتمبر (1942
المصادق على نظام المصالح السجنية بالمنطقة الشمالية سابقا والنصوص المغيرة
له وجعله ساري المفعول.
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< <(2000<ÛÊçÞ<3)<1421<á^fÃ<6<»<…^‘<2.00.485<ÜÎ…<Ýç‰†Ú
<‚<< <Üé¿ßje<Ð×Ãj¹]<23.98<ÜÎ…<áçÞ^ÏÖ]<ÐéfŞi<íéËéÒ<äfqç²
<< <ÜÎ…<Ìè†Ö]<ã¿Ö]<å„éËßje<…^’Ö]<íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹]<éŠiæ
6

. (1999<‹ŞŠÆ_<25)<1420<±æù]<ï^¶<àÚ<13<è…^je<1.99.200

الوزير األول،
بناء على القانون رقم  23.98المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه
الظھير الشريف رقم  1.99.200بتاريخ  13ﻣن جمادى األولى  25) 1420أغسطس (1999؛
وباقتراح ﻣن وزير العدل؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في  21ﻣن رجب 19) 1421
أكتوبر .(2000
رسم ﻣا يلي:
]< <Ùæù]<h^fÖ
< <Ù]çuù]<î×Â<Åøý]æ<ífÎ]†¹]<Ý^ãÚæ<°Ë¾ç¹]<l^fq]æ
]< <Ùæù]<Å†ËÖ
< <íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹]<ì…]c
]< <1<ì^¹
ﺗسند إدارة كل ﻣؤسسة سجنية إلى ﻣدير يسھر على ﺗسيير وﺗنسيق جميع أنشطتھا .ويكون
المدير ﻣسؤوال بصفة خاصة عن قانونية االعتقال ،وعن األﻣن والنظام واالنضباط داخل
المؤسسة وعن المحافظة على الذخيرة والسالح واستعمالھما ،وعن ﺗدبير األﻣوال واألشياء
القيمة الخاصة بالمعتقلين وعن ﺗطبيق المناھج اإلصالحية داخل المؤسسة.
]< <êÞ^nÖ]<Å†ËÖ
]< <°Ë¾ç¹]<½^f–Þ
]< <2<ì^¹
يجب على الموظفين أثناء أدائھم لمھاﻣھم أن يتحلوا بخصال حميدة بالشكل الذي يفرض
احتراﻣھم على المعتقلين ،ويجعلھم يؤثرون فيھم ﺗأثيرا حسنا.
يجب ارﺗداء الزي الرسمي بالنسبة لكافة الموظفين داخل المؤسسات السجنية ﻣا لم ﺗكن
ھناك ﻣقتضيات ﻣخالفة .وﺗحدد ﻣكوناﺗه وشكله بقرار صادر عن وزير العدل.7
6

 ﻣنشور بالجريدة الرسمية عدد  4848بتاريخ  19شعبان  16) 1421نوفمبر  (2000ص ،3029ﻣغير بالمرسوم رقم  2.04.899الصادر في  11ﻣن ذي القعدة  13) 1426ديسمبر  ،(2005ج ر
عدد  5406بتاريخ  22صفر  23) 1427ﻣارس  (2006ص .792
7
 ﺗم ﺗحديد ﻣكونات وشكل الزي الرسمي بقرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج رقم 848.10صادر في  21ﻣن ربيع األول  8) 1431ﻣارس  (2010بتحديد ﻣكونات وشكل الزي الرسمي لموظفي
ھيئة الحراسة واألﻣن بالمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج والشارات المقررة لھم ،الجريدة
الرسمية عدد  5837الصادرة بتاريخ  25جمادى األولى  10) 1431ﻣاي  (2010ص .2813
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يجب على الموظفين ﺗجنب كل فعل أو ﺗصرف أو قول أو كتابة ﻣن شأنھا المس بأﻣن
ونظام المؤسسات وبالتقدير الواجب لھم بصفتھم ﻣمثلين للسلطة العموﻣية .ويتعين عليھم في
جميع األحوال التعاون فيما بينھم كيفما كانت طبيعة المھام الموكولة إليھم.
]< <3<ì^¹
بصرف النظر عن االلتزاﻣات المفروضة بمقتضى القوانين الجنائية وقانون الوظيفة
العموﻣية والنصوص الخاصة لموظفي إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ،يمنع على الموظفين
وعلى كل األشخاص المرخص لھم بولوج ﻣحالت االعتقال ،ﺗحت طائلة عقوبات ﺗأديبية حسب
نوعية وخطورة كل ﻣخالفة ،القيام بما يلي:
 −استعمال العنف ضد المعتقلين؛
 −ﻣخاطبة المعتقلين بألفاظ ﻣھينة أو بذيئة ؛
 −ﻣزاولة العمل في حالة سكر أو ﺗحت ﺗأثير ﻣواد ﻣخدرة ؛
 −النوم أثناء العمل أو ﻣغادرة ﻣركز العمل ؛
 −التخلي عن السالح أو ﺗركه دون حراسة ؛
 −ﺗكليف المعتقلين بمھام خارجة عن األشغال العاﻣة ؛
 −قبول أي ھدية أو اﻣتياز أو وعد بصفة ﻣباشرة أو غير ﻣباشرة ﻣن المعتقلين أو ذويھم ؛
 −القيام بأي خدﻣة لحساب المعتقلين أو بأي بيع أو شراء أو ﻣقايضة كيفما كانت؛
 −ﺗسھيل كل وسائل اﺗصال النزالء ﻣع بعضھم أو ﻣع غيرھم بصفة غير قانونية أو
التغاضي عن ذلك ؛
 −إدخال أو إخراج أو إيصال أشياء أو ﻣواد كيفما كانت دون خضوعھا للشروط
المنصوص عليھا قانونا أو ﺗسھيل ذلك أو التغاضي عنه ؛
 −التأثير بصفة ﻣباشرة أو غير ﻣباشرة على المعتقلين بشأن وسائل دفاعھم أو في اختيار
ﻣحاﻣيھم ،وبصفة عاﻣة التدخل في شؤونھم القضائية ؛
 −إيصال ﻣعلوﻣات ألشخاص غير ﻣؤھلين قانونيا لھذه الغاية حول المساطر الجارية
وﻣلفات وھويات المعتقلين ،وجھاز أﻣن المؤسسة وﺗنظيم وسير ﻣصالحھا.
]< <<4<ì^¹
يجب على الموظفين ﻣعاﻣلة السجناء ﻣعاﻣلة حسنة ﺗقوم على المساواة وبدون ﺗمييز.
]< <oÖ^nÖ]<Å†ËÖ
}< <íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹]<Ùç
]< <5<ì^¹
ال يسمح ألي شخص أجنبي عن المصلحة بولوج ﻣحالت االعتقال دون ﻣراعاة الشروط
والشكليات المنصوص عليھا في القانون وفي ھذا المرسوم أو في النصوص المطبقة له.
]< <6<ì^¹
عالوة على األشخاص المسموح لھم بولوج المؤسسات ﻣن طرف ﻣدير إدارة السجون
وإعادة اإلدﻣاج ،يحق للمكلفين بمھام المراقبة اآلﺗي ذكرھم دخول المؤسسات السجنية:
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 -1الوكيل العام للملك أو نوابه ووكيل الملك أو نوابه وقضاة التحقيق وقضاة األحداث
والقضاة المنتدبون للقيام ببحث ﺗكميلي طبقا للمقتضيات المنصوص عليھا في قانون المسطرة
الجنائية ؛
 -2ﻣفتشو المالية المكلفون بمراقبة ﺗسيير الحسابات ؛
 -3لجنة المراقبة أو األشخاص المنتدبون ﻣن طرفھا.
]< <7<ì^¹
يمكن للقضاة والموظفين المشار إليھم في المادة السابقة التحدث ﻣع السجناء خالل األوقات
العادية لفتح ﻣحالت االعتقال ،وإذا عبروا عن رغبتھم في التحدث ﻣع المعتقل على انفراد ﺗعين
على الموظفين االبتعاد إلى ﻣسافة ال يتأﺗى لھم ﻣعھا السماع.
يمكن للقضاة والموظفين المذكورين أعاله بصفة استثنائية وفي حالة االستعجال ،زيارة
المعتقلين خارج األوقات العادية لفتح ﻣحالت االعتقال بعد ﻣوافقة ﻣدير المؤسسة.
]< <8<ì^¹
يحق لضباط الشرطة القضائية العاﻣلين بموجب إنابة قضائية أو بناء على ﺗعليمات النيابة
العاﻣة االﺗصال بالمعتقلين وفق الشروط المنصوص عليھا في المادة السابقة ،وذلك بعد ﻣوافقة
ﻣدير المؤسسة.
]< <9<ì^¹
يحق لألعوان المكلفين بتبليغ وثيقة أو ﻣقرر قضائي االﺗصال بالمعتقلين المعنيين باألﻣر.
ويتم التبليغ بمكتب الضبط القضائي بحضور ﻣدير المؤسسة أو ﻣن ينتدبه لھذه الغاية.
]< <Äe]†Ö]<Å†ËÖ
]< <°×ÏjÃ¹^e<Ù^’i÷]æ<l^Š‰ö¹]<tçÖçÖ<í‘^¤]<½æ†Ö
]< <10<ì^¹
يسمح ألعضاء الجمعيات ذات الصلة بالعمل التربوي ،أو االجتماعي ،أو الحقوقي
والھيئات الدينية ،بإقاﻣة حفل أو ﺗخليد حدث وطني داخل المؤسسات السجنية ،بعد ﻣوافقة ﻣدير
إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج وفق الشروط المحددة ﻣن طرفه.
]< <11<ì^¹
يمكن لوزير العدل أن يمنح لكل شخص أو عضو جمعية ﻣھتمة بدراسة خطط وﻣناھج
وإعادة التربية رخصا خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية.
]< <12<ì^¹
يحدد ﻣدير إدارة السجون كيفية الزيارات المشار إليھا في المادة السابقة أعاله وذلك
بالنظر إلى طبيعتھا وﻣدﺗھا والمتطلبات األﻣنية.
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]< <êÞ^nÖ]<h^fÖ
]< <íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹^e<êñ^–ÏÖ]<¼f–Ö
]< <13<ì^¹
ﺗمسك كل ﻣؤسسة سجنية باإلضافة إلى سجل االعتقال والسجالت المنصوص عليھا في
قانون المسطرة الجنائية ،سجالت ﻣن شأنھا ﺗسھيل سير العمل بمكتب الضبط القضائي وھي
على الخصوص:
 -1سجل المكرھين بدنيا؛
 -2سجل المعتقلين المارين؛
 -3سجل المعتقلين المفرج عنھم؛
]< <14<ì^¹
يحدد وزير العدل نماذج السجالت والبطاقات المنصوص عليھا القانون رقم 23.98
المشار إليه أعاله في ھذا المرسوم.
]< <15<ì^¹
يجب االحتفاظ بسجل االعتقال داخل المؤسسة بمجرد الشروع في العمل به وال يمكن
إخراجه.
غير أنه يمكن نقل بطاقة االعتقال خارج المؤسسة إﻣا قصد ضبط اعتقال شخص أودع
بالمستشفى فور إلقاء القبض عليه وال يمكن حينئذ نقله اعتبارا لحالته الصحية ،وإﻣا لإلفراج عن
ﻣعتقل ﻣودع بالمستشفى.
]< <16<ì^¹
ﺗمسك سجالت خاصة ﺗدون بھا ﺗصريحات المعتقلين بالتعرض واالستئناف والنقض.
ﺗرسل التصريحات بالطعون ﺗحت طي ﻣضمون أو ﺗسلم ﻣباشرة ﻣقابل إبراء لكتابة
الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
]< <17<ì^¹
يكون لكل ﻣعتقل بمكتب الضبط القضائي ﻣلف شخصي يصاحبه إلى ﻣختلف المؤسسات
التي قد ينقل إليھا.
يشتمل الملف الشخصي إضافة إلى الجزء القضائي على أجزاء أخرى كالتالي:
 −جزء يتعلق بسلوك المعتقل ؛
 −جزء يتعلق بحالته الصحية ؛
 −جزء يتعلق بحالته االجتماعية ؛
 −جزء يتعلق برأي اإلدارة وﻣالحظاﺗھا.
]< <18<ì^¹
يمكن إحداث بطاقات خاصة ﺗساعد على عملية الجرد بالنسبة لبعض المعتقلين وخاصة
المقترحين ﻣنھم للعفو الملكي أو لإلفراج المقيد أو الممنوعين ﻣن اإلقاﻣة ،أو األجانب ﻣوضوع
إبعاد أو ﺗسليم ،أو الذين يمكن ﺗرحيلھم إلى بلدانھم األصلية لقضاء ﻣا ﺗبقى ﻣن عقوباﺗھم طبقا
لالﺗفاقيات المبرﻣة في ھذا الشأن.
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]< <19<ì^¹
عند إطالق سراح ﻣعتقل أو وفاﺗه ﺗجمع ﻣختلف أجزاء الملف الشخصي وﺗرﺗب ضمن
ﻣحفوظات المؤسسة.
يحدد وزير العدل شروط اإلطالع على المحفوظات وبصفة عاﻣة اإلطالع على الوثائق
الموجودة بحوزة ﻣديرية إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ،وذلك لمصلحة البحث العلمي.
]< <20<ì^¹
إذا أشعر ﻣدير المؤسسة بخبر ﻣؤلم يتعلق بأحد المعتقلين ،ﺗعين عليه ﺗبليغه إياه بأسلوب
يتحرى فيه اللباقة وحسن التدبير ﻣع اﺗخاذ االحتياطات الالزﻣة التي يفرضھا ھذا الظرف.
]< <oÖ^nÖ]<h^fÖ
< <<Ý^Óuù]<„éËßi
]< <Ùæù]<Å†ËÖ
< <Üããéqçiæ<ÜãÃè‡çiæ<°Þ]‚¹]<Ìéß’i
]< <21<ì^¹
يعين ﻣدير إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج أعضاء لجنة التصنيف التي ﺗقوم بتصنيف
وﺗوجيه وﺗوزيع المدانين على المؤسسات السجنية ،والتي عليھا أن ﺗراعي المقتضيات
المنصوص عليھا في المادة  29ﻣن القانون المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية.
]< <22<ì^¹
ﺗقوم لجنة التصنيف بتوزيع المدانين على المؤسسات اعتمادا على المعلوﻣات المتوفرة
لديھا والمضمنة في الملف الجنائي للمعتقل.
يمكن عند االقتضاء طلب ﻣعلوﻣات خاصة ﻣن طبيب المؤسسة أو ﻣن السلطات المحلية أو
ﻣصالح األﻣن والدرك ،أو ﻣن المصالح االجتماعية.
يقوم ﻣدير المؤسسة السجنية كلما ﺗعلق األﻣر بمدان كان ﻣوضوع إحدى التدابير التي ﺗتخذ
في حق األحداث ،بطلب ﻣعلوﻣات حول المالحظات المثارة بشأنه والمعاﻣلة التي خص بھا،
وذلك ﻣن لدن المؤسسة التي خضع فيھا للتدبير المذكور.
يجب إرسال ھذه المعلوﻣات إلى ﻣديرية إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج التي ﺗقرر على
ضوئھا ﺗوجيھھم.
يمكن إعادة النظر في ﺗوزيع المدانين خالل ﺗنفيذ العقوبة إﻣا ﺗلقائيا أو بطلب ﻣنھم أو ﻣن
عائالﺗھم أو ﻣن األشخاص الذين يھمھم أﻣرھم ،وذلك اعتبارا لسلوكھم أو ﻣدى قابليتھم إلعادة
إدﻣاجھم في المجتمع وكذا لسنھم ولحالتھم الصحية ،بما في ذلك حالة اإلعاقة.

40

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

]< <êÞ^nÖ]<Å†ËÖ
_< <°×ÏjÃ¹]<íŞÞ
]< <23<ì^¹
يجمع المدانون أثناء النھار ﻣن أجل ﻣزاولة أنشطة ﻣھنية ،أو بدنية ،أو رياضية وكذا
للدراسة والتكوين واألنشطة الثقافية أو الترفيھية.
يجب أن يتضمن التوزيع الزﻣني وخاصة بالنسبة للحصة المخصصة لھذه األنشطة ﻣا
يسمح للمدانين بالحفاظ على ﻣؤھالﺗھم الفكرية والنفسية والبدنية وﺗنميتھا وذلك بھدف إعادة
إدﻣاجھم في المجتمع.
]< <24<ì^¹
ال يمكن إحداث أي نوع ﻣن األنشطة واألعمال إال بترخيص ﻣسبق ﻣن طرف ﻣدير إدارة
السجون بوزارة العدل.
]< <25<ì^¹
ال يمكن السماح ألي ﻣعتقل بالعمل في الحسابات العاﻣة وﻣكتب الضبط القضائي أو
المصالح الطبية ،كما ال يمكنه القيام بأي عمل يخوله سلطة أو ﻣمارسة التأديب.
غير أنه يمكن إسناد بعض المھام للمعتقلين في إطار األنشطة الموجھة والمنظمة
بالمؤسسة ﺗحت المراقبة الفعلية للموظفين.
]< <26<ì^¹
يمكن أن يشتغل المعتقلون خارج المؤسسة في أعمال ذات ﻣصلحة عاﻣة ،ويختار ھؤالء
المعتقلون بدقة ﻣن بين الذين يتوفرون على ضمانات كافية ﻣن أجل الحفاظ على األﻣن والنظام
العام وذلك بالنظر لشخصيتھم ولسوابقھم وارﺗباطاﺗھم العائلية وسلوكھم داخل المؤسسة.
]< <Äe]†Ö]<h^fÖ
]÷< <íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹^e<àÚù]æ<½^f–Þ
]< <<Ùæù]<Å†ËÖ
]< <l^Š‰ö¹^e<ê×}]‚Ö]<Ý^¿ßÖ
]< <27<ì^¹
ال يمكن إيداع المعتقلين بمحل االعتقال المخصص للصنف الذي ينتمون إليه إال بعد إﺗمام
إجراءات االعتقال والتفتيش وﺗدابير النظافة والوقاية.
]< <28<ì^¹
يجب الحفاظ بحزم على النظام واالنضباط داخل المؤسسة السجنية دون ﺗجاوز ﻣا ﺗتطلبه
المحافظة على األﻣن وحسن التنظيم الذي يفرضه العيش داخل الجماعة.
]< <29<ì^¹
يجب على المعتقلين االﻣتثال لتوجيھات الموظفين الذين لھم سلطة داخل المؤسسة ،وذلك
في كل ﻣا يتعلق بتنفيذ المقتضيات المنظمة للسجون.
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]< <30<ì^¹
يمنع على المعتقلين إحداث الضوضاء ،وكل ﺗجمع أو ﺗجمھر وكل ﺗصرف فردي أو
جماعي ﻣن طبيعته إحداث خلل في حسن سير النظام بالمؤسسة.
]< <31<ì^¹
يمنع على المعتقلين كل ﺗعاﻣل ﻣريب وكل ﻣراھنة ،وجميع االﺗصاالت السرية أو استعمال
ﻣصطلحات ﻣتفق عليھا.
]< <êÞ^nÖ]<Å†ËÖ
]< <íéÃérjÖ]<e]‚jÖ
]< <32<ì^¹
ﺗعتبر ﻣكافأة ﺗشجيعية كل ﺗدبير يمكن لمدير المؤسسة ،أن يجازي به كل ﻣعتقل ﺗميز
بحسن سلوكه أو بشجاعته.
ﺗندرج ھذه المكافآت التشجيعية في نطاق عملية إعادة اإلدﻣاج االجتماعي للمعتقل .وال
يجوز أن ﺗخرج عما ﺗفرضه القواعد المتعلقة باالنضباط وحفظ أﻣن المؤسسة.
]< <33<ì^¹
يمكن أن يترﺗب عن حسن سيرة المعتقلين اقتراحھم لتغيير نظام اعتقالھم أو ﺗرحيلھم أو
ﺗرشيحھم لالستفادة ﻣن العفو أو اإلفراج بشروط أو لمنحھم رخص الخروج االستثنائية.
يمكن إلى جانب ذلك ﻣنحھم في نطاق الحدود المقبولة اﻣتيازات إضافية ﺗتعلق خاصة
بالزيارة والمراسلة والتوصل بمؤن إضافية كما يمكن الترخيص لھم بمساعدة الموظفين في
بعض المھام ﺗحت المراقبة المباشرة باستثناء ﺗلك المھام المنصوص عليھا في المادة  25أعاله.
]< <34<ì^¹
يمكن التراجع إﻣا ﺗلقائيا أو بأﻣر ﻣن المدير العام إلدارة السجون عن كل ﻣقرر يمنح
االﻣتيازات المشار إليھا في الفقرة الثانية ﻣن المادة  33أعاله ،كلما حدث ﻣا يستوجب ذلك.
]< <oÖ^nÖ]<Å†ËÖ
_< <íéßrŠÖ]<íŠ‰ö¹]<àÚ
]< <35<ì^¹
يحرص ﻣدير المؤسسة على ﺗطبيق اإلجراءات المتعلقة بالحفاظ على النظام واألﻣن.
]< <36<ì^¹
يعتبر الحفاظ على األﻣن الداخلي للمؤسسات السجنية ﻣن اختصاص الموظفين التابعين
لمديرية إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج.
ينسق أعمال الحراسة داخل المعقل ﻣوظف يسمى – رئيس المعقل – يعھد إليه بتنفيذ
التعليمات التي يصدرھا ﻣدير المؤسسة للحفاظ على النظام واألﻣن بھا.
غير أنه في حالة استھداف المؤسسة السجنية لھجوم أو ﺗھديد ﻣن الخارج وكذا في حالة
وقوع أو التخوف ﻣن احتمال وقوع حادث خطير داخل المؤسسة يتعذر ﻣعه على طاقم الحراسة
التحكم في الموقف وإرجاع األﻣور إلى نصابھا والحفاظ على النظام بالوسائل المتوفرة لدى
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المؤسسة ،فإنه يجب على ﻣدير المؤسسة أن يطلب التدخل والمساعدة ﻣن رئيس ﻣصلحة الشرطة
أو الدرك ﻣع إشعار السلطة المحلية ووكيل الملك واإلدارة المركزية فورا.
]< <37<ì^¹
ﺗنجز ﻣديرية إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج بتعاون ﻣع السلطات المختصة بالحفاظ على
األﻣن خطة لوقاية كل ﻣؤسسة سجنية وللتدخل السريع عند االقتضاء.
]< <38<ì^¹
ﺗزود ﻣديرية إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج الموظفين بالسالح ضمن الشروط التي ﺗراھا
ﻣناسبة.
يمنع على الموظفين العاﻣلين بمحالت االعتقال حمل السالح ﻣا عدا إذا كانت ھناك أواﻣر
صريحة ﻣن طرف ﻣدير المؤسسة في ظروف استثنائية وﻣن أجل ﻣھمة ﻣحددة.
في جميع األحوال ال يمكن استعمال السالح إال في الحاالت المحددة في المادة  65ﻣن
القانون المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية.
]< <39<ì^¹
يجب اﺗخاذ كل التدابير الوقائية لتفادي وقوع الھروب ،وذلك بتفتيش وﻣراقبة وحراسة كل
ﻣرافق المؤسسة وإحكام إغالق األبواب والمسالك والتأكد ﻣن إخالء الممرات وﻣسالك الطواف
وﻣن فعالية إنارﺗھا.
يمنع القيام بأي ﺗغيير أو بناء ﻣن شأنه أن يقلص ﻣن الدور األﻣني للجدار الخارجي
للمؤسسة.
]< <40<ì^¹
يقوم الموظفون في غياب المعتقلين أو بحضورھم بإجراء ﺗفتيش بشكل ﻣنتظم ودقيق
بالزنازن وﻣختلف المحالت التي يقيم أو يعمل بھا المعتقلون أو يدخلون إليھا .ويراقب الموظفون
وسائل اإلغالق بصفة دورية ويتأكدون يوﻣيا ﻣن سالﻣة األقفال والقضبان.
]< <41<ì^¹
يجب أن يكون المعتقلون ﻣوضع حراسة ﻣستمرة ﻣع ﻣراعاة المقتضيات المنصوص عليھا
في المادﺗين  46و 47ﻣن القانون المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية.
]< <42<ì^¹
ﺗظل العنابر ﻣضاءة خالل الليل بشكل ال يحول دون النوم.
يمنع على أي شخص دخول العنابر أو الزنازن ليال إال لسبب جدي أو لخطر حال ،وفي
ھذه الحالة يتعين أال يقل عدد الموظفين عن اثنين.
]< <43<ì^¹
يجب التأكد ﻣن وجود كل ﻣعتقل عند إغالق ﻣحالت المبيت ليال وفتحھا صباحا وفي
أوقات ﻣختلفة وبصفة ﻣباغتة.
]< <44<ì^¹
ﺗجرى جوالت ﺗفقدية بعد إغالق الزنازن والعنابر وأثناء الليل ﺗبعا لتوقيت ﻣحدد يغير
يوﻣيا ﻣن طرف إدارة المؤسسة.
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]< <45<ì^¹
يدون رئيس المعقل يوﻣيا ،ﺗحت إشراف ﻣدير المؤسسة ،وبسجل خاص ،المھام التي
سيعھد بھا في اليوم التالي إلى كل ﻣوظف يعمل ضمن طاقم الحراسة ،وﻣنھا األﻣاكن التي سيقوم
بحراستھا والمعتقلون الذين سيعھد بھم إليه.
يجب أن يتضمن ھذا السجل كذلك التعليمات التي قد يعھد بھا رئيس المعقل إلى أحد
الموظفين ،خاصة إذا ﺗعلق األﻣر بمعتقل خطير أو بمعتقل يتعين ﻣراقبته عن قرب.
يجب إطالع كل ﻣوظف على المھام التي ستناط به.
]< <‹Ú^¤]<h^fÖ
]< <p]ç£
]< <46<ì^¹
يجب على ﻣدير المؤسسة أن يشعر فورا ﻣدير إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ووكيل الملك
والسلطة المحلية بوقوع أي حادث خطير.
]< <47<ì^¹
إذا كان الحادث يتعلق بمعتقل احتياطي فيجب أيضا إشعار الجھة القضائية المكلفة
بالقضية.
]< <Œ^ŠÖ]<h^fÖ
< <°×ÏjÃ¹]<íÒ†u
< <íÚ^Â<l^é–jÏÚ
]< <48<ì^¹
يتم قبول المعتقلين بالمؤسسة وفقا لمقتضيات المادة  52ﻣن القانون المتعلق بتنظيم وﺗسيير
المؤسسات السجنية والمادة  27ﻣن ھذا المرسوم.
يحدد وزير العدل كيفية إعداد القوائم والتقارير والبطاقات وﻣختلف الوثائق التي ﺗثبت
دخول وخروج المعتقلين وكذا التغييرات التي ﺗطرأ على وضعيتھم الجنائية وكيفية إرسالھا إلى
إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج.
]< <49<ì^¹
يقصد بالترحيل نقل ﻣعتقل ﺗحت الحراسة ﻣن ﻣؤسسة إلى أخرى.
ﺗستوجب ھذه العملية حذف اعتقال المعتقل ﻣن سجل االعتقال بالمؤسسة التي ﺗم ﺗرحيله
ﻣنھا ،وﺗدوين اعتقاله ﻣن جديد بالمؤسسة التي وجه إليھا دون أن يعتبر ذلك انقطاعا الستمرار
اعتقاله.
]< <50<ì^¹
يقصد بإخراج ﻣعتقل ﻣن المؤسسة ،أخذه ﺗحت الحراسة خارج المؤسسة قصد المثول أﻣا
العدالة أو بھدف ﺗلقي عالجات لم يكن باإلﻣكان ﺗقديمھا له داخل المؤسسة ،وبصفة عاﻣة ﻣن أجل
القيام بكل عمل يتعذر إنجازه داخل المؤسسة ،وكان ﻣن الضروري أو ﻣن ﻣصلحة المعتقل القيام
به.
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يتم اإلخراج دون رفع حالة االعتقال عن السجين ويستلزم بالضرورة إرجاعه إلى
المؤسسة السجنية.
]< <51<ì^¹
يتعين على ﻣدير المؤسسة أن ينفذ دون ﺗأخير كل طلب أو أﻣر بالترحيل أو اإلخراج ﺗم
ﺗبليغه له بصفة قانونية.
إذا ﺗعذر ذلك بسبب استحالة ﻣادية أو ظروف خاصة وجب عليه أن يخبر فورا الجھة التي
طلبت ذلك أو أﻣرت به.
]< <52<ì^¹
ال يمكن أن يتم ﺗرحيل ﻣعتقل أو إخراجه دون طلب أو أﻣر كتابي ﻣن الجھة المختصة.
يقدم ھذا الطلب أو األﻣر للمؤسسة السجنية ويحفظ بھا.
يتعين على ﻣدير المؤسسة عند الضرورة أن يتأكد ﻣن صحة ھذه الوثيقة وإن اقتضى
الحال أن يراجع الجھة المصدرة لھا.
إذا كان األشخاص المكلفون بإنجاز ھذه العملية غير ﻣعروفين لدى ﻣصالح المؤسسة فإنه
يجب عليھم اإلدالء بما يثبت ھويتھم وصفتھم.
]< <53<ì^¹
يجب اﺗخاذ االحتياطات الالزﻣة ﺗحت ﻣسؤولية رئيس الخفر ،لتفادي وقوع أي ھروب أو
أي حادث عند ﺗرحيل أو إخراج ﻣعتقل.
يفتش المعتقلون بدقة قبل إخراجھم ،ويمكن أن يحملوا األصفاد.
يعطي ﻣدير المؤسسة جميع المعلوﻣات والتعليمات الضرورية لرئيس الخفر كلما ﺗعلق
األﻣر بمعتقل خطير أو يقتضي خروجه حراسة أو عناية خاصة.
]< <54<ì^¹
يمنع على الموظفين السماح للمعتقلين أثناء ﺗرحيلھم أو إخراجھم باالﺗصال بالغير والسيما
األشخاص المشار إليھم في المادة  75ﻣن القانون المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية.
يجب اﺗخاذ االحتياطات الالزﻣة حتى ال يتعرض المعتقلون ألية إھانة ﻣن طرف العموم أو
ألي ﺗشھير أو إشھار.
]< <55<ì^¹
يجب ﺗحضير وﺗتبع ﺗنفيذ عملية الترحيل واإلخراج في سرية ﺗاﻣة والسيما بالنسبة لتاريخ
ﺗنفيذھا ولھوية المعتقلين المعنيين بھا ولوسيلة النقل ولمكان التوجه ولخط السير.
]< <Ùæù]<Å†ËÖ
]< <ØéuÖ
]< <<±æù]<ì†ÏËÖ
]< <êñ^–ÏÖ]<ØéuÖ
]< <56<ì^¹
الترحيل القضائي ھو الترحيل ﻣن ﻣؤسسة إلى أخرى بقصد المثول أﻣام جھة قضائية ألي
سبب كان.
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]< <57<ì^¹
يرحل المعتقل االحتياطي بأﻣر ﻣن النيابة العاﻣة لدى الجھة القضائية التي طلبت ﻣثوله،
وفقا للقواعد المنصوص عليھا في قانون المسطرة الجنائية وينفذ ھذا األﻣر رجال األﻣن الوطني
أو الدرك الملكي حسب اختصاصاﺗھم.
ﺗصرف نفقات ھذه العملية ﻣن االعتمادات المالية المخصصة للمصاريف القضائية في
المادة الجنائية.
]< <58<ì^¹
إذا ﺗقرر ﻣثول ﻣعتقل أﻣام ﻣحكمة ﺗبعد عن ﻣكان االعتقال وألي سبب كان ،ﻣن أجل
قضية غير التي اعتقل بسببھا ،فإن ﺗرحيله ينفذ طبقا لمقتضيات المادة  57أعاله.
]< <59<ì^¹
ال يمكن ﺗرحيل ﻣعتقل احتياطي إال بموافقة الجھة القضائية المكلفة بقضيته في ﻣكان
اعتقاله.
]< <60<ì^¹
ﺗتكفل ﻣديرية إدارة السجون عند االقتضاء بإرجاع المعتقل إذا كان ﻣدانا.
غير أنه إذا كان األﻣر يتعلق بمعتقل احتياطي ،فإن النيابة العاﻣة التي طلبت ﺗرحيله ھي
التي ﺗتكفل بإرجاعه.
]< <<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ
]< <ë…]ý]<ØéuÖ
]< <61<ì^¹
يعتبر ﺗرحيال إداريا نقل المعتقلين الذي يتم طبقا للمادﺗين  29و 30ﻣن القانون المتعلق
بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية ﻣن أجل ﺗوزيعھم حسب نمط االعتقال الذي يجب أن يخضعوا
له ﺗيسيرا إلعادة إدﻣاجھم أو إلجراءات أﻣنية أو صحية أو للتخفيف ﻣن حدة اكتظاظ بعض
المؤسسات أو لتقريبھم ﻣن وسطھم العائلي.
يتم الترحيل اإلداري بناء على أﻣر ﻣن ﻣديرية إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج.
]< <62<ì^¹
ﺗحدد السلطة المكلفة بتنظيم عملية الترحيل وسيلة النقل بالنسبة لكل حالة على حدة وذلك
بالنظر إلى عدد المعتقلين المرحلين وجنسھم وطبائعھم وللمسافة التي سيقع قطعھا وللحالة
االستعجالية التي قد ﺗستدعي عملية النقل.
يخضع المعتقلون الذين ﺗقرر ﺗرحيلھم لفحص طبي ﻣسبق ﻣع اﺗخاذ جميع االحتياطات ﻣن
أجل ضمان سالﻣة ﺗرحيلھم.
يمنع ﺗرحيل أي ﻣعتقل على نفقته أو بوسائله الخاصة.
]< <63<ì^¹
يكلف ﻣوظفو إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج بالخفر ،ويحدد عددھم بالنظر إلى عدد
المعتقلين المرحلين وإلى وسيلة النقل المستعملة وإلى المسافة.
يتعين كلما دعت الضرورة إلى ذلك طلب ﺗعزيز الخفر بالقوة العموﻣية.
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]< <64<ì^¹
يسلم ﻣدير المؤسسة إلى رئيس الخفر ﻣستخرجات ﻣن األحكام أو القرارات والوثائق
األخرى الموجودة بالملف الشخصي للمعتقلين المرحلين وكذا ﻣا لھم ﻣن األشياء واألﻣتعة
باستثناء المبالغ المالية التي ﺗحول إلى المؤسسة المرحل إليھا.
]< <65<ì^¹
يمكن ألسباب أﻣنية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك أن ﺗنقل على انفراد األشياء واألﻣتعة
الخاصة بالمعتقلين المرحلين.
]< <66<ì^¹
إذا صدر ﺗدبير ﻣن التدابير المنصوص عليھا في قانون المسطرة الجنائية في حق حدث
ﻣودع بمؤسسة سجنية ،فإن ﻣدير المؤسسة يتولى فورا ﺗسليمه إلى المؤسسة المكلفة باستقباله أو
ﺗقديمه إلى الشخص المعھود إليه برعاية الحدث.
لتحقيق ھذه الغاية فإن ﻣدير المؤسسة السجنية يشعر وكيل الملك بذلك وﺗتكلف المصلحة
المكلفة بالتربية المحروسة بنقل الحدث.
]< <ínÖ^nÖ]<ì†ÏËÖ
< <Üã×ÏÞæ<gÞ^qù]<Üé×Ši
]< <67<ì^¹
يتم إيصال األجانب الذين وافقت السلطات المغربية المختصة على ﺗسليمھم أو نقلھم
لقضاء ﻣا ﺗبقى ﻣن العقوبة بوطنھم إلى الحدود الوطنية بواسطة األﻣن الوطني أو الدرك الملكي
حسب اختصاصات كل ﻣنھما.
]< <êÞ^nÖ]<Å†ËÖ
]< <t]†}ý
]< <68<ì^¹
يتعين على السلطة المختصة باألﻣر أو بالترخيص باإلخراج إعطاء كل التعليمات التي
ﺗراھا كفيلة بإرجاع المعتقل.
يجب أن يتم في جميع األحوال إرجاع المعتقل إلى المؤسسة األصلية في أسرع وقت داخل
نفس اليوم ﻣا عدا في حالة إيداعه بالمستشفى.
إذا ﺗبين أن اإلجراء الذي استوجب إخراج المعتقل سيستمر لعدة أيام ،ﺗعين في جميع
األحوال إرجاعه كل ﻣساء إلى المؤسسة األصلية أو إيداعه بأقرب ﻣؤسسة سجنية وفي ھذه
الحالة األخيرة ﺗطبق إجراءات الترحيل في حقه.
]< <69<ì^¹
ﺗصدر األواﻣر إلحضار ﻣعتقل أﻣام السلطة القضائية في جميع األحوال أو ألي سبب كان
وبأية صفة ،عن وكيل الملك ﻣا لم ﺗكن ﻣن اختصاص جھة قضائية أخرى طبقا للقواعد
المنصوص عليھا في قانون المسطرة الجنائية.
ﺗتكفل سلطات األﻣن الوطني أو الدرك الملكي كل حسب اختصاصاﺗه بتنفيذ أواﻣر
اإلحضار للمثول أﻣام السلطة القضائية أو لتنفيذ قراراﺗھا.
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]< <70<ì^¹
إذا اﺗضح أن االستماع إلى المعتقلين ﻣن طرف الشرطة القضائية داخل المؤسسات
السجنية غير كاف ،واقتضت ﻣصلحة البحث إخراجھم ،فإن بإﻣكان الشرطة القضائية وبصفة
استثنائية وذلك ﺗحت ﻣسؤوليتھا القيام بذلك بعد ﺗقديم طلب كتابي ﻣن المصلحة التي ﺗنتمي إليھا،
وبعد الترخيص لھا ﻣن الجھة القضائية المختصة أو النيابة العاﻣة.
ﺗطبق في ھذه الحالة ﻣقتضيات الفقرة الثالثة ﻣن المادة  68أعاله.
]< <Äe^ŠÖ]<h^fÖ
< <Üãe<íè^ßÃÖ]æ<°×ÏjÃ¹]<Ù]çÚ_<e‚i
]< <Ùæù]<Å†ËÖ
< <íÃjÚù]<ÀËuæ<Ù]çÚù]<e‚i
]< <71<ì^¹
ﺗحصى األﻣوال واألشياء التي كانت بحوزة المعتقلين عند ولوجھم المؤسسة وﺗدون
بسجالت خاصة بذلك طبقا للمادة  101ﻣن القانون المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية
ويسلم لھم وصل بذلك ،وﺗعاد للمعتقل ﻣقابل إبراء عند اإلفراج عنه.
إذا كانت بحوزة المعتقل أدوية فإن استعمالھا يتوقف على ﺗرخيص ﻣن طبيب المؤسسة.
]< <72<ì^¹
ﺗحصى المجوھرات وﺗحفظ طبقا للمادة  108ﻣن القانون المتعلق بتنظيم وﺗسيير
المؤسسات السجنية وﺗسجل بسجل خاص لھذا الغرض على أن يتم ﺗقييمھا في أقرب اآلجال.
ويمكن أن ﺗسلم إلى عائلة المعتقل أو للغير بطلب ﻣنه ﻣا لم ﺗكن ھناك ﻣقررات ﻣخالفة ﻣن طرف
السلطة القضائية المختصة.
]< <73<ì^¹
يمكن رفض االحتفاظ بالمجوھرات أو األشياء التي بحوزة المعتقلين نظرا لقيمتھا أو
حجمھا.
وفي جميع األحوال فإنھا ﺗسجل ﻣؤقتا بالسجل المعد لھذا الغرض في انتظار قيام المعتقل
بتسليمھا للغير أو ألحد أفراد عائلته أو إلى ﻣؤسسة ﻣعترف بھا.
ﺗخبر السلطات القضائية بذلك طبقا للمادة  107ﻣن القانون المتعلق بتنظيم وﺗسيير
المؤسسات السجية.
]< <74<ì^¹
ﺗحصى وﺗنظف وﺗعقم عند االقتضاء المالبس واألﻣتعة الشخصية المسحوبة ﻣن المعتقلين،
وﺗوضع بمستودع المؤسسة ﻣن أجل إعادﺗھا لصاحبھا عند اإلفراج عنه.
ﺗعقم كذلك ﻣالبس المعتقلين المرضى وﺗتلف كلما دعت إلى ذلك المصلحة الصحية.
]< <75<ì^¹
ﺗحفظ الوثائق الشخصية الخاصة بالمعتقلين المتوفين أو الھاربين طبقا لمقتضيات المادة
 112ﻣن القانون المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسة السجنية.
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]< <êÞ^nÖ]<Å†ËÖ
]< <°×ÏjÃ¹^e<íè^ßÃÖ
]< <±æù]<ì†ÏËÖ
]< <íè„ÇjÖ
]< <76<ì^¹
ﺗتكفل إدارة المؤسسة بتغذية المعتقلين وفق نظام غذائي ﻣتوازن ،يستجيب لضرورة
الحفاظ على صحتھم.
يشتمل نظام التغذية على ثالث وجبات يوﻣية ﺗحدد كميتھا ونوعيتھا ﻣن طرف ﻣديرية
إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج بعد استشارة المصالح المختصة بوزارة الصحة.
ﺗحدد أنظمة خاصة بالمعتقلين المرضى والنساء الحواﻣل والمرضعات والرضع واألطفال
صغار السن وذلك باستشارة طبيب المؤسسة.
]< <77<ì^¹
يمكن إلدارة المؤسسة السجنية أن ﺗستعين بالمعتقلين في ﺗھيئ الوجبات الغذائية ،ويجب
عليھا في ھذه الحالة إخضاعھم ﻣسبقا للفحوص والكشوفات الطبية الضرورية ،كما يتعين عليھا
القيام بھذه اإلجراءات بشكل ﻣنتظم.
]< <78<ì^¹
يمكن للمعتقلين التوصل بالمؤونة ﻣن طرف ذويھم.
ﺗحدد إدارة المؤسسة السجنية ﻣواعد ﺗقديمھا.
يسطر ﻣدير المؤسسة الئحة المواد الغذائية غير المرخص بإدخالھا ،اعتبارا لما يقتضيه
األﻣن الغذائي للنزالء.
ال ﺗقبل ضمن المؤونة المقدﻣة للنزالء ﻣن طرف ذويھم المواد الغذائية التي ﺗحتاج إلى
الطھي ،ﻣا لم يكن بالمؤسسة ﻣطبخ خاص لھذه الغاية.
ﺗخضع ھذه المؤونة للتفتيش الجاري به العمل.
]< <79<ì^¹
ﺗخول لكل نزيل بواسطة إدارة المؤسسة السجنية إﻣكانية اقتناء ﻣا قد يحتاج إليه ﻣن ﻣواد
ﻣسموح بھا ،ﻣا لم يكن خاضعا لعقوبة ﺗأديبية ﺗمنعه ﻣن ذلك ،ويقتطع ثمن ھذه المواد ﻣن حسابه
الخاص.
]< <80<ì^¹
يجب أن يتوفر كل سجين على الماء الصالح للشرب بصفة دائمة.
]< <íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ
]< <‹eø¹
]< <81<ì^¹
ﺗوفر إدارة المؤسسة السجنية للمعتقلين بدال خاصة ﻣناسبة ﺗتالءم وفصول السنة.
يمكن للمعتقلين االحتفاظ بمالبسھم الشخصية إذا كانت نظيفة ﻣا لم ﺗأﻣر اإلدارة بغير ذلك
ألسباب أﻣنية أو صحية.
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يسمح للمعتقلين بالتوصل بمالبس وأغطية ﻣن خارج المؤسسة أو شرائھا على نفقتھم كلما
رغبوا في ذلك.
يمكن وألسباب أﻣنية إلزام المعتقلين بارﺗداء البذلة المخصصة لھم في حالة إخراجھم ﻣن
المؤسسة أو ﺗرحيلھم ،غير أنه يجب أن يمثل المعتقلون أﻣام السلطات القضائية بلباس ﻣدني،
ويتعين على إدارة المؤسسة السجنية في ھذه الحالة إﻣدادھم بلباس ﻣناسب عند عدم ﺗوفرھم عليه
أو إذا كانت ألبستھم غير ﻣالئمة.
]< <82<ì^¹
يحدد وزير العدل ﻣكونات وﻣواصفات ألبسة المعتقلين ولوازم الفراش الخاص بھم
وشروط الحفاظ على نظافتھا وجودﺗھا وعلى ﺗجديدھا الدوري.
يجب في حالة استعمالھا غسلھا وعند االقتضاء ﺗعقيمھا قبل استعمالھا ﻣن جديد ﻣن طرف
ﻣعتقل آخر.
ﺗسلم للمعتقلين المزاولين لبعض األشغال ﻣالبس خاصة ﺗتناسب والمھام المكلفين بھا.
]< <83<ì^¹
يوفر لكل ﻣعتقل سرير وفراش ﻣالئم ،وإذا كان عدد المعتقلين يفوق عدد األسرة ،فتعطى
األسبقية حسب الترﺗيب للمرضى ثم لألشخاص المسنين فالنساء فاألحداث وﻣن ھم دون العشرين
سنة.
]< <ínÖ^nÖ]<ì†ÏËÖ
]< <ív’Ö]<î×Â<í¿Ê^]æ<íÊ^¿ßÖ
]< <84<ì^¹
يجب أن ﺗستجيب ﻣحالت اإلقاﻣة للمتطلبات الصحية ويتعين لذلك أن ﺗكون النوافذ كبيرة
بما فيه الكفاية ليتمكن المعتقلون ﻣن القراءة والعمل في إنارة طبيعية.
يجب أن ﺗكون اإلنارة االصطناعية كافية لتمكين المعتقلين ﻣن القراءة والعمل دون أن
يؤثر ذلك على بصرھم .كما ينبغي أن ﺗكون النوافذ ﻣعدة بشكل يسمح بالتھوية.
يجب أن ﺗكون المرافق الصحية نظيفة كما يجب أن ﺗكون ﻣوزعة بشكل ﻣالئم وأن
يتناسب عددھا وعدد المعتقلين.
]< <85<ì^¹
يھيئ كل ﻣعتقل فراشه ويعتني بزنزانته أو المكان المخصص له ليكون نظيفا باستمرار.
ينظف المعتقلون المكلفون باألشغال يوﻣيا المعاﻣل والعنابر وقاعات الطعام والممرات
واألفنية والمحالت األخرى ذات االستعمال المشترك والمخصصة للعمل العام.
يجب أن ﺗعقم دوريا المحالت والمرافق الصحية.
]< <86<ì^¹
يفرض على جميع المعتقلين القيام بنظافتھم الشخصية التي يجب أن ﺗراقب باستمرار
وﺗعزز ھذه الرقابة بالنسبة للمعتقلين العاﻣلين بالمطابخ وباألفرنة وبقاعات الطعام وبالمصحة.
ﺗسلم للمعتقلين فور دخولھم المعقل أدوات النظافة المعتادة باإلضافة إلى ﻣا يمكن اقتناؤه
بواسطة إدارة المؤسسة السجنية أو التوصل به ﻣن طرف العائلة.
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يجب أن يتوفروا على الماء والوقت الضروريين للعناية بنظافتھم.
]< <87<ì^¹
يمكن المعتقلون ﻣن الحالقة كلما رغبوا في ذلك وقبل كل إخراج أو ﺗرحيل.
]< <88<ì^¹
ﺗخول للمعتقل إﻣكانية االستحمام عند دخوله للمؤسسة السجنية ويتعين على إدارة المؤسسة
السجنية عند االقتضاء إجباره على ذلك.
يجب على كل ﻣعتقل أن يستحم ﻣرة في األسبوع على األقل وﺗكون درجة حرارة ﻣاء
االستحمام ﻣالئمة وﺗراعى فيھا أحوال الطقس والمتطلبات الصحية للمعتقل.
يمكن رفع وﺗيرة االستحمام بالنسبة للمعتقلين الذين يقوﻣون باألشغال العاﻣة ،وكذا بالنسبة
لمن يوجد ﻣنھم داخل ﻣؤسسات ﺗقع في ﻣناطق ذات ﻣناخ حار.
]< <àÚ^nÖ]<h^fÖ
]< <íév’Ö]<l^Ú‚¤
]< <Ùæù]<Å†ËÖ
< <íÚ^Â<l^é–jÏÚ
]< <89<ì^¹
يعين بكل ﻣؤسسة حسب أھميتھا إلى جانب الطبيب ﻣساعد أو أكثر ﻣن ﻣساعدي الصحة،
ويعمل بجانبھم عند االقتضاء أعوان ﺗابعون لإلدارة ﻣمن ﺗلقوا ﺗكوينا يؤھلھم لذلك.
]< <90<ì^¹
ﺗحدث ﻣصحة بكل ﻣؤسسة ﺗطبيقا للقانون المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية،
وﺗھيأ إلى جانبھا ﻣحالت أخرى لتكون عيادة لالستشارة الطبية وﻣقرا لمستودع المواد الصيدلية.
]< <êÞ^nÖ]<Å†ËÖ
< <íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹]<ð^f_<Ý^ãÚ
]< <91<ì^¹
يجب على طبيب المؤسسة السھر على قواعد النظافة والرعاية الصحية ولھذه الغاية يزور
باستمرار وعلى األقل ﻣرة كل شھر كل المصالح والمحالت ويثير االنتباه لكل خلل ويقترح على
ﻣدير المؤسسة اإلجراءات الضرورية لتداركه.
يمكنه إبداء رأيه في كمية المواد الغذائية المخصصة للوجبات كما له أن يراقب جودﺗھا
وطريقة ﺗھييئھا.
يحرر الطبيب ﺗقريرا يضمنه ﻣالحظاﺗه ويوجھه إلى ﻣدير المؤسسة الذي يقوم بدوره فورا
بإشعار ﻣدير إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج بذلك.
]< <92<ì^¹
ينجز الطبيب باإلضافة إلى التقرير المشار إليه في المادة السابقة ﺗقريرا سنويا عن الحالة
الصحية للمعتقلين ونظافة المؤسسة ويرسله لمدير إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ﺗحت إشراف
ﻣدير المؤسسة.
يمكن للمؤسسة عند االقتضاء االستعانة بخدﻣات المصالح البلدية للصحة.
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]< <oÖ^nÖ]<Å†ËÖ
]÷< <ð^Ëj‰
]< <93<ì^¹
يجب وضع المعتقل نزيل ﻣستشفى عموﻣي في غرفة أو ﻣحل ﻣعزول لتتأﺗى حراسته ﻣن
طرف أعوان القوة العموﻣية.
]< <94<ì^¹
يبقى المعتقلون بالمستشفى ﻣدة ال ﺗتجاوز الحد الضروري لعالجھم ،وﺗتم إعادﺗھم
للمؤسسة السجنية بمجرد ﻣا ﺗسمح حالتھم الصحية بذلك.
يمكن للطبيب المفوض ﻣن طرف إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج أن يقوم بمراقبة إيداع
المعتقلين بالمستشفى واالحتفاظ بھم داخله.
إذا ارﺗأى الطبيب المنتدب ﻣن طرف إدارة السجون أن بقاء النزيل بالمستشفى ليس
بالضروري ،يمكنه عند ﻣنازعته في ذلك رفع األﻣر للطبيب الرئيسي للعمالة أو اإلقليم.
]< <95<ì^¹
يجب على المعتقل الذي قبل استشفاؤه إلجراء عملية جراحية اإلدالء كتابة بموافقته ﻣا لم
يتعذر ذلك الستحالة ﻣادية.
إذا ﺗعلق األﻣر بمعتقل قاصر فيجب الحصول على الموافقة المسبقة ﻣن وليه أو ﻣن يتولى
رعايته ،عدا إذا كانت العملية ال ﺗتسم بنوع ﻣن الخطورة أو عند حالة االستعجال.
]< <Äe]†Ö]<Å†ËÖ
< <íÂçßjÚ<l^qøÂ
]< <96<ì^¹
يستفيد جميع المعتقلين المرضى ﻣن ﻣجانية الفحوص الطبية وﻣختلف اإلسعافات واألدوية
الضرورية وكذا االستشفاء.
يمكن طلب ﺗدخل المصالح االجتماعية لصالح ھؤالء المعتقلين في حالة وجوب عرضھم
على ﻣؤسسة خاصة أو في حالة إجراء عملية جراحية أو ﺗركيب آلة ال ﺗحتمھما ضرورة طبية.
]< <97<ì^¹
يخضع المعتقلون ﺗلقائيا للفحوص والتلقيحات واإلسعافات والعالجات الضرورية للوقاية
ﻣن األﻣراض المعدية.
ينقل عند االقتضاء المعتقلون المصابون بأﻣراض خطيرة أو ﻣزﻣنة إلى وحدات صحية
ﻣختصة.
]< <98<ì^¹
يمكن للمعتقلين بناء على طلب كتابي وبعد ﻣوافقة الطبيب الخضوع ،قبل اإلفراج عنھم،
للعالج ﻣن أجل إزالة ﺗسمم كحولي أو ﺗسمم ناﺗج عن اإلدﻣان على المخدرات.
]< <99<ì^¹
إذا كانت حالة المعتقل ﺗتطلب عالجا لألسنان وﺗعذر ﺗقديمه بعين المكان فإنه يرحل ﻣؤقتا
إلى ﻣؤسسة ﺗتوفر على طبيب جراح لألسنان أو يعالج ﻣن طرف طبيب خاص على نفقته.
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يمكن إلدارة المؤسسة أن ﺗتدخل لفائدة المعتقلين المعوزين لدى الجھات التي يمكنھا ﺗقديم
المساعدة في حالة طلب إجراء عملية جراحية أو ﺗركيب آلة ال ﺗحتمھما ضرورة طبية.
]< <100<ì^¹
يمكن ﺗطبيقا للفقرة الثالثة ﻣن المادة  136ﻣن القانون المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات
السجنية ،الترخيص بإيداع المعتقلين بمصحات خصوصية ﺗتوفر فيھا الشروط األﻣنية الكفيلة
بحراسة المعتقلين.
]< <101<ì^¹
يمكن اقتراح ﺗرحيل المدان إذا ﺗبين أنه ﻣصاب بخلل عقلي أو انھيار عصبي إلى ﻣؤسسة
ﺗتوفر على طبيب لألﻣراض العقلية والنفسية.
إذا ﺗعلق األﻣر بمعتقل احتياطي فإنه يقدم للفحص بأقرب ﻣستشفى لألﻣراض العقلية بعد
إشعار السلطة القضائية المختصة وﻣوافقتھا ،وفي حالة االستعجال يتم إشعار السلطة القضائية
بعد إخراج المعتقل إلى المستشفى.
يوجه للطبيب النفسي ﺗقرير خاص ،ويمكنه طلب اإلطالع على الملف الطبي للمعتقل
المقدم إليه.
]< <102<ì^¹
ال يمكن لمدير إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج الترخيص ألي ﻣعتقل عبر عن رغبته في
التبرع بدﻣه إال بترخيص ﻣن وزير الصحة.
ﺗوجه بطاقة الفصيلة الدﻣوية وكذا عند االقتضاء نتائج التحليالت إلى طبيب المؤسسة الذي
يشير إليھا بالملف الطبي للمعتقل ويسلمھا إليه بعد اإلفراج عنه.
]< <‹Ú^¤]<Å†ËÖ
]< <ì÷çÖ
]< <103<ì^¹
ﺗستفيد النساء الحواﻣل وكذا الالئي يرافقن أطفالھن ﻣن نظام ﻣالئم لوضعيتھن.
إذا ﺗعلق األﻣر بمعتقلة ﻣدانة ،فإنه يمكن ﺗرحيلھا إلى ﻣؤسسة ﺗتوفر على ﻣحل خاص ﻣعد
لھذه الغاية ،غير أن ﺗرحيل المعتقالت االحتياطيات يتوقف على ﻣوافقة الجھة القضائية
المختصة.
ﺗنقل المعتقالت الحواﻣل ،عند حلول أجل الوضع إلى ﻣستشفى الوالدة ،وإذا ﺗعذر ذلك إلى
أقرب ﻣستشفى وذلك ضمن الشروط المنصوص عليھا في المادة  94ﻣن ھذا المرسوم.
ﺗتم إعادﺗھن إلى المؤسسة إذا سمحت حالتھن الصحية بذلك ،ويمكن لألم المعتقلة االحتفاظ
برضيعھا داخل المؤسسة إذا رغبت في ذلك.
إذا ﺗمت الوالدة داخل المؤسسة ﺗطبق ﻣقتضيات المادة  138ﻣن القانون المتعلق بتنظيم
وﺗسيير المؤسسات السجنية.
إذا ﺗمت الوالدة بالمستشفى يتأكد المشرف االجتماعي ﻣن وقوع التصريح بالوالدة وإال
قاﻣت المؤسسة بھذا اإلجراء.
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]< <104<ì^¹
ﺗعود للمصلحة االجتماعية إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج صالحية اختيار المكان الذي
سيودع به الطفل رعيا لمصلحته ،وذلك قبل فصله عن أﻣه والحصول على ﻣوافقة ﻣن له الحق
في حضانته.
ﺗخبر النيابة العاﻣة لدى المحكمة التي ﺗوجد المؤسسة السجنية بدائرﺗھا بكل المحاوالت
التي ﺗجرى في ھذا الشأن وذلك قصد التدخل ﻣن أجل التعجيل بإيداع الطفل لدى المؤسسة
المختصة برعاية الطفولة.
]< <Ä‰^jÖ]<h^fÖ
< <Üãq^Úc<ØéãŠi<‚’Î<°×ÏjÃ¹]<Øéâ`i
]< <Ùæù]<Å†ËÖ
]< <íèçeÖ]<sÚ]Ö
]< <105<ì^¹
يعد بكل ﻣؤسسة سجنية برناﻣج خاص بالتعليم والتكوين المھني والنشاط الثقافي
والرياضي والتأھيل والمساعدة الروحية.
ﺗمنح للمعتقلين وخاصة ﻣن ھم دون العشرين سنة كاﻣل التسھيالت التي ال ﺗتنافى
وﻣتطلبات االنضباط واألﻣن قصد االستفادة ﻣن ھذه البراﻣج.
]< <±æù]<ì†ÏËÖ
]< <íéuæ†Ö]<ì‚Â^Š¹]æ<è‚Ö]<Øéâ`jÖ]æ<^…ý
]< <106<ì^¹
يجب إعطاء المعتقلين كل التسھيالت للقيام بواجباﺗھم الدينية .ويتعين إعداد ﻣحل ألداء
الشعائر الدينية ﻣع ﻣراعاة وضعية المؤسسة والقواعد األﻣنية بھا.
]< <107<ì^¹
يستفيد جميع المعتقلين المسلمين ﻣن التعليم الديني الذي يبرﻣج بتنسيق ﻣع الجھة الحكوﻣية
المكلفة بالشؤون اإلسالﻣية.
يجب أن ﺗحتوي خزانات المؤسسات السجنية على ﻣصاحف قرآنية وﻣؤلفات في التربية
اإلسالﻣية.
]< <108<ì^¹
يستفيد المعتقلون المنتمون لديانات أخرى ﻣن زيارة ﻣمثلين عن دياناﺗھم ﻣرخص لھم ﻣن
طرف إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج بطلب ﻣن الھيئة الدينية المختصة ،ويمكنھم التوصل بالكتب
الدينية واالحتفاظ بھا.
]< <109<ì^¹
يرخص للمعتقلين ﺗحت ضمانات أﻣنية بالتوصل أو باالحتفاظ ﻣعھم باألشياء المتعلقة بأداء
شعائرھم الدينية وبالكتب الضرورية لملء حياﺗھم الروحية والفكرية.
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]< <íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ
]< <íéeÖ
]< <110<ì^¹
يھدف العمل التربوي الموجه للمعتقلين إلى إبراز وﺗنمية ﻣداركھم وكفاءﺗھم لتمكينھم بعد
اإلفراج عنھم ﻣن العيش الكريم وﺗوفير حاجياﺗھم بطرق شريفة في نطاق احترام القانون.
]< <111<ì^¹
يتم العمل التربوي عن طريق المقابالت الفردية وبالمحاضرات والدروس وبالمناقشات
الجماعية ﺗحت إشراف ﻣربين أو بالتعليق على أفالم وأحداث يتم اختيارھا بعناية ﻣما له عالقة
بالحياة االجتماعية خارج المؤسسة السجنية.
]< <112<ì^¹
يمكن استعمال كل الطرق البيداغوجية والوسائل السمعية البصرية كما يمكن إشراك كل
القطاعات الحكوﻣية وغير الحكوﻣية ذات الصلة بالموضوع في العمل التربوي.
]< <113<ì^¹
يخصص جزء ﻣن البراﻣج الموجھة للنساء لتحسيسھن برسالتھن داخل األسرة وبدورھن
في التنمية االجتماعية.
]< <ínÖ^nÖ]<ì†ÏËÖ
]< <Üé×ÃjÖ
]< <114<ì^¹
يجب على ﻣديرية السجون وإعادة اإلدﻣاج بتعاون ﻣع القطاعات الوصية ﺗنظيم دورات
لمحو األﻣية والتربية األساسية لفائدة المعتقلين األﻣيين وذلك بجميع المؤسسات.
]< <115<ì^¹
يستفيد ﻣن التعليم االبتدائي والثانوي والجاﻣعي المعتقلون الذين قدﻣوا طلبا في ھذا الشأن
والذين يتوفرون على الشروط المتطلبة.
]< <116<ì^¹
يجب أن ﺗكون براﻣج التعليم وطرقه ﻣطابقة لما ھو ﻣعمول به في التعليم الرسمي.
]< <117<ì^¹
يمكن السماح للمعتقلين بمتابعة التعليم الثانوي أو العالي أو التقني عن طريق المراسلة.
يسمح لھم بالحصول على البراﻣج والمواد واألدوات والكتب الدراسية الالزﻣة ﻣع ﻣراعاة
ﻣا يتطلبه الحفاظ على أﻣن المؤسسة.
]< <118<ì^¹
يمكن لوزير العدل بناء على اقتراح ﻣدير إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج أن يأذن للمعتقلين
بحضور بعض الحصص الدراسية خارج المؤسسة إذا ﺗعذر ﺗلقي ھذه الدروس داخل المؤسسة
أو عن طريق المراسلة.
ال يؤذن بھذا الحضور إال إذا كانت اإلﻣكانيات المادية والبشرية للمؤسستين السجنية
والتعليمية ﺗمكن ﻣن ﺗأﻣين حراسة المعتقلين دون إثارة االنتباه لوضعيتھم.
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]< <119<ì^¹
يمكن للمعتقلين الذين كانوا يتابعون دراستھم بالمؤسسة السجنية وأفرج عنھم قبل انتھاء
السنة الدراسية أن يتابعوا دراستھم وأن يجتازوا االﻣتحانات بمركز رسمي.
ﺗقوم اإلدارة بتسجيلھم ،وإال أذنت لھم باجتياز االﻣتحانات داخل المؤسسة التي كانوا
ﻣعتقلين بھا.
]< <120<ì^¹
يقوم بالتعليم داخل المؤسسات السجنية أطر ﻣؤھلة ﺗابعة لمديرية إدارة السجون وإعادة
اإلدﻣاج أو أطر ﻣعينة لھذا الغرض ﻣن لدن الوزارات المعنية.
غير أنه يمكن أن يقوم بمھمة التعليم المعتقلون المتطوعون الذين ﺗلقوا ﺗكوينا بيداغوجيا
ﻣناسبا وذلك ضمن الشروط المنصوص عليھا في الفقرة الثانية ﻣن المادة  25ﻣن ھذا المرسوم.
يمكن لمدير إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج االستعانة بأشخاص ﻣتطوعين ﻣؤھلين
للمساھمة ﻣجانا في ھذا المجال.
ﺗقدم ﺗسھيالت ﻣع ﻣراعاة ﻣا يفرضه الحفاظ على األﻣن داخل المؤسسة لكل الفعاليات
العاﻣلة في المجاالت ذات الصلة بالتعليم.
]< <121<ì^¹
ﺗجرى االﻣتحانات بالمؤسسة السجنية ﻣا عدا إذا كانت طبيعة االختبارات ﺗستوجب
إجراءھا خارج المؤسسة.
يجب أن ال يشار لحالة اعتقال المعنيين باألﻣر في الشواھد والديبلوﻣات المحصل عليھا.
]< <íÃe]†Ö]<ì†ÏËÖ
]< <ã¹]<àèçÓjÖ
]< <122<ì^¹
يتم ﺗنظيم براﻣج التكوين المھني واالختبارات المتعلقة به أو الترشيح لالختبارات المناسبة
لھذا التكوين بالمؤسسات السجنية التي ﺗتوفر على األطر المؤھلة والتجھيزات الضرورية لذلك.
ﺗستعين المؤسسة لھذه الغاية بالمصالح التابعة لإلدارات األخرى المكلفة بالتكوين المھني
قصد إنشاء ﻣلحقات لمراكز التكوين المھني داخل المؤسسات السجنية.
ينصب ھذا التكوين على ﻣختلف الحرف ،وﺗراعى في ذلك ﻣتطلبات سوق التشغيل
لتسھيل إعادة إدﻣاج المعتقلين المفرج عنھم.
]< <123<ì^¹
يختار لتلقي التكوين المھني المدانون القابلون لالستفادة ﻣنه على أن يؤخذ بعين االعتبار
سنھم وﻣعلوﻣاﺗھم وكفاءﺗھم ويتعين أيضا أن ﺗكون المدة المتبقية لھم ﻣن العقوبة كافية لتمكينھم
ﻣن ﻣتابعة دورة كاﻣلة.
يمكنھم المشاركة في االختبارات عند نھاية الدورة الدراسية وذلك وفقا للشروط
المنصوص عليھا في المادﺗين  119و 121ﻣن ھذا المرسوم.
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]< <124<ì^¹
يلحق كل ﻣعتقل أفرج عنه قبل انتھاء ﻣدة ﺗكوينه بأقرب ﻣركز رسمي للتكوين المھني ﺗابع
للوزارة الوصية وذلك ﻣن أجل ﻣتابعة ھذا التكوين وإال سمح له بإﺗماﻣه في حالة سراح داخل
المؤسسة السجنية.
]< <êÞ^nÖ]<Å†ËÖ
]< <»^ÏnÖ]æ<êãéÊÖ]<½^ßÖ
]< <125<ì^¹
ﺗتوفر كل ﻣؤسسة قدر اإلﻣكان على خزانة ﺗحتوي على ﻣؤلفات ﺗوضع ﻣجانا رھن إشارة
المعتقلين لتمكينھم ﻣن ﺗنمية ﻣعرفتھم وقدراﺗھم الفكرية.
ﺗبين كيفية استعمالھا بمقتضى النظام الداخلي.
]< <126<ì^¹
يمكن للمعتقلين استعمال جھازي الراديو والتلفزة ،وﺗحدد كيفية استعمالھما بمقتضى النظام
الداخلي ،اعتبارا لما ﺗقتضيه راحة النزالء وأﻣن المؤسسة.
]< <127<ì^¹
ﺗعرض بالمؤسسة السجنية دوريا أفالم ﺗربوية وﺗرفيھية ﻣختارة وﻣراقبة ﻣسبقا.
]< <128<ì^¹
يمكن ﺗنظيم عروض ﺗرفيھية وﺗربوية وفنية داخل المؤسسات بمساھمة أشخاص أو فرق
ﻣن خارج المؤسسات وذلك بترخيص ﻣن ﻣدير إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ،وبعد اﺗخاذ
الترﺗيبات الالزﻣة للحفاظ على أﻣن ونظام المؤسسة.
]< <129<ì^¹
يمكن بعد ﺗوفير نفس الضمانات المشار إليھا في المادة السابقة أعاله الترخيص للمعتقلين
ذوي السيرة الحسنة بتكوين فرق رياضة أو فرق ألعاب يستبعد فيھا الربح المادي.
يمكن الترخيص بإجراء ﻣنافسات رياضية بين فرق ﻣختلف المؤسسات السجنية أو ﻣع
فرق رياضية أخرى ﻣا داﻣت ھذه التظاھرات ال يترﺗب عنھا أية ﺗجاوزات أو إخالل باألﻣن أو
عدم انضباط أو اﺗصال غير قانوني ﻣع الخارج.
]< <130<ì^¹
يمكن الترخيص ﻣن طرف ﻣدير المؤسسة للمعتقلين بممارسة أنشطة ﻣن اختيارھم
وبصفة فردية وذلك خالل أوقات الفراغ ،ﻣا داﻣت ھذه األنشطة ال ﺗضر بباقي المعتقلين أو
بالنظام أو باألﻣن ،وال ﺗعرقل السير العادي للمؤسسة.
]< <131<ì^¹
يمكن لمدير المؤسسة وبصفة ﻣؤقتة إبعاد كل ﻣعتقل عن المشاركة في األنشطة المذكورة
في ھذا الفرع كلما كان ﻣن شأن ﻣشاركته اإلخالل بسيرھا العادي.
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]< <oÖ^nÖ]<Å†ËÖ
]< <íéÂ^Ûjq÷]<ì‚Â^Š¹
]< <132<ì^¹
ﺗھدف المساعدة االجتماعية للمعتقلين إلى إعانتھم على حل المشاكل الشخصية والعائلية
والمھنية والمادية التي ﺗنتج أو ﺗتفاقم بسبب حرﻣانھم ﻣن الحرية وﺗرﻣي بالخصوص إلى ﻣساعدة
عائالﺗھم إذا كانت في حاجة لذلك.
ﺗھدف كذلك إلى المساھمة في الرفع ﻣن ﻣعنوية المعتقلين ﻣن أجل ﺗھيئ إعادة إدﻣاجھم
قبل اإلفراج عنھم.
ﺗسند ﻣھمة ﺗسيير المصلحة االجتماعية ﺗحت إشراف ﻣدير المؤسسة إلى ﻣشرف أو
ﻣشرفين اجتماعيين يعينون لھذه الغاية ﻣن طرف ﻣدير إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج.
]< <133<ì^¹
يمارس المشرفون االجتماعيون ﻣھاﻣھم وفقا لمقتضيات ھذا المرسوم وينفذون الخطط
المرسوﻣة في ھذا المجال ﻣن طرف ﻣديرية إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ﺗحت إشراف ﻣدير
المؤسسة العاﻣلين بھا.
يقوﻣون بمھاﻣھم بتنسيق ﻣع المصالح االجتماعية المحلية ويمكنھم عند االقتضاء ربط كل
االﺗصاالت التي يرونھا ضرورية ألداء ﻣھمتھم.
]< <134<ì^¹
يتعين على المشرف االجتماعي فتح ﻣلف لكل ﻣعتقل يضمن فيه وضعيته العائلية
واالجتماعية وظروفه الشخصية ﻣع ﻣقترحات عملية ،ولھذه الغاية ،يجب على ﻣكتب الضبط
القضائي إشعار المشرف االجتماعي بكل اعتقال جديد.
يزود المشرفون االجتماعيون إدارة المؤسسة بالمعلوﻣات وبالبحوث االجتماعية التي
ﺗعتبرھا اإلدارة ضرورية.
]< <135<ì^¹
ﺗطبق ﻣقتضيات المادة  3ﻣن ھذا المرسوم على المشرفين االجتماعيين.
يجب على المشرفين االجتماعيين القيام بمھاﻣھم دون المس باألﻣن واالنضباط وال يمكنھم
التدخل في سير اإلجراءات القضائية وال في عمل باقي ﻣصالح المؤسسة السجنية.
]< <136<ì^¹
يحق للمشرفين االجتماعيين دخول ﻣحالت االعتقال خالل أوقات العمل ،إال أنه ال يمكنھم
زيارة أو ﻣراسلة المعتقلين االحتياطيين الممنوعين ﻣن االﺗصال ﻣا لم ﺗكن بحوزﺗھم رخصة ﻣن
الجھة القضائية المختصة.
]< <137<ì^¹
يتم إخبار المصلحة االجتماعية باقتراب ﻣوعد اإلفراج ليتأﺗى لھا قدر اإلﻣكان ﺗزويد
المعتقلين المعوزين بلباس ﻣناسب عند اإلفراج عنھم وﺗقديم المساعدة إليھم لضمان وصولھم إلى
ﻣقر سكناھم.
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يزود المعتقلون كذلك عند اإلفراج عنھم باألكل الكافي لثالثة أيام على األقل وإذا اقتضى
الحال بسند للتنقل المجاني.
يحدد وزير العدل كيفية ﺗطبيق ھذه المقتضيات.
]< <138<ì^¹
يمكن للمعتقل المعوز الذي انتھت عقوبته في ساعة ﻣتأخرة ﻣن الليل أن يتقدم بطلب
صريح وﻣوقع ﻣن طرفه لتأجيل اإلفراج عنه إلى الصباح الموالي إذا لم يكن ﻣتيقنا ﻣن وجود
وسيلة نقل فورية.
ال يمكن في ھذه الحالة المبيت داخل المعقل.
]< <139<ì^¹
إذا كان ﻣن الالزم إخضاع ﻣعتقل عند اإلفراج عنه لمراقبة طبية وقائية أو إلﺗمام عالج
شرع فيه أثناء االعتقال فيجب على المصلحة االجتماعية بتنسيق ﻣع طبيب المؤسسة ربط
االﺗصاالت الالزﻣة ﻣع الوحدة الصحية القريبة ﻣن ھذه المؤسسة السجنية.
]< <140<ì^¹
يجب على المشرف االجتماعي عند علمه بخبر ﻣؤلم كوفاة أو إصابة أحد أقارب المعتقل
بمرض خطير ،استشارة ﻣدير المؤسسة ﻣن أجل إشعار المعتقل ﻣع ﻣراعاة الشروط المنصوص
عليھا في المادة  20ﻣن ھذا المرسوم.
]< <141<ì^¹
يمكن بعد إذن المدير العام إلدارة السجون ﻣرافقة ﻣعتقل لزيارة أحد أصوله أو فروعه أو
زوجته أو إخوﺗه الموجودين في حالة ﻣرض خطير أو لحضور ﻣراسيم جنازﺗھم.
يحدد وزير العدل كيفية ﺗطبيق ھذه المقتضيات.
]< <†^ÃÖ]<h^fÖ
]< <°×ÏjÃ¹]<àÚ<í‘^}<Í^ß‘_<î×Â<ÐfŞ¹]<Ý^¿ßÖ
]< <Ùæù]<Å†ËÖ
]< <Ý]‚Âý^e<Üãé×Â<ÝçÓ
]< <142<ì^¹
يمكن ﺗرحيل المحكوم عليھم باإلعدام إلى ﻣؤسسة ﺗتوفر على حي ﻣعد لھذه الفئة ﻣن
المعتقلين بمجرد النطق بالحكم.
]< <143<ì^¹
يخضع المحكوم عليھم باإلعدام لنظام االعتقال االنفرادي حسب اإلﻣكان.
يجب إيالء المحكوم عليھم باإلعدام عناية خاصة ﺗمكن ﻣن دراسة شخصيتھم وﺗتبع حالتھم
النفسية والحفاظ على ﺗوازنھم بشكل يستبعد ﻣعه احتمال كل ﻣحاولة ھروب أو انتحار أو إضرار
بالغير.
ﺗجرى الفسح قدر اإلﻣكان بأفنية خاصة بالحي ،ويلزم المعتقلون عند االقتضاء بارﺗداء
الزي الجنائي.
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يمكن السماح لھم بمزاولة بعض األشغال بعد استشارة الطبيب والمشرف االجتماعي وبعد
اﺗخاذ اإلجراءات األﻣنية الضرورية.
]< <144<ì^¹
يستفيد المحكوم عليه باإلعدام ﻣن زيارة أفراد عائالﺗھم وأوليائھم وأصھارھم ،ويمكنھم
التوصل ﻣباشرة ﻣن ھؤالء وﺗحت ﻣسؤوليتھم بالمؤن التي يتعين ﺗفتيشھا بكل دقة ﻣن طرف
إدارة المؤسسة.
ال يمكن للمحكوم عليھم باإلعدام التوصل بالمؤن الغذائية الموجھة إليھم بواسطة طرود أو
خارج اإلطار المسموح به في الفقرة األولى أعاله.
يستفيد المحكوم عليھم باإلعدام خالل ھذه الوضعية ﻣن االﺗصال بدفاعھم ضمن الشروط
المنصوص عليھا في المادة  80ﻣن القانون المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية.
ﺗتخذ إدارة المؤسسة جميع االحتياطات األﻣنية لتمر الزيارة في ظروف سليمة.
]< <145<ì^¹
يمنع في أي حال ﻣن األحوال ﺗبليغ المحكوم عليه باإلعدام بقرار رفض طلب العفو.
]< <êÞ^nÖ]<Å†ËÖ
]< <p]‚uù
]< <146<ì^¹
ﺗطبق ﻣقتضيات ھذا الفرع على جميع المعتقلين األحداث واألشخاص الذين ال ﺗتعدى
8
أعمارھم عشرين سنة والمنصوص عليھم في المادة  5ﻣن القانون المتعلق بتنظيم وﺗسيير
المؤسسات السجنية ،أية كانت الجھة القضائية المحالة عليھا قضاياھم أو التي أصدرت أحكاﻣا
بإدانتھم.
]< <147<ì^¹
يخضع المعتقلون المشار إليھم في المادة السابقة إلى نظام خاص يولي اھتماﻣا ﻣكثفا
للتربية وﻣلء أوقات الفراغ.
يطبق ھذا النظام على المعتقلين المدانين واالحتياطيين.
]< <148<ì^¹
يوزع األحداث حسب اإلﻣكان على ﻣجموعات حسب سنھم بمراكز اإلصالح أو داخل
المؤسسات باألحياء المخصصة لھم.
]< <149<ì^¹
خالفا للمقتضيات المنصوص عليھا في المادة السابقة يمكن لألحداث القاصرين بالمفھوم
9
الجنائي وﻣن ھم دون العشرين سنة المشاركة في نفس الوقت ﻣع الرشداء لمتابعة الدراسة
وبعض الحصص التوجيھية الدينية والتربوية والترفيھية ﻣا داﻣت الشروط الكافية للحراسة
ﻣضمونة.
9-8

 بمقتضى المادة  458ﻣن القانون رقم  22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية ،حدد سن الرشد الجنائيببلوغ ثمان عشرة سنة ﻣيالدية كاﻣلة.
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]< <150<ì^¹
يجب شغل األحداث واألشخاص الذين ﺗقل أعمارھم عن عشرين سنة طيلة النھار وفق
برناﻣج يحدده ﻣدير المؤسسة في ﻣختلف األنشطة الھادفة التي يمكن ﺗنظيمھا داخل المؤسسة ﻣن
دراسة وشغل وﺗكوين ﻣھني ونشاط ﺗربوي وﺗربية دينية وبدنية ورياضية ،وﻣمارسة ھواياﺗھم
بشكل ﻣنظم.
يجب السماح لھم بالبقاء بالھواء الطلق ﻣدة كافية خارج الساعات المخصصة لھذه األنشطة
كما يمكن لھم حينئذ أن يجتمعوا شريطة خضوعھم لحراسة ﻣستمرة.
]< <151<ì^¹
11
يختلف اللباس الجنائي المخصص لألحداث واألشخاص دون العشرين سنة عن اللباس
الجنائي المخصص للراشدين.
]< <152<ì^¹
ﺗقتصر ﺗحركات المعتقلين المنتمين لھذا الصنف خارج المحل المخصص لھم على ﻣا
ﺗقتضيه ضرورة المصلحة ويحرسون بدقة ﻣن طرف الموظف المسؤول.
]< <153<ì^¹
يمكن لألشخاص الذين ﺗكلفھم الجھات القضائية المختصة أو اإلدارة المكلفة بالتربية
12
المحروسة أن يقوﻣوا بزيارات لألحداث واألشخاص دون العشرين سنة  ،وذلك ضمن الشروط
المقررة في المادة  77ﻣن القانون المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية.
]< <†Â<ë^£]<h^fÖ
< <½æ†e<‚éÏ¹]<t]†ÊþÖ<l^u]Î÷]<l^Ë×Ú<óéãi
]< <154<ì^¹
يجب دراسة الوضعية الجنائية لكل ﻣعتقل يمكن أن يقترح لالستفادة ﻣن اإلفراج المقيد
بشروط طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية ﻣن طرف ﻣدير المؤسسة الذي يجب عليه
استشارة كل ﻣن رئيس المعقل والطبيب والمشرف االجتماعي ،والموظفين المكلفين بإعادة
ﺗأھيله.
ينبغي أن ﺗنصب ھذه االستشارة على سلوك المعتقل داخل المعقل وحظوظ وإﻣكانية إعادة
إدﻣاجه في المجتمع.
]< <155<ì^¹
يعد ﻣلف اقتراح اإلفراج المقيد بشروط ﻣن طرف ﻣدير المؤسسة السجنية طبقا لمقتضيات
قانون المسطرة الجنائية ،وينبغي أن يتضمن:
 −بطاقة شخصية للمعتقل بخصوص وضعيته الجنائية؛
 −شھادة طبية عند االقتضاء ﺗتعلق بحالته الصحية؛
10

12-11-10
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−
−
−
−

بيانا بحسابه االسمي بالمؤسسة ﻣع اإلشارة إلى كل المبالغ التي بذﻣته بمقتضى
المقرر الزجري الذي ھو بصدد ﺗنفيذه؛
ﻣلخصا حول سلوكه داخل المعقل؛
ﻣالحظات حول طبيعة عالقته ﻣع عائلته؛
رأي ﻣدير المؤسسة في االقتراح.
13
]156<ì^¹

ترسل ھذه الملفات إلى مدير إدارة السجون وإعادة اإلدماج لتتميمھا بشھادة تثبت بأن
المعني باألمر يملك وسائل شخصية للعيش أو مھنة ذات دخل قار ،وإذا تعذر ذلك بشھادة إيواء
أو شھادة من مشغل يلتزم فيھا بتشغيل المعتقل بمجرد اإلفراج عنه وإال سيرفض الطلب.

يرفع مدير إدارة السجون وإعادة اإلدماج ھذه الملفات إلى وزير العدل مرفقة
بنظريته .ويمكن للجنة المنصوص عليھا في المادة  624من قانون المسطرة الجنائية،14
أن تطلب نظرية كل من رئيس النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم مع
ملخص لوقائع الجريمة ،ونظرية عامل اإلقليم أو العمالة التي سيقطن بھا المعتقل ،كلما
رأت ضرورة لذلك.
]< <157<ì^¹
يكون ﻣحتوى الملفات المنجزة ﻣن أجل اإلفراج المقيد بشروط سريا.
يمنع إشعار المعتقل أو عائلته أو األشخاص الذين يھمھم أﻣره باقتراحات اإلفراج المقدﻣة،
أو بتأجيلھا.
يجب إخبار المعتقل بقرار رفض اإلفراج المقيد بشروط.
]< <158<ì^¹
يشعر المعتقل فورا بقرار اإلفراج المقيد بشروط ﻣن طرف ﻣدير المؤسسة المعتقل بھا
وينجز ھذا األخير ﻣحضرا يشير فيه إلى القيام بھذا اإلجراء.
إذا كان ھذا اإلفراج رھينا بتسديد ﻣبلغ دين للخزينة العاﻣة أو لضحايا فال يمكنه أن يقع إال
بإثبات ھذا األداء.
]< <159<ì^¹
ﺗسلم للمعتقل عند خروجه ﻣن المؤسسة التي كان يقضي فيھا عقوبته رخصة ﺗتضمن
القرار المتخذ في شأنه وﺗحتوي ھذه الرخصة على:
13

 نسخت وعوضت بالمادة األولى ﻣن المرسوم رقم  2.04.899الصادر في  13ديسمبر  ،2005جر عدد  5406بتاريخ  22صفر  23) 1427ﻣارس  (2006ص .792
14
 ﺗنص المادة  624ﻣن القانون رقم  22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية على ﻣا يلي:"ﺗكون بوزارة العدل لجنة لإلفراج المقيد بشروط ،ﺗكلف بإبداء الرأي في اقتراحات اإلفراج،
ويتولى رئاستھا نيابة عن وزير العدل ﻣدير الشؤون الجنائية والعفو أو ﻣن يمثله ،وﺗتكون ﻣن ﻣدير
إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج أو ﻣن يمثله ،وﻣمثل عن الرئيس األول للمجلس األعلى وﻣمثل عن
الوكيل العام للملك لدى المجلس األعلى.
يتولى كتابة اللجنة ﻣوظف بمديرية الشؤون الجنائية والعفو" .
62
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 -1المعلوﻣات الضرورية عن ھويته ،ووضعيته الجنائية ،ﻣع اإلشارة إلى التاريخ الذي
كانت ستنتھي فيه عقوبته؛
 -2اإلشارة إلى القرار القاضي باستفادة المعتقل ﻣن اإلفراج المقيد بشروط؛
 -3ﺗعيين المكان أو األﻣاكن التي سبق للمفرج عنه أن أبان عن رغبته في التوجه إليھا
وكذا األجل المحدد للوصول إليھا والسلطات التي يجب عليه المثول أﻣاﻣھا.
ﺗوقع ھذه الرخصة ﻣن طرف ﻣدير المؤسسة ﻣع ختمھا بطابعه.
< <íéÚ^j}<l^é–jÏÚ
]< <160<ì^¹
ﺗنسخ جميع المقتضيات المخالفة لھذا المرسوم.
]< <161<ì^¹
يسند لوزير العدل ﺗنفيذ ھذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  6شعبان  3) 1421نوفمبر .(2000
اإلﻣضاء :عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير العدل،
اإلﻣضاء :عمر عزيمان.

63

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

@…b–nÓüa@Ší‹ëë@Þ†ÈÛa@Ší‹ìÛ@Ú’ß@‰aŠÓ
@ÍÜjß@êbšnÔ¶@…†°@239.00@áÓ‰@òîÛb½aë
@åíˆÛa@´ÜÔnÈàÜÛ@|ä¹@ðˆÛa@ÝibÔ½a
@@NòîävÛa@pbû½bi@bb’ã@æì‰b¹

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

64

< <<239.00<ÜÎ…<íéÖ^¹]æ<^’jÎ÷]<†è‡ææ<Ù‚ÃÖ]<†è‡çÖ<ÕÚ<…]†Î
‘^…<»<< <å^–jÏ²<‚¬<(2000<†è]Ê<3)<1420<Ù]ç<àÚ<27

.15íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹^e<^^Þ<áç‰…^µ<àè„Ö]<°×ÏjÃÛ×Ö<xßµ<ë„Ö]<Øe^Ï¹]<È×fÚ
وزير العدل،
ووزير االقتصاد والمالية،
بناء على المادة  45ﻣن القانون رقم  23.98المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات
السجنية ،الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.99.200بتاريخ  13ﻣن جمادى األولى
 25 ) 1420أغسطس ،(1999
قرر ﻣا يلي:
]< <±æù]<ì^¹
يحدد ﻣبلغ المقابل الذي يمنح للمعتقلين الذين يمارسون نشاطا بالمؤسسات السجنية
بستة دراھم في اليوم لكل ﻣعتقل.
]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
ينشر ھذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  27ﻣن شوال  3) 1420فبراير .(2000
وزير العدل
اإلﻣضاء :عمر عزيمان.

15

وزير االقتصاد والمالية
اإلﻣضاء :فتح ﷲ والعلو.
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< <<19<»<…^‘<852J00<ÜÎ…<ív’Ö]<†è‡ææ<Ù‚ÃÖ]<†è‡çÖ<ÕÚ<…]†Î
< <í‘^¤]<Ý^ã¹]<‚è‚vje (2000<çéÞçè<22)<1421<Ùæù]<<Äée…<àÚ
].16Ù‚ÃÖ]<ì…]‡çÖ<íÃe^jÖ]<íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹^e<°×Ú^ÃÖ]<ð^fúÖ<ì‚ßŠ¹
وزير العدل،
ووزير الصحة،
بناء على الظھير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان  24) 1397فبراير
 (1958بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العموﻣية ،كما وقع ﺗغييره وﺗتميمه ؛
وعلى الظھير الشريف رقم  1.99.200الصادر في  13ﻣن جمادى األولى 25) 1420
أغسطس  (1999بتنفيذ القانون رقم  23.98المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية؛
وعلى المرسوم رقم  2.99.651الصادر في  25ﻣن جمادى اآلخرة  6) 1420أكتوبر
 (1999في شأن النظام األساسي الخاص بھيئة األطباء والصيادلة وجراحي األسنان المشتركة
بين الوزارات والسيما المادة  12ﻣنه،
قرر ﻣا يلي:
]< <±æù]<ì^¹
عالوة على المھام الوقائية المنصوص عليھا في المادﺗين  4و 5ﻣن المرسوم رقم
 2.99.651الصادر في  25ﻣن جمادى اآلخرة  6) 1420أكتوبر  (1999وطبقا لمقتضيات
الفرعين الثاني والثالث ﻣن الباب الثاﻣن ﻣن القانون رقم  23.98المتعلق بتنظيم وﺗسيير
المؤسسات السجنية ،المشار إليھما أعاله ،ﺗسند لألطباء العاﻣلين بالمؤسسات السجنية ﻣھام
السھر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية وﺗنظيم وﺗسيير المصحات السجنية وﺗقديم العالجات
واإلسعافات الضرورية واإلشراف على الخدﻣات الطبية داخل المؤسسات السالفة الذكر ،عن
طريق:
 -1فحص الحالة الصحية:
 −للمعتقلين الجدد؛
 −للمعتقلين الذين أشعر بمرضھم أو الذين صرحوا بذلك؛
 −للمعتقلين الموضوعين بزنزانة التأديب أو الموضوعين في العزلة؛
 −للمعتقلين الذين سيتم ﺗرحيلھم؛
 −للمعتقلين الموجودين بمصحة المؤسسة السجنية؛
 −للمعتقلين الذين طالبوا ألسباب صحية إعفاءھم ﻣن أي نشاط ﻣھني أو رياضي أو
بتغيير المؤسسة السجنية.
 -2إشعار ﻣدير المؤسسة السجنية كتابة في حالة ﺗعرض الصحة البدنية أو العقلية
لمعتقل ﻣا للخطر ،بسبب نظام االعتقال ،حتى يتخذ المدير التدابير الالزﻣة ،السيما

16
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التدابير المنصوص عليھا في الفقرة األخيرة ﻣن المادة  129ﻣن القانون رقم
 23.98المشار إليه أعاله.
 -3السھر على ﻣراقبة التغذية والنظافة داخل المؤسسة السجنية؛
 -4السھر على ﺗطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى طريحي الفراش ،وذوي
األﻣراض المعدية واألﻣراض العقلية ،وعند االقتضاء ،األﻣر بإيداعھم بالمصحة
أو نقلھم إلى فرع صحي ﻣتخصص بمؤسسة سجنية أخرى أو األﻣر باستشفائھم
ﻣع األخذ بعين االعتبار لمقتضيات المادﺗين  136و  137ﻣن القانون رقم 23.98
المشار إليه أعاله.
 -5اقتراح استشفاء المرضى المفرج عنھم الذين يتعذر عليھم ألسباب صحية االلتحاق
بسكناھم؛
 -6األﻣر بإجراء الفحوص لدى أطباء ﻣتخصصين؛
 -7ﺗحديد المآل المناسب بخصوص األدوية الموجودة بحوزة المعتقلين أو الموجھة
إليھم ﻣن خارج المؤسسة السجنية ؛
 -8إنجاز شھادة الوفاة في حالة حدوثھا داخل المؤسسة السجنية ؛
 -9ﺗسليم الشواھد الطبية المنصوص عليھا في القوانين الجاري بھا العمل عند وقوع
حادثة شغل أو ﻣرض ﻣھني أو حادث جرﻣي ؛
 -10ﺗسليم شواھد طبية للمعتقلين ،وعند ﻣوافقتھم الصريحة ،لعائالﺗھم أو لمحاﻣيھم؛
 -11ﺗسليم شواھد طبية ﺗخص الحالة الصحية للمعتقلين ،كلما طلب ﻣنھم ذلك ،إلدارة
السجون أو للسلطة القضائية المختصة ،ﺗتضمن المعلوﻣات الضرورية لتوجيھھم
وﻣعاﻣلتھم داخل المؤسسة ورعايتھم بعد اإلفراج عنھم ؛
 -12القيام بالمداوﻣة الطبية داخل المؤسسة السجنية ليال ونھارا وأيام العطل وكلما
اقتضت ﻣصلحة العمل ذلك ؛
 -13إخبار ﻣديرية إدارة السجون وعائلة المعتقل المضرب عن الطعام في حالة
ﺗعرض حياﺗه للخطر وإخبار السلطة القضائية بذلك إذا ﺗعلق األﻣر بمعتقل
احتياطي ؛
 -14إصدار ﺗعليمات إلجبار ﻣعتقل ﻣا على التغذية في حالة ﺗعرض حياﺗه للخطر.
]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
يلزم األطباء العاﻣلون بالمؤسسات السجنية ،التقيد بأحكام ﻣدونة آداب المھنة والتشريع
والتنظيم المطبقين على الموظفين وكذا التوجيھات التقنية الصادرة عن وزارة الصحة.
]< <ínÖ^nÖ]<ì^¹
ينشر ھذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء ﻣن فاﺗح يوليو .1997
وحرر بالرباط في  19ﻣن ربيع األول  22) 1421يونيو (2000
وزير العدل
اإلﻣضاء :عمر عزيمان.
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وزير الصحة
اإلﻣضاء :عبد الواحد الفاسي.
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¾< <1429<†}û]<Äée…<àÚ<22<»<…^‘<1.08.49<ÜÎ…<Ìè†<ã
<)< <<áçrŠÖ]<ì…]ý<Ý^ÃÖ]<hæ‚ß¹]<°éÃje (2008<Øè†e_<29
.17äi^‘^’j}]<‚è‚vjeæ<t^Úý]<ì^Âcæ
الحمد  uوحده ،
الطابع الشريف – بداخله :
)ﻣحمد بن الحسن بن ﻣحمد بن يوسف ﷲ وليه(
يعلم ﻣن ظھيرنا الشريف ھذا ،أسماه ﷲ وأعز أﻣره أننا :
بناء على الفصل  30ﻣن الدستور،
أصدرنا أﻣرنا الشريف بما يلي :
]< <±æù]<ì^¹
ابتداء ﻣن  22ربيع اآلخر  29) 1429أبريل  (2008يعين السيد ﻣوالي حفيظ بنھاشم
ﻣندوبا عاﻣا إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج.
يتمتع المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج بوضعية ﻣماثلة لوضعية كتاب الدولة
فيما يتعلق بالمرﺗب والتعويضات والمنافع العينية.
]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
يساعد المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج في ﺗأدية ﻣھاﻣه ﻣدير يكلف بسالﻣة
السجناء واألشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون وﻣدير يكلف بالعمل االجتماعي
والثقافي لفائدة السجناء وبإعادة إدﻣاجھم.
يرأس المندوب العام لجنة ﺗتألف ﻣن ﻣمثلي اإلدارات المعنية بتنفيذ اختصاصاﺗه .
]< <ínÖ^nÖ]<ì^¹
يمارس المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج االختصاصات والصالحيات
المسندة إلى السلطة المكلفة بإدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج بموجب النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بھا العمل .
ﺗوضع ﺗحت سلطة المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج قصد ﻣمارسة المھمة
المسندة إليه ھياكل ﻣديرية إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج كما ھو ﻣنصوص عليھا بالمادة  5ﻣن
المرسوم رقم  2.98.385الصادر في  28ﻣن صفر  23)1419يوليو  (1998بتحديد
اختصاصات وﺗنظيم وزارة العدل ،والتي ﺗلحق به ﻣن اآلن فصاعدا.
كما يوضع ﺗحت سلطته ﻣوظفو وأعوان ﻣديرية إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج والسيما
الخاضعين ﻣنھم للمرسوم رقم  2.73.688الصادر في  27ﻣن شوال  12) 1394نوفمبر
.(1974
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]< <íÃe]†Ö]<ì^¹
يجوز للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج أن يتلقى ،قصد ﻣمارسة
اختصاصاﺗه ،ﺗفويض السلط واإلﻣضاء ﻣن لدن السلطات المعنية.
كما يجوز له أن يفوض إﻣضاءه وفق الشروط المحددة في الظھير الشريف رقم
 1.57.068الصادر في  9رﻣضان  10) 1376أبريل  (1957المتعلق بتفويض إﻣضاء الوزراء
وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة .
]< <íŠÚ^¤]<ì^¹
المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ھو اآلﻣر بقبض ﻣوارد وصرف نفقات
ﻣيزانية ﻣديرية إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج والتي يخصص لھا في قانون المالية للسنة المالية
فصل للموظفين واألعوان وفصل للمعدات والنفقات المختلفة فيما يرجع لنفقات التسيير وفصل
لنفقات االستثمار وذلك وفقا للفقرة األخيرة ﻣن المادة  29ﻣن القانون التنظيمي رقم  7.98لقانون
المالية.
]< <í‰^ŠÖ]<ì^¹
يعھد إلى وزيرنا األول بتنفيذ ﻣا جاء في ظھيرنا الشريف ھذا.
ولھذه الغاية يقوم على الخصوص بما يلي :
 −يعين المديرين المشار إليھما في المادة  2أعاله باقتراح ﻣن المندوب العام ،ويحدد
وضعيتھما ،ﻣع اعتبارھا ﻣماثلة لوضعية الكتاب العاﻣين للوزارات ،وكذا
اختصاصات كل واحد ﻣنھما ؛
 −يحدد ﺗأليف واختصاصات اللجنة المحدثة بموجب الفقرة األخيرة ﻣن المادة  2أعاله؛
 −يضع ،باقتراح ﻣن المندوب العام ،التنظيم الھيكلي للمندوبية العاﻣة .
]< <íÃe^ŠÖ]<ì^¹
ينشر ظھيرنا الشريف ھذا في الجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في  22ﻣن ربيع اآلخر  29) 1429أبريل .(2008
وقعه بالعطف :
الوزير األول ،
اإلﻣضاء  :عباس الفاسي.
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< <<1429<ì†}û]<ï^¶<8<»<…^‘<2.08.311<ÜÎ…<Ýç‰†Ú
)< <<ð^ßrŠÖ]<íÚøŠe<Ì×Ó¹]<†è‚¹]<°éÃje<(2008<çéÞçè<12
.18áçrŠ×Ö<í’’~¹]<lbß¹]æ<êÞ^f¹]æ<”^~ù]æ
الوزير األول،
بناء على الظھير الشريف رقم  1.08.49الصادر في  22ﻣن ربيع اآلخر 1429
) 29أبريل  (2008بتعيين المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج وبتحديد
اختصاصاﺗه ،والسيما المادﺗين  2و  6ﻣنه ؛
وباقتراح ﻣن المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج،
رسم ﻣا يلي:
]< <±æù]<ì^¹
ابتداء ﻣن  22ﻣن ربيع اآلخر  29) 1429أبريل  ،(2008يعين السيد عمر سفيان
ﻣديرا ﻣكلفا بسالﻣة السجناء واألشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون.
]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
ينشر ھذا المرسوم بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في  8جمادى اآلخرة  12) 1429يونيو .(2008
اإلﻣضاء  :عباس الفاسي.
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<1429<ì†}û]<ï^¶<8<»<…^‘<2.08.312<ÜÎ…<Ýç‰†Ú
)< <<êÂ^Ûjq÷]<ØÛÃÖ^e<Ì×Ó¹]<†è‚¹]<°éÃje<(2008<çéÞçè<12
.19Üãq^Úc<ì^Âdeæ<ð^ßrŠÖ]<ì‚ñ^ËÖ<»^ÏnÖ]æ

الوزير األول،
بناء على الظھير الشريف رقم  1.08.49الصادر في  22ﻣن ربيع اآلخر 1429
) 29أبريل  (2008بتعيين المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج وبتحديد
اختصاصاﺗه ،والسيما المادﺗين  2و  6ﻣنه ؛
وباقتراح ﻣن المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج؛
رسم ﻣا يلي:
]< <±æù]<ì^¹
ابتداء ﻣن  22ﻣن ربيع اآلخر  29) 1429أبريل  ،(2008يعين السيد ﻣصطفى حلمي
ﻣديرا ﻣكلفا بالعمل االجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وبإعادة إدﻣاجھم.
]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
ينشر ھذا المرسوم بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في  8جمادى اآلخرة  12) 1429يونيو .(2008
اإلﻣضاء  :عباس الفاسي.
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< <(2008<ÛÊçÞ<7)1429<ì‚ÃÏÖ]<ëƒ<8<»<…^‘<2.08.599<ÜÎ…<Ýç‰†Ú
< <íéeæ‚ß¹]<êË¾ç²<”^¤]<ê‰^‰ù]<Ý^¿ßÖ]<á`e
].20t^Úý]<ì^Âcæ<áçrŠÖ]<ì…]ý<íÚ^ÃÖ

الوزير األول،
بناء على الظھير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان  24) 1377فبراير
 (1958في شأن النظام األساسي العام للوظيفة العموﻣية ،كما وقع ﺗغييره وﺗتميمه والسيما
الفصل  4ﻣنه؛
وعلى الظھير الشريف رقم  1.08.49الصادر في  22ﻣن ربيع اآلخر  29) 1429أبريل
 (2008بتعيين المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج وبتحديد اختصاصاﺗه ؛
وعلى القانون رقم  011.71الصادر في  12ﻣن ذي القعدة  30) 1391ديسمبر (1971
بإحداث نظام المعاشات المدنية ،حسبما وقع ﺗغييره وﺗتميمه ؛
وعلى القانون رقم  23.98الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.99.200بتاريخ  13ﻣن
جمادى األولى  25) 1420أغسطس  (1999المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية  ،كما
وقع ﺗغييره وﺗتميمه؛
وعلى المرسوم رقم  2.73.722الصادر في  6ذي الحجة  31) 1393ديسمبر (1973
بتحديد ساللم وﺗرﺗيب ﻣوظفي الدولة وﺗسلسل المناصب العليا باإلدارات العموﻣية ؛
وعلى المرسوم رقم  2.62.344الصادر في  15ﻣن صفر  8) 1383يوليو  (1963بتحديد
ساللم األجور وشروط ﺗرقي ﻣوظفي الدولة في الرﺗبة والدرجة ،كما وقع ﺗغييره وﺗتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم  68.62الصادر في  19ﻣن صفر  17) 1388ﻣاي (1968
بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين باإلدارات العموﻣية ،حسبما وقع ﺗغييره
وﺗتميمه؛
وعلى المرسوم رقم  2.92.231الصادر في  7ذي القعدة  29) 1413أبريل (1993
بإعفاء الموظفين ﻣن شرط السن المطلوب نظاﻣيا لتوظيفھم في إطار جديد ﻣن أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم  2.00.485الصادر في  6شعبان  3) 1421نوفمبر  (2000ﺗحدد
بموجبه كيفية ﺗطبيق القانون رقم  23.98المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية ؛
وعلى المرسوم رقم  2.02.349الصادر في  27ﻣن جمادى األولى  7) 1423أغسطس
 (2002بتحديد السن األقصى للتوظيف ببعض أسالك ودرجات اإلدارات العموﻣية والجماعات
المحلية؛

20

 الجريدة الرسمية عدد  5682بتاريخ  14ذو القعدة  13) 1429نوفمبر  (2008ص 4197؛ ﻣغير بالمرسومرقم  2.11.276صادر في  28ﻣن رجب ) 1432فاﺗح يوليو  ،(2011ج ر عدد  5959بتاريخ  9شعبان
 11) 1432يوليو  (2011ص .3347
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وعلى المرسوم رقم  2.04.23الصادر في  14ﻣن ربيع األول  4) 1425ﻣاي (2004
يتعلق بكيفيات ﺗحديد الشھادات المطلوبة لولوج ﻣختلف درجات وأطر اإلدارات العموﻣية؛
وعلى المرسوم رقم  2.05.1368الصادر في  29ﻣن شوال  2) 1426ديسمبر (2005
بوضع األطر والدرجات المرﺗبة في ساللم األجور ﻣن  1إلى  4في طور االنقراض ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1367الصادر في  29ﻣن شوال  2) 1426ديسمبر (2005
بتحديد ﻣسطرة ﺗنقيط وﺗقييم ﻣوظفي اإلدارات العموﻣية ؛
وعلى المرسوم رقم  2.04.403الصادر في  29ﻣن شوال  2) 1426ديسمبر (2005
بتحديد شروط ﺗرقي ﻣوظفي الدولة في الدرجة أو اإلطار ،كما وقع ﺗغييره وﺗتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في  20ﻣن شوال  20) 1429أكتوبر
، (2008
رسم ﻣا يلي:
]< <Ùæù]<h^fÖ
< <íÚ^Â<l^é–jÏÚ
]< <1<ì^¹
يؤلف ﻣوظفو المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج صنفا خاصا في حظيرة
الوظيفة العموﻣية نظرا لخصوصية المھام الموكولة إليھم وطبيعة ﻣجال اشتغالھم ،وﺗجري عليھم
المقتضيات الخاصة الواردة في ھذا النظام األساسي.
]< <2<ì^¹
يتألف ﻣوظفو المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج باإلضافة إلى األطر
الخاضعة لألنظمة األساسية المشتركة بين الوزارات ﻣن الھيئتين التاليتين:
 -1ھيئة الحراسة واألﻣن؛
 -2ھيئة إعادة اإلدﻣاج.
]< <Ùæù]<Å†ËÖ
< <àÚù]æ<í‰]†£]<íòéâ
]< <3<ì^¹
ﺗشتمل ھيئة الحراسة واألﻣن على اإلطارين التاليين:
 -1إطار حارس سجن؛
 -2إطار قائد سجن.
< <àr‰<Œ…^u<…^c
]< <4<ì^¹
ﺗناط بإطار حارس سجن ﻣھام الحفاظ على أﻣن المؤسسات السجنية وسالﻣة السجناء طبقا
للقوانين الجاري بھا العمل ،ويقوم على الخصوص بما يلي :
 −ﺗفتيش المعتقلين عند الدخول أو الخروج ﻣن المؤسسة ألي سبب ﻣن األسباب؛
 −ﺗأﻣين الحراسة بمختلف المراكز داخل المؤسسة السجنية ؛
 −ﻣراقبة وﺗفتيش كل ﻣرافق المؤسسات السجنية ؛
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 −إحكام إغالق األبواب والمسالك والتأكد ﻣن إخالء الممرات وﻣسالك الطواف
وفعالية إنارﺗھا؛
 −ﻣراقبة وسائل اإلغالق بصفة دورية والتأكد يوﻣيا ﻣن سالﻣة األقفال والقضبان؛
 −استعمال السالح عند الضرورة للحفاظ على أﻣن المؤسسة السجنية ؛
 −ﻣراقبة ﺗحركات السجناء أثناء األشغال العاﻣة والفسحة ؛
 −المساھمة في ﺗنظيم وﺗسيير العمل في األحياء واألجنحة داخل المعقل ؛
 −التدخل في الحاالت االستعجالية والطارئة ؛
 −ﺗفتيش الزوار والمؤن وﻣراقبة قاعة الزيارة؛
 −القيام بجوالت ﺗفقدية بعد إغالق الزنازن وأثناء الليل ؛
 −المساھمة في عملية خفر السجناء أثناء القيام بترحيلھم إلى ﻣؤسسات أخرى أو نقلھم
إلى المستشفى؛
 −المساھمة في ﺗأھيل السجناء إلعادة إدﻣاجھم في المجتمع بعد اإلفراج عنھم ؛
 −حراسة المصحة وﺗأﻣين عمل األطر الطبية وشبه الطبية ؛
 −حراسة وﺗأﻣين ﻣختلف األنشطة االجتماعية والثقافية والتربوية داخل المؤسسات
السجنية.
]< <5<ì^¹
يشتمل إطار حارس سجن على الدرجات التالية :
 -1درجة حارس سجن ﻣن الطبقة الرابعة ؛
 -2درجة حارس سجن ﻣن الطبقة الثالثة ؛
 -3درجة حارس سجن ﻣن الطبقة الثانية ؛
 -4درجة حارس سجن ﻣن الطبقة األولى.
]< <6<ì^¹
ﺗخصص لدرجة حارس سجن ﻣن الطبقة الرابعة الرﺗب واألرقام االستداللية التالية:
 −الرﺗبة األولى الرقم االستداللي  151 :؛
 −الرﺗبة الثانية الرقم االستداللي  161 :؛
 −الرﺗبة الثالثة الرقم االستداللي  173 :؛
 −الرﺗبة الرابعة الرقم االستداللي  185 :؛
 −الرﺗبة الخاﻣسة الرقم االستداللي  197 :؛
 −الرﺗبة السادسة الرقم االستداللي  209 :؛
 −الرﺗبة السابعة الرقم االستداللي  222 :؛
 −الرﺗبة الثاﻣنة الرقم االستداللي  236 :؛
 −الرﺗبة التاسعة الرقم االستداللي  249 :؛
 −الرﺗبة العاشرة الرقم االستداللي .262 :
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]< <7<ì^¹
ﺗخصص لدرجة حارس سجن ﻣن الطبقة الثالثة الرﺗب واألرقام االستداللية التالية:
 −الرﺗبة األولى الرقم االستداللي  177 :؛
 −الرﺗبة الثانية الرقم االستداللي  193 :؛
 −الرﺗبة الثالثة الرقم االستداللي  208 :؛
 −الرﺗبة الرابعة الرقم االستداللي  225 :؛
 −الرﺗبة الخاﻣسة الرقم االستداللي  242 :؛
 −الرﺗبة السادسة الرقم االستداللي  260 :؛
 −الرﺗبة السابعة الرقم االستداللي  277 :؛
 −الرﺗبة الثاﻣنة الرقم االستداللي  291 :؛
 −الرﺗبة التاسعة الرقم االستداللي  305 :؛
 −الرﺗبة العاشرة الرقم االستداللي .318 :
]< <8<ì^¹
ﺗخصص لدرجة حارس سجن ﻣن الطبقة الثانية الرﺗب واألرقام االستداللية التالية:
 −الرﺗبة األولى الرقم االستداللي  207 :؛
 −الرﺗبة الثانية الرقم االستداللي  224 :؛
 −الرﺗبة الثالثة الرقم االستداللي  241 :؛
 −الرﺗبة الرابعة الرقم االستداللي  259 :؛
 −الرﺗبة الخاﻣسة الرقم االستداللي  276 :؛
 −الرﺗبة السادسة الرقم االستداللي  293 :؛
 −الرﺗبة السابعة الرقم االستداللي  311 :؛
 −الرﺗبة الثاﻣنة الرقم االستداللي  332 :؛
 −الرﺗبة التاسعة الرقم االستداللي  353 :؛
 −الرﺗبة العاشرة الرقم االستداللي .373 :
]< <9<ì^¹
ﺗخصص لدرجة حارس سجن ﻣن الطبقة األولى الرﺗب واألرقام االستداللية التالية:
 −الرﺗبة األولى الرقم االستداللي  235 :؛
 −الرﺗبة الثانية الرقم االستداللي  253 :؛
 −الرﺗبة الثالثة الرقم االستداللي  274 :؛
 −الرﺗبة الرابعة الرقم االستداللي  296 :؛
 −الرﺗبة الخاﻣسة الرقم االستداللي  317 :؛
 −الرﺗبة السادسة الرقم االستداللي  339 :؛
 −الرﺗبة السابعة الرقم االستداللي  361 :؛
 −الرﺗبة الثاﻣنة الرقم االستداللي  382 :؛
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 −الرﺗبة التاسعة الرقم االستداللي  404 :؛
 −الرﺗبة العاشرة الرقم االستداللي .438 :
]< <10<ì^¹
يعين في درجة حارس سجن ﻣن الطبقة الرابعة بعد النجاح في ﻣباراة يشارك فيھا
المترشحون الحاصلون على :
 −شھادة الباكالوريا؛
 −إحدى الشھادات أو الدبلوﻣات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث
القطاعات العاﻣة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم  2.04.23الصادر في
 14ﻣن ربيع األول  4) 1425ﻣاي  (2004المشار إليه أعاله.
واستثناء ﻣن الشروط المنصوص عليھا في الفقرة السابقة ،يمكن للمندوب العام إلدارة
السجون وإعادة اإلدﻣاج خالل ﻣدة أقصاھا خمس سنوات ابتداء ﻣن ﺗاريخ العمل بھذا المرسوم،
أن يوظف ﻣباشرة في درجة حارس سجن ﻣن الطبقة الرابعة بناء على ﻣؤھالت بدنية خاصة
ﺗتطلبھا طبيعة بعض المھام بالمؤسسات السجنية وذلك في حدود  10في المائة ﻣن المناصب
المالية الشاغرة.
]< <11<ì^¹
يعين في درجة حارس سجن ﻣن الطبقة الثالثة بعد النجاح في اﻣتحان الكفاءة المھنية أو
باالختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي ﻣن بين حراس السجون ﻣن الطبقة الرابعة طبقا
ألحكام المرسوم رقم  2.04.403الصادر في  29ﻣن شوال  2) 1426ديسمبر  (2005المشار
إليه أعاله.
]< <12<ì^¹
يعين في درجة حارس سجن ﻣن الطبقة الثانية بعد النجاح في اﻣتحان الكفاءة المھنية أو
باالختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي ﻣن بين حراس السجون ﻣن الطبقة الثالثة طبقا
ألحكام المرسوم رقم  2.04.403الصادر في  29ﻣن شوال  2) 1426ديسمبر  (2005المشار
إليه أعاله.
]< <13<ì^¹
يعين في درجة حارس سجن ﻣن الطبقة األولى بعد النجاح في اﻣتحان الكفاءة المھنية أو
باالختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي ﻣن بين حراس السجون ﻣن الطبقة الثانية طبقا
ألحكام المرسوم رقم  2.04.403الصادر في  29ﻣن شوال  2) 1426ديسمبر  (2005المشار
إليه أعاله.
< <àr‰<‚ñ^Î<…^c
]< <14<ì^¹
باإلضافة إلى المھام المسندة إلطار حارس سجن في ﻣجال الحفاظ على أﻣن المؤسسات
السجنية وسالﻣة السجناء يضطلع إطار قائد سجن بالمھام التالية :
 −إدارة وﺗسيير شؤون المؤسسات السجنية ؛
 −ﺗدبير شؤون المعاقل؛
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 −اإلشراف على ﺗنفيذ الخطط والبراﻣج األﻣنية ؛
 −ﻣراقبة فرق الحراسة والمساھمة في ﺗكوينھا ؛
 −التأكد ﻣن التطبيق الدقيق للضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام واالنضباط داخل
المؤسسات السجنية؛
 −ﻣساعدة طاقم المؤسسة في التدخل للحد ﻣن اإلخالالت األﻣنية ؛
 −المساھمة في ﺗأھيل السجناء.
 −ﻣراقبة وﺗقييم البراﻣج االجتماعية والثقافية والترفيھية داخل المؤسسات السجنية؛
 −ﻣراقبة وﺗقييم سير العمل بالمعقل ؛
 −ﻣراقبة ﺗسيير المصالح االقتصادية بالمؤسسات السجنية.
ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن ﺗسند إلطار قائد سجن ﻣھام الضبط القضائي بالمؤسسات
السجنية المتمثلة على الخصوص في:
 −ﻣراقبة شرعية االعتقال ﻣن خالل التأكد ﻣن أن سند االعتقال ﻣستوف للشروط
الشكلية المتطلبة حسب ﻣقتضيات القوانين الجاري بھا العمل ؛
 −التأشير على جميع سندات االعتقال ،وعلى بطاقات اإلفراج واإلخراج المؤقت
ورخص الخروج االستثنائية وذلك ﺗحت ﻣراقبة ﻣدير المؤسسة ؛
 −ﻣسك الملفات الجنائية للمعتقلين ؛
 −ﻣسك وﺗحيين وضبط بطاقة االعتقال الخاصة بكل ﻣعتقل؛
 −ﺗبليغ المعتقلين األحكام الصادرة في حقھم ؛
 −إعداد الملفات الجنائية للمعتقلين المقترحين لالستفادة ﻣن العفو الملكي أو الرخص
االستثنائية للخروج أو اإلفراج المقيد بشروط؛
 −ﺗحرير التصريحات بالطعون في آجالھا ؛
 −ﻣسك وضبط السجالت الخاصة بالضبط القضائي بشكل قانوني ؛
 −السھر على ﺗنفيذ ظھير العفو.
]< <15<ì^¹
يشتمل إطار قائد سجن على الدرجات التالية:
 -1درجة قائد سجن؛
 -2درجة قائد سجن ﻣمتاز؛
 -3درجة قائد سجن إقليمي ؛
وعلى ﻣنصب سام لقائد سجن عام.
]< <16<ì^¹
ﺗخصص لدرجة قائد سجن الرﺗب واألرقام االستداللية التالية:
 −الرﺗبة األولى الرقم االستداللي  275 :؛
 −الرﺗبة الثانية الرقم االستداللي  300 :؛
 −الرﺗبة الثالثة الرقم االستداللي  326 :؛
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 −الرﺗبة الرابعة الرقم االستداللي  351 :؛
 −الرﺗبة الخاﻣسة الرقم االستداللي  377 :؛
 −الرﺗبة السادسة الرقم االستداللي  402 :؛
 −الرﺗبة السابعة الرقم االستداللي  428 :؛
 −الرﺗبة الثاﻣنة الرقم االستداللي  456 :؛
 −الرﺗبة التاسعة الرقم االستداللي  484 :؛
 −الرﺗبة العاشرة الرقم االستداللي  512 :؛
 −الرﺗبة االستثنائية الرقم االستداللي .564 :
]< <17<ì^¹
ﺗخصص لدرجة قائد سجن ﻣمتاز الرﺗب واألرقام االستداللية التالية :
 −الرﺗبة األولى الرقم االستداللي  336 :؛
 −الرﺗبة الثانية الرقم االستداللي  369 :؛
 −الرﺗبة الثالثة الرقم االستداللي  403 :؛
 −الرﺗبة الرابعة الرقم االستداللي  436 :؛
 −الرﺗبة الخاﻣسة الرقم االستداللي  472 :؛
 −الرﺗبة السادسة الرقم االستداللي  509 :؛
 −الرﺗبة السابعة الرقم االستداللي  542 :؛
 −الرﺗبة الثاﻣنة الرقم االستداللي  574 :؛
 −الرﺗبة التاسعة الرقم االستداللي  606 :؛
 −الرﺗبة العاشرة الرقم االستداللي  639 :؛
 −الرﺗبة االستثنائية الرقم االستداللي .704 :
]< <18<ì^¹
ﺗشتمل درجة قائد سجن إقليمي على ست رﺗب ﺗخصص لھا األرقام االستداللية الحقيقية
التالية:
 −الرﺗبة األولى  704 :؛
 −الرﺗبة الثانية  746 :؛
 −الرﺗبة الثالثة 779 :؛
 −الرﺗبة الرابعة 812 :؛
 −الرﺗبة الخاﻣسة840 :؛
 −الرﺗبة السادسة.870 :
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]< <19<ì^¹
يعين في درجة قائد سجن بعد النجاح في ﻣباراة يشارك فيھا المترشحون الحاصلون على
إحدى الشھادات التالية :
 −شھادة اإلجازة في العلوم القانونية أو االقتصادية أو التدبيرية أو االجتماعية؛
 −إحدى الشھادات أو الدبلوﻣات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات
العاﻣة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم  2.04.23الصادر في  14ﻣن ربيع األول
 4) 1425ﻣاي  (2004المشار إليه أعاله.
]< <20<ì^¹
يعين في درجة قائد سجن ﻣمتاز:
 -1بعد النجاح في ﻣباراة يشارك فيھا المترشحون الحاصلون على إحدى الشھادات التالية :
 −دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في التخصصات القانونية أو
االقتصادية أو التدبيرية أو االجتماعية ؛
 −شھادة الماستر في التخصصات القانونية أو االقتصادية أو التدبيرية أو االجتماعية؛
 −إحدى الشھادات أو الدبلوﻣات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات
العاﻣة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم  2.04.23الصادر في  14ﻣن ربيع األول
 4) 1425ﻣاي  (2004المشار إليه أعاله.
 -2بعد النجاح في اﻣتحان الكفاءة المھنية أو باالختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي
ﻣن بين الموظفين المرﺗبين في درجة قائد سجن طبقا ألحكام المرسوم رقم  2.04.403الصادر
في  29ﻣن شوال  2) 1426ديسمبر  (2005المشار إليه أعاله.
]< <21<ì^¹
يعين في درجة قائد سجن إقليمي عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي،
ﻣن بين الموظفين المرﺗبين في درجة قائد سجن ﻣمتاز طبقا ألحكام المرسوم رقم 2.04.403
الصادر في  29ﻣن شوال  2) 1426ديسمبر  (2005المشار إليه أعاله.
ويحتفظ المعنيون باألقدﻣية المكتسبة في رﺗبھم السابقة إذا كان رقمھا االستداللي يساوي
الرقم االستداللي للرﺗبة الجديدة التي عينوا فيھا ،وذلك في حدود ثالث سنوات.
ﺗتم الترقية ﻣن رﺗبة إلى رﺗبة ﻣن درجة قائد سجن إقليمي ﻣباشرة كل ثالث سنوات.
]< <22<ì^¹
يمكن أن يعين في ﻣنصب قائد سجن عام ،ﻣن بين الموظفين المرﺗبين في درجة قائد سجن
إقليمي الذين قضوا ست ) (6سنوات على األقل ﻣن الخدﻣة الفعلية بھذه الصفة ،وذلك في حدود
 %10ﻣن عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لدرجة قائد سجن إقليمي.
ويتم التعيين باقتراح ﻣن المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج وفقا لإلجراءات
المقررة للتعيين في المناصب العليا ،ويكون قابال للتراجع عنه وال يمكن أن يترﺗب عنه ﺗرسيم
في ﻣنصب قائد سجن عام أو في درجة أو إطار آخر ﻣن أطر اإلدارة.
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]< <23<ì^¹
يتم ولوج درجة حارس سجن ﻣن الطبقة الرابعة المرشحون البالغون ﻣن العمر  21سنة
على األقل و 35سنة على األكثر في فاﺗح يناير ﻣن السنة الجارية ،ويمكن ﺗمديد ھذا الحد ﻣن
السن لمدة ﺗعادل ﻣدة الخدﻣات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن ﺗصحيحھا ألجل
التقاعد ﻣن غير أن ﺗتجاوز  40سنة.
وﺗفتح المباريات الخاصة بالتوظيف في إطار قائد سجن في وجه المرشحين البالغين ﻣن
العمر  21سنة على األقل و 45سنة على األكثر في فاﺗح يناير ﻣن السنة الجارية.
]< <24<ì^¹
يجب أن ﺗتوفر في المرشحين للتوظيف في ھيئة الحراسة واألﻣن الشروط الخاصة التالية:
 −أن ال يكونوا ﻣصابين بأي ﻣرض أو عاھة يترﺗب عنھا ضعف في القدرة البدنية ﻣن
شأنه أن يحول دون ﻣزاولة خدﻣة فعلية بالليل أو النھار ،والسيما اإلصابات
المزﻣنة في الجھاز العصبي أو المرض ،أو االضطراب العقلي التي ﺗطلبت أو
ﺗتطلب عالجا في إحدى ﻣؤسسات األﻣراض العقلية ،أو كل إصابة في الحلق قد
ﺗعرقل الصوت ،وﺗعتبر التمتمة كذلك ﻣن ﻣوانع القبول في ھذه المناصب ؛
 −أن يتوفروا على قدرة ﺗساعد على سماع الھمس عن بعد خمسين سنتمترا وصوت
عال عن ﻣسافة خمسة أﻣتار؛
 −أن يتمتعوا بحدة بصر ﺗبلغ نسبتھا  15/10على األقل دون استعمال النظارات
بالنسبة إلطار حارس سجن وﻣع استعمالھا بالنسبة إلطار قائد سجن؛
 −أن يتوفروا على قاﻣة ال ﺗقل عن  1,75ﻣتر ﻣن غير حذاء فيما يخص الذكور،
و 1,65ﻣتر فيما يخص اإلناث ،ويجوز للمندوب العام في حاالت استثنائية ﻣخالفة
الشروط المتعلقة بالطول لفائدة المترشحين والمترشحات لمزاولة بعض المھام
الخاصة طبقا لما ﺗقتضيه المصلحة اإلدارية.
]< <25<ì^¹
يلزم ﻣوظفو ھيئة الحراسة واألﻣن بارﺗداء الزي النظاﻣي ،وال ﺗستثنى إال الحاالت التي
يمنح بشأنھا ﺗرخيص بموجب قرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج إذا اقتضت
طبيعة بعض المھام ذلك.
وﺗحدد الخصائص المميزة للزي النظاﻣي وشكله وﻣكوناﺗه بقرار للمندوب العام إلدارة
السجون وإعادة اإلدﻣاج.21
]< <26<ì^¹
يلزم ﻣوظفو ھيئة الحراسة واألﻣن بحمل السالح أثناء ﻣزاولتھم لمھاﻣھم في ﻣراكز ﻣعينة،
وباالﻣتثال لقواعد النظام شبه العسكري المحددة في النظام الداخلي للمؤسسات السجنية.
21

 قرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج رقم  848.10صادر في  21ﻣن ربيع األول 8) 1431ﻣارس  (2010بتحديد ﻣكونات وشكل الزي الرسمي لموظفي ھيئة الحراسة واألﻣن
بالمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج والشارات المقررة لھم ،الجريدة الرسمية عدد
 5837الصادرة بتاريخ  25جمادى األولى  10) 1431ﻣاي  (2010ص .2813
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]< <êÞ^nÖ]<Å†ËÖ
< <t^Úý]<ì^Âc<íòéâ
]< <27<ì^¹
ﺗشتمل ھيئة إعادة اإلدﻣاج على األطر التالية :
 -1رؤساء األشغال؛
 -2أساﺗذة التكوين المھني؛
 -3المنشطون في الشؤون االجتماعية ؛
 -4الممرضون؛
 -5النفسانيون؛
 -6األطباء والصيادلة وجراحو األسنان.
< <ã¹]<àèçÓjÖ]<ì„i^‰_<…^cæ<Ù^Çù]<ð^‰õ…<…^c
]< <28<ì^¹
ﺗناط بإطار رؤساء األشغال وإطار أساﺗذة التكوين المھني ﻣھام التأھيل والتكوين المھني
للمعتقلين ويقوﻣون على الخصوص بما يلي:
 −ﺗنفيذ ﻣختلف براﻣج التكوين المھني لفائدة المعتقلين؛
 −اإلشراف على األوراش والمعاﻣل داخل المؤسسات السجنية ؛
 −السھر على ﺗنفيذ براﻣج التعليم وﻣحو األﻣية لفائدة المعتقلين.
]< <29<ì^¹
يعين في إطار رؤساء األشغال وإطار أساﺗذة التكوين المھني للعمل بالمندوبية العاﻣة إلدارة
السجون وإعادة اإلدﻣاج طبقا للشروط المنصوص عليھا في المرسوم رقم  2.89.565الصادر
في  30ﻣن شوال  25) 1410ﻣاي  (1990بمثابة النظام األساسي الخاص بھيئة المكونين
المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المھني ،كما وقع ﺗغييره وﺗتميمه وﺗسري عليھم
األحكام الواردة فيه.
< <íéÂ^Ûjq÷]<áæöÖ]<»<°Şß¹]<…^c
]< <30<ì^¹
ﺗسند إلطار المنشطين في الشؤون االجتماعية ﻣھام ﺗأطير األنشطة االجتماعية لفائدة
المعتقلين ويقوﻣون على الخصوص بما يلي:
 −السھر على ﺗنفيذ البراﻣج االجتماعية والثقافية والترفيھية لفائدة السجناء ؛
 −العمل على ﺗسھيل اﺗصال المعتقلين بالعالم الخارجي ،والحفاظ على الروابط
األسرية؛
 −ﺗتبع براﻣج التعليم وﻣحو األﻣية والتكوين المھني داخل المؤسسات السجنية ؛
 −ﺗقديم المساعدة االجتماعية للمعتقلين ،وكشف وحصر احتياجاﺗھم الخاصة.
]< <31<ì^¹
يعين المنشطون في الشؤون االجتماعية بالمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج
طبقا ألحكام المرسوم رقم  2.88.292الصادر في  8ذي الحجة  12) 1409يوليو (1989
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بمثابة النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون االجتماعية ،كما وقع
ﺗغييره وﺗتميمه وﺗسري عليھم ﻣقتضياﺗه.
< <°•†Û¹]<…^c
]< <32<ì^¹
ﺗناط بإطار الممرضين ﺗحت ﻣسؤوليتھم وﺗحت إشراف وﻣراقبة األطباء وجراحي األسنان
بالمؤسسات السجنية على الخصوص المھام التالية:
 −المساھمة في أعمال الوقاية والعالج وﻣحاربة األﻣراض المعدية في حدود
اختصاصاﺗھم؛
 −ﺗوعية وﺗربية المعتقلين فيما يتعلق بالصحة وقواعد النظافة ؛
 −ﺗحضير المعدات والمنتجات الالزﻣة للفحوص والتحليالت والعالجات الطبية أو
الجراحية والتعھد بتلك المعدات؛
 −ﺗنفيذ وﺗطبيق الوصفات الطبية المتعلقة بالوقاية والتشخيص والتحليل والعالج؛
 −المساھمة في ﺗنفيذ البراﻣج الصحية داخل المؤسسات السجنية ؛
 −ﻣساعدة األطباء والصيادلة وجراحي األسنان بالمؤسسات السجنية فيما يتعلق
بالعالجات والتقنيات الخاصة التي ﺗستلزﻣھا حالة السجناء المرضى والسيما
المتعلقة ﻣنھا بالنظافة والتغذية والتوعية ؛
 −القيام بالحراسة والمداوﻣة الطبية خارج أوقات العمل.
]< <33<ì^¹
يعين الممرضون للعمل بالمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج طبقا ألحكام
المرسوم رقم  2.06.620الصادر في  24ﻣن ربيع األول  13) 1428أبريل  (2007في شأن
النظام األساسي الخاص بھيئة الممرضين بوزارة الصحة وﺗسري عليھم ﻣقتضياﺗه.
< <°éÞ^ŠËßÖ]<…^c
]< <34<ì^¹
ﺗسند إلطار النفسانيين ﻣھام ﺗتبع الحالة النفسية للمعتقلين ويقوﻣون على الخصوص بما
يلي:
 −العناية بالصحة النفسية للسجناء ؛
 −ﺗنظيم وعقد جلسات وﻣقابالت لإلصغاء للسجناء المرضى وﺗشخيص وضعھم النفسي؛
 −التعاون والتنسيق ﻣع الطاقم الطبي والمنشط االجتماعي لوصف العالج المناسب لكل حالة.
]< <35<ì^¹
يعين النفسانيون للعمل بالمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج طبقا للشروط
المقررة في المرسوم الملكي رقم  1178.66بتاريخ  22ﻣن شوال  2) 1386فبراير (1967
بشأن النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العموﻣية ،كما وقع ﺗغييره وﺗتميمه
وﺗسري عليھم ﻣقتضياﺗه.
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< <íÖ^é’Ö]æ<á^ß‰ù]<êu]†qæ<ð^fù]<…^c
]< <<36<ì^¹
ﺗسند لألطباء وجراحي األسنان والصيادلة العاﻣلين بالمؤسسات السجنية ﻣھام ﺗتبع الحالة
الصحية للسجناء طبقا للقوانين الجاري بھا العمل ويقوﻣون على الخصوص بما يلي :
 −فحص وﺗتبع الحالة الصحية للمعتقلين ؛
 −السھر على ﺗنفيذ البراﻣج الصحية داخل المؤسسات السجنية ؛
 −السھر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية ؛
 −السھر على اﺗخاذ التدابير الوقائية لفائدة المعتقلين ؛
 −السھر على قواعد النظافة والرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية ؛
 −التأكد ﻣن احترام شروط وكيفية ﺗخزين المواد الغذائية والحفاظ عليھا ؛
 −ﻣراقبة جودة وطرق ﺗھيئ الوجبات الغذائية ؛
 −السھر على ﺗطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى طريحي الفراش وذوي
األﻣراض المعدية واألﻣراض العقلية؛
 −ﺗأطير األطر الشبه الطبية ؛
 −ﺗنظيم وﻣراقبة ﺗزويد ﻣصحات المؤسسات السجنية باألدوية الضرورية لتقديم
اإلسعافات والعالجات لفائدة المعتقلين ؛
 −اإلشراف على ﺗدبير شؤون المصحات بالمؤسسات السجنية.
]< <37<ì^¹
يعين األطباء والصيادلة وجراحو األسنان طبقا ألحكام المرسوم رقم  2.99.651الصادر
في  25ﻣن جمادى اآلخرة  6) 1420أكتوبر  (1999بشأن النظام األساسي الخاص بھيئة
األطباء والصيادلة وجراحي األسنان المشتركة بين الوزارات وﺗسري عليھم األحكام الواردة
فيه.
]< <êÞ^nÖ]<h^fÖ
< <íÒÚ<l^é–jÏÚ
]< <38<<ì^¹
ﺗحدد شروط وشكل وبراﻣج المباريات واالﻣتحانات المھنية المنصوص عليھا في المواد
السابقة بقرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج بعد ﻣوافقة السلطة الحكوﻣية المكلفة
بتحديث القطاعات العاﻣة.
]< <39<ì^¹
ﺗحدث لجنة طبية ﻣختصة لدى المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج بقرار
للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ،يعھد إليھا بإجراء فحص أولي ألھلية المترشحين
البدنية والنفسية قصد ولوج أسالك ودرجات المندوبية العاﻣة ﻣع ﻣراقبة الحقة لحالتھم الصحية
ورفع ﺗقرير بشأنھا للجن الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة.
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]< <40<ì^¹
يعين المرشحون الذين ﺗم ﺗوظيفھم طبقا للمواد  10و 19و 20ﻣن ھذا المرسوم ﻣتمرنين
وال يمكن ﺗرسيمھم إال بعد قضاء سنة كاﻣلة ﻣن التمرين الذي يشتمل وجوبا على ﺗكوين شبه
عسكري طبقا للشروط التي ﺗحدد بقرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج.
عند انصرام ﻣدة التمرين يتم ﺗرسيم المعنيين في الرﺗبة الثانية ﻣن الدرجة التي ينتمون إليھا
أو قبولھم لقضاء سنة جديدة وأخيرة ﻣن التمرين ،وفي حالة عدم ﺗرسيمھم يتم إﻣا إعفاؤھم أو
إرجاعھم إلى أسالكھم األصلية إن كانوا ﻣنتمين إلى اإلدارة سابقا.
ال ﺗعتبر ﻣدة التمديد في احتساب األقدﻣية ﻣن أجل الترقي.
]< <41<ì^¹
إن ﻣوظفي ھيئة الحراسة واألﻣن الذين يلجون طبقا ألحكام ھذا النظام األساسي درجة ﺗفوق
بدرجة واحدة درجتھم األصلية ،يعينون في الدرجة الجديدة بالرﺗبة التي ﺗقل ﻣباشرة عن الرﺗبة
التي كانوا يتوفرون عليھا ،ويحتفظون في رﺗبتھم الجديدة باألقدﻣية التي حصلوا عليھا في رﺗبة
درجتھم القديمة ضمن حدود ﻣدة العمل المبينة في العمود األول ﻣن أنساق الترقي المنصوص
عليه في المادة  42بعده.
ﺗطبق على الموظفين المرﺗبين في سلم ﻣن ساللم األجور المحدثة بالمرسوم رقم
 2.73.722الصادر في  6ذي الحجة  31) 1393ديسمبر  (1973المشار إليه أعاله أو في
درجة ﻣن الدرجات ذات الترﺗيب االستداللي المماثل الخاضعين لھذا النظام األساسي أو ألنظمة
أساسية أخرى ،الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليھا في ھذا المرسوم ،ﻣقتضيات
الفصلين  5و 5ﻣكرر ﻣن المرسوم رقم  2.62.344الصادر في  15ﻣن صفر  8) 1383يوليو
 (1963المشار إليه أعاله.
ولتطبيق ﻣقتضيات الفصلين  5و 5ﻣكرر المذكورين ﺗعتبر:
 −درجة حارس سجن ﻣن الطبقة الرابعة بمثابة سلم األجور .6
 −درجة قائد سجن بمثابة سلم األجور .10
 −درجة قائد سجن ﻣمتاز بمثابة سلم األجور .11
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]< <42<ì^¹
يتم الترقي ﻣن رﺗبة إلى أخرى في درجات ھيئة الحراسة واألﻣن حسب أنساق الترقي
الواردة في جدول أسفله :
الرتبة

السريع

المتوسط

األقدمية

الرﺗبة  1إلى 2
الرﺗبة  2إلى 3
الرﺗبة  3إلى 4
الرﺗبة  4إلى 5
الرﺗبة  5إلى 6
الرﺗبة  6إلى 7
الرﺗبة  7إلى 8
الرﺗبة  8إلى 9
الرﺗبة  9إلى 10

سنة
سنة
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان

سنة
سنة ونصف
سنتان ونصف
سنتان ونصف
سنتان ونصف
 3سنوات
 3سنوات
 3سنوات
 3سنوات

سنة
سنتين
 3سنوات
 3سنوات ونصف
 3سنوات ونصف
 4سنوات
 4سنوات
 4سنوات
 4سنوات

ويمكن أن يلج الرﺗب االستثنائية عن طريق االختيار بعد التقييد في جدول الترقية الموظفون
الذين قضوا سنتين على األقل في الخدﻣة بالرﺗبة  10وذلك في حدود  1/10ﻣن عدد
المناصب المقيدة في الميزانية ﻣن كل درجة.
]< <43<ì^¹
خالفا لألحكام المتعلقة بالترقية المشار إليھا في المواد السابقة يمكن للمندوب العام القيام كل
سنة بعد استشارة اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة بترقية ﻣباشرة لموظفي ھيئة
الحراسة واألﻣن الذين أبانوا عن استحقاقھم المھني وﺗحليھم بخصال الوفاء بالواجب ونكران
الذات ،وذلك في حدود  10ﻣناصب ﻣن درجة إلى أخرى ،أو زيادة في األقدﻣية ال ﺗتجاوز ﻣدﺗھا
18شھرا.
ويمكن أن ﺗتم ھذه الترقيات بعد الوفاة إن اقتضى األﻣر ذلك.
]< <44<ì^¹
ﺗشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على ﻣوظفي ھيئة الحراسة واألﻣن؛ والمرﺗبة ﺗصاعديا
حسب ﺗزايد درجة الخطورة على ﻣا يلي:
 −اإلنذار؛
 −التوبيخ؛
 −التشطيب ﻣن الئحة الترقي؛
 −النقل التأديبي على نفقة المعني باألﻣر ؛
 −التدحرج في الرﺗبة؛
 −التوقيف المؤقت عن العمل لمدة ال ﺗتجاوز ستة أشھر ﻣع ﺗوقف الرجوع إلى
األسالك على بحث حول ﻣروءة وحسن أخالق الموظف؛
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 −التدحرج في الدرجة؛
 −اإلحالة على التقاعد التلقائي ؛
 −العزل ﻣع االحتفاظ بالحق في التقاعد ؛
]< <45<ì^¹
ﺗمارس السلطة التأديبية طبقا للشروط اآلﺗية:
 −ﺗصدر العقوبات التأديبية األربع األولى بقرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة
اإلدﻣاج دون استشارة المجلس التأديبي ؛
 −ﺗصدر العقوبات التأديبية األخرى بعد استشارة المجلس التأديبي وفقا للمسطرة
المحددة في الظھير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 24) 1377
فبراير  (1958المشار إليه أعاله.
]< <46<ì^¹
يتعين على الموظفين اإلقاﻣة بالمدينة التي يعملون بھا واالستجابة لنداء رؤسائھم كلما
احتيج إليھم ليال ونھارا ،وﺗحدد بمرسوم التعويضات الممنوحة لفائدة ﻣوظفي المندوبية العاﻣة
إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج عن المھام المنجزة خارج األوقات العادية المحددة لمدة العمل
األسبوعية.
]< <47<ì^¹
يمنع على ﻣوظفي ھيئة الحراسة واألﻣن ﺗأسيس نقابة ﻣھنية أو االنتماء إليھا.
]< <48<ì^¹
باإلضافة إلى المھام المشار إليھا في المواد  4و 14و 28و 30و 32و 34و 36يمكن إسناد
ﻣھام واختصاصات أخرى لكل إطار ﻣن الھيئتين المشار إليھما في المادة  2ﻣن ھذا المرسوم
بقرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج.
]< <49<ì^¹
بالرغم ﻣن جميع النصوص التنظيمية المنافية ،يلزم جميع الموظفين العاﻣلين بالمندوبية
العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج بالخضوع لاللتزاﻣات المنصوص عليھا في القوانين
واألنظمة الجاري بھا العمل والسيما القانون رقم  23.98المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات
السجنية المشار إليھا أعاله والمرسوم رقم  2.00.485بتاريخ  3نوفمبر  2000الصادر بتطبيقه
المشار إليه أعاله.
]< <oÖ^nÖ]<h^fÖ
< <l^–èçÃjÖ]<Ý^¿Þ
22
]< < 50<ì^¹
يستفيد ﻣوظفو ھيئة الحراسة واألﻣن التابعين للمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة
اإلدﻣاج ﻣن ﺗعويض عن التأھيل وﺗعويض عن األعباء وﺗعويض عن األخطار ﺗحدد ﻣبالغھا
الشھرية على النحو التالي:
22

 غيرت بالمادة األولى ﻣن المرسوم رقم  2.11.276صادر في  28ﻣن رجب ) 1432فاﺗح يوليو ،2011ج ر عدد  5959بتاريخ  9شعبان  11) 1432يوليو  (2011ص .3347
92

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ابتداء من فاتح يناير 2011
الدرجات
 ﻣراقب ﻣربي

المقدار الشھري بالدرھم
التعويض عن األعباء
التعويض عن التأھيل
807
885

التعويض عن األخطار
1.370

 حارس سجن ﻣن الطبقة الرابعة

1.058

864

1.370

 حارس سجن ﻣن الطبقة الثالثة

1.067

923

1.370

حارس سجن ﻣن الطبقة الثانية

1.373

1.247

1.370

 حارس سجن ﻣن الطبقة األولى

1.439

1.452

1.370

الرﺗبة  1إلى 5

2.255

الرﺗبة  6فما فوق

2.250

1.370

2.542

الرﺗبة  1إلى 5

3.805

الرﺗبة  6فما فوق

5.547

التربة  1إلى 3

6.860

الرﺗبة  4فما فوق

7.190

 قائد سجن

 قائد سجن ﻣمتاز

 قائد سجن إقليمي

4.317

7.650

1.370

1.370

ﺗؤدى التعويضات المشار إليھا أعاله كل شھر عند انتھائه ؛
باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن ﻣزاولة بعض المھام
والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بھا العمل ال يمكن الجمع بين
التعويضات المشار إليھا في الجدول أعاله وأي ﺗعويض أو ﻣكافأة ﻣھما كان نوعھما.
]< <Äe]†Ö]<h^fÖ
< <íéÖ^ÏjÞ]<l^é–jÏÚ
]< <51<ì^¹
يظل إطار المراقبين المربين الموضوع في طريق االنقراض طبقا لمقتضيات المرسوم رقم
 2.05.1368الصادر في  29ﻣن شوال  2) 1426ديسمبر  (2005المشار إليه أعاله ،خاضعا
لمقتضيات المرسوم رقم  2.73.688بتاريخ  12نوفمبر  1974بشأن النظام األساسي الخاص
بموظفي إدارة السجون ،كما وقع ﺗغييره وﺗتميمه.
وخالفا لمقتضيات المادة  10أعاله ،يعين في درجة حارس سجن ﻣن الطبقة الرابعة بعد
النجاح في اﻣتحان الكفاءة المھنية أو باالختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي ﻣن بين
المراقبين المربين ،طبقا ألحكام المرسوم رقم  2.04.403الصادر في  29ﻣن شوال 2) 1426
ديسمبر (2005المشار إليه أعاله.
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]< <52<ì^¹
يدﻣج الموظفون المتمرنون والمرسمون التابعون للمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة
اإلدﻣاج المزاولون لمھاﻣھم في ﺗاريخ العمل بھذا المرسوم وفق المقتضيات التالية :
 -1التقنيون المنبثقون عن سلك المراقبين الرؤساء في إحدى درجات ھيئة الحراسة واألﻣن
التي لھا نفس األرقام االستداللية للدرجة التي كانوا ﻣرﺗبين فيھا ؛
 -2الموظفون المنتمون لسلك المراقبين الرؤساء وسلك ﻣوظفي التسيير وإطار المراقبين
العاﻣين على النحو التالي:
 −المراقبون الرؤساء المساعدون في درجة حارس سجن ﻣن الطبقة الرابعة ؛
 −المراقبون الرؤساء في درجة حارس سجن ﻣن الطبقة الثالثة ؛
 −المديرون ﻣن الطبقة الثالثة في درجة حارس سجن ﻣن الطبقة الثانية ؛
 −المديرون ﻣن الطبقة الثانية في درجة حارس سجن ﻣن الطبقة األولى ؛
 −المديرون ﻣن الطبقة األولى في درجة قائد سجن ؛
 −المديرون خارج الطبقة في درجة قائد سجن ﻣمتاز؛
 −المراقبون العاﻣون إلدارة السجون في درجة قائد سجن إقليمي.
]< <53<ì^¹
يحتفظ الموظفون المدﻣجون بمقتضى المادة  52ﻣن ھذا المرسوم بنفس الوضعية فيما
يتعلق بالرﺗبة والرقم االستداللي واألقدﻣية في الرﺗبة التي كانوا يتمتعون بھا في ﺗاريخ العمل بھذا
المرسوم ،ويعتد بالخدﻣات المؤداة في الدرجات األصلية كما لو كان أداؤھا قد ﺗم في الدرجات
المدﻣجين بھا.
]< <54<ì^¹
خالفا ألحكام المادة  19المشار إليھا أعاله ،يعين بصفة انتقالية ،في درجة قائد سجن
المراقبون المربون المشار إليھم في المادة  51أعاله ،والموظفون المدﻣجون بموجب المادة 52
أعاله ،والذين يلجون درجة حارس سجن ﻣن الطبقة األولى ،وذلك بعد النجاح في اﻣتحان الكفاءة
المھنية أو باالختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي طبقا ألحكام المرسوم رقم 2.04.403
الصادر في  29ﻣن شوال  2) 1426ديسمبر  (2005المشار إليه أعاله.
]< <55<ì^¹
يتم العمل بھذا المرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،ابتداء ﻣن فاﺗح يناير .2009
وينسخ ابتداء ﻣن نفس التاريخ ﻣع ﻣراعاة المادة  51المشار إليھا أعاله:
 −المرسوم رقم  2.73.688الصادر في  27ﻣن شوال  12) 1394نوفمبر (1974
بمثابة النظام األساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ،كما وقع
ﺗغييره وﺗتميمه؛
 −المرسوم رقم  2.76.231الصادر في  28ﻣن جمادى األولى  28) 1396ﻣاي
 (1976بمنح بعض التعويضات والمنافع للموظفين التابعين لألطر الخاصة
بمديرية إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ،كما وقع ﺗغييره وﺗتميمه.
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]< <56<ì^¹
يسند ﺗنفيذ ھذا المرسوم إلى وزير االقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير األول
المكلف بتحديث القطاعات العاﻣة والمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج كل واحد ﻣنھم
فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  8ذي القعدة  7) 1429نوفمبر .(2008
اإلﻣضاء  :عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير االقتصاد والمالية،
اإلﻣضاء  :صالح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير األول
المكلف بتحديث القطاعات العاﻣة ،
اإلﻣضاء  :ﻣحمد عبو.
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< <(2009<ë^Ú<21)<1430<±æù]<ï^¶<àÚ<25<»<…^‘<2.08.772<Ýç‰†Ú
< <.23t^Úý]<ì^Âcæ<áçrŠÖ]<ì…]c<íÚ^ÃÖ]<íéeæ‚ß¹]<Üé¿ßiæ<l^‘^’j}]<‚è‚vje
الوزير األول،
بناء على الدستور والسيما الفصل  63؛
وعلى الظھير الشريف رقم  1.07.200الصادر في  3شوال  15) 1428أكتوبر (2007
بتعيين أعضاء الحكوﻣة ؛
وعلى الظھير الشريف رقم  1.08.49الصادر في  22ﻣن ربيع اآلخر  29) 1429أبريل
 (2008بتعيين المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج وبتحديد اختصاصاﺗه ؛
وعلى المرسوم رقم  2.93.44الصادر في  7ذي القعدة  29) 1413أبريل  (1993في
شأن وضعية الكتاب العاﻣين للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم  2.97.364الصادر في  10صفر  16) 1418يونيو  (1997المتعلق
بوضعية ﻣديري اإلدارة المركزية ؛
وعلى المرسوم رقم  2.75.832الصادر في  27ﻣن ذي الحجة  30) 1395ديسمبر
 (1975في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ،كما وقع ﺗغييره وﺗتميمه؛
وعلى المرسوم رقم  2.75.864الصادر في  17ﻣن ﻣحرم  19) 1396يناير  (1976بشأن
نظام التعويضات المرﺗبطة بمزاولة المھام العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم  2.05.1369الصادر في  29ﻣن شوال  2) 1426ديسمبر (2005
بتحديد قواعد ﺗنظيم القطاعات الوزارية والالﺗمركز اإلداري؛
وباقتراح ﻣن المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في  11ﻣن جمادى األولى 7) 1430
ﻣاي ، (2009
رسم ﻣا يلي:

]< <1<ì^¹
ﺗناط بالمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ﻣھمة إعداد والسھر على ﺗنفيذ
السياسة الحكوﻣية في ﻣجال إعادة إدﻣاج السجناء ،والحفاظ على سالﻣتھم وسالﻣة األشخاص
والمباني والمنشآت المخصصة للسجون ،والمساھمة في الحفاظ على األﻣن العام.
ولھذه الغاية ،ﺗتكلف ب:
 −ﺗنفيذ المقررات القضائية الصادرة بعقوبات أو ﺗدابير سالبة للحرية؛
 −إعداد وﺗنفيذ سياسة الحكوﻣة المتعلقة بالعمل االجتماعي والثقافي لفائدة السجناء
وبإعادة إدﻣاجھم؛
 −ﺗھييء الملفات المتعلقة بطلبات واقتراحات العفو أو اإلفراج المقيد بشروط بتنسيق
ﻣع القطاعات الحكوﻣية المعنية باألﻣر؛
23

 الجريدة الرسمية عدد  5750بتاريخ  16رجب  9) 1430يوليو  (2009ص .385197
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 −إعداد وﺗنفيذ سياسة الحكوﻣة المتعلقة بسالﻣة السجناء واألشخاص والمباني
والمنشآت المخصصة للسجون؛
 −ﺗطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالسجون واقتراح ﺗغيير النصوص التشريعية
والتنظيمية المعمول بھا وﻣالءﻣتھا للمتطلبات المستجدة والمواثيق الدولية التي
ﺗعنى بحقوق اإلنسان وبمجال التدبير السجني؛
 −السھر على حسن ﺗسيير ﻣصالح المندوبية العاﻣة.

]< <2<ì^¹
ﺗشتمل المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ،باإلضافة إلى ديوان المندوب العام
على إدارة ﻣركزية وﻣصالح الﻣمركزة.

]< <3<ì^¹
ﺗشتمل اإلدارة المركزية على:
 −الكتابة العاﻣة؛
 −المفتشية العاﻣة؛
 −ﻣديرية العمل االجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدﻣاجھم؛
 −ﻣديرية سالﻣة السجناء واألشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون؛
 −ﻣديرية الموارد البشرية؛
 −ﻣديرية الميزانية والتجھيز.

]< <4<ì^¹
يمارس الكاﺗب العام للمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج االختصاصات المسندة
إليه بالمرسوم رقم  2.93.44بتاريخ  7ذي القعدة  29) 1413أبريل  (1993المشار إليه أعاله.

]< <5<ì^¹
ﺗناط بالمفتشية العاﻣة التابعة ﻣباشر للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ،ﻣھمة
إطالعه على سير المصالح المركزية والالﻣمركزة وﻣركز ﺗكوين األطر وبحث كل طلب يعھد
به إليھا والقيام ،بناء على ﺗعليماﺗه ،بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة.

]< <6<ì^¹
ﺗناط بمديرية العمل االجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدﻣاجھم المھام التالية:
 −ﻣراقبة ﺗنفيذ األحكام والمقررات القضائية السالبة للحرية؛
 −ﺗتبع وﻣراقبة الحركة الجنائية الواردة ﻣن المؤسسات السجنية؛
 −ﺗھييء الملفات المتعلقة بطلبات واقتراحات العفو بتنسيق ﻣع القطاعات الحكوﻣية المعنية
باألﻣر؛
 −إعداد لوائح المرشحين لالستفادة ﻣن اإلفراج المقيد بشروط؛
 −إعداد لوائح المرشحين لالستفادة ﻣن الرخص االستثنائية للخروج؛
 −اإلشراف على ﺗصنيف المعتقلين حسب وضعياﺗھم الجنائية واالجتماعية؛
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إعداد وﺗتبع ﺗنفيذ البراﻣج التربوية الراﻣية إلى ﺗنمية ﻣدارك المعتقلين وﺗھييء سبل إعادة
إدﻣاجھم؛
وضع براﻣج لمحو األﻣية والتربية األساسية لفائدة المعتقلين بتنسيق ﻣع القطاعات
الوصية؛
القيام باإلجراءات الضرورية الستفادة المعتقلين ﻣن التعليم بتنسيق ﻣع القطاع الوصي؛
وضع وﺗتبع براﻣج التكوين المھني لفائدة المعتقلين بتنسيق ﻣع القطاعات المعنية؛
وضع وﺗتبع األنشطة الترفيھية والثقافية لفائدة المعتقلين؛
السھر على ﺗنظيم المعارض والتظاھرات للتعريف بأعمال وﻣنتجات المعتقلين؛
وضع براﻣج خاصة برعاية المعتقلين األحداث والمعتقلين ذوي االحتياجات الخاصة
والعمل على ﺗنفيذھا؛
السھر على ﺗحسين ظروف االعتقال وﺗقديم المساعدة االجتماعية للمعتقلين؛
ﻣراقبة وﺗتبع خدﻣات الرعاية الصحية المقدﻣة للمعتقلين؛
اإلشراف على ﺗنظيم حمالت ﺗحسيسية في الميدان الصحي لفائدة السجناء؛
وضع السبل الكفيلة للحفاظ على الروابط بين السجناء والعالم الخارجي؛
ﺗتبع وضعية النساء الحواﻣل واألطفال المرافقين ألﻣھاﺗھم بالمؤسسات السجنية؛
السھر على ﺗطبيق القوانين الجاري بھا العمل فيما يخص إشعار المعتقلين بحقوقھم
وواجباﺗھم؛
إعداد دليل وﻣلصقات خاصة بكل المعلوﻣات التي ﺗفيد السجين أثناء فترة االعتقال فيما
يخص واجباﺗه وحقوقه داخل المؤسسة السجنية؛
ﺗوفير الوسائل الضرورية لتمكين السجناء ﻣن ﻣمارسة أنشطتھم بمختلف المعاﻣل
والضيعات الفالحية التابعة للمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج والمسيرة
بصفة ﻣستقلة؛
إعداد برناﻣج الموسم الفالحي وإنتاج المعاﻣل بالمؤسسات السجنية وﺗتبع ﻣراحل ﺗنفيذه؛
ﺗتبع وﺗقييم األنشطة المكلفة بھا ورفع ﺗقرير دوري بذلك للمندوب العام إلدارة السجون
وإعادة اإلدﻣاج.

]< <7<ì^¹
ﺗناط بمديرية سالﻣة السجناء واألشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون المھام
التالية:
 −وضع استراﺗيجية المندوبية العاﻣة في ﻣجال الحفاظ على أﻣن المؤسسات السجنية وسالﻣة
السجناء واألشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون؛
 −وضع براﻣج وﻣخططات للحفاظ على األﻣن واالنضباط بالمؤسسات السجنية وﺗتبع ﺗنفيذھا؛
 −وضع وﺗحيين األنظمة الداخلية للمؤسسات السجنية وﻣراقبة ﺗنفيذھا؛
 −وضع خطط للتدخل السريع بتعاون ﻣع الجھات المختصة لتدبير األزﻣات بالمؤسسات
السجنية؛
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−
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ﻣراقبة وﺗتبع عمليات التفتيش والتنقيب لمحالت االعتقال المنظم ﻣن طرف المؤسسات
السجنية؛
ضبط حركية المعتقلين ألسباب أﻣنية داخل المؤسسات السجنية؛
ﺗتبع وضعية وحالة التجھيزات األﻣنية داخل المؤسسات السجنية؛
المساھمة في ﺗطوير كفاءات الموظفين في ﻣجال الحفاظ على األﻣن والسالﻣة داخل
السجون والوقاية ﻣن األخطار؛
السھر على التنظيم والتأطير األﻣني لعمليات ﺗرحيل السجناء بين المؤسسات السجنية وعند
إخراجھم إلى المستشفيات؛
المشاركة في أشغال لجنة ﺗصنيف المعتقلين؛
السھر على ﻣدى ﻣطابقة التدابير التأديبية المتخذة في حق المعتقلين للقوانين الجاري بھا
العمل؛
إعداد براﻣج ﺗروم الوقاية ﻣن األحداث الطارئة التي ﻣن شأنھا المس بأﻣن المؤسسات
السجنية وسالﻣة السجناء واألشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون؛
ﺗجميع واستغالل المعلوﻣات المتعلقة بأﻣن المؤسسات السجنية وسالﻣة المعتقلين
واألشخاص؛
ﻣعاينة بنايات المؤسسات السجنية وبنياﺗھا التحتية وﻣدى استجابتھا للمتطلبات األﻣنية
وﺗحديد الحاجيات في ھذا المجال ورفع ﺗقارير بشأن ذلك للمندوب العام؛
ﻣراقبة ﻣدى ﺗطبيق المشرفين على المؤسسات السجنية للضوابط المتعلقة بالحفاظ على
النظام واألﻣن بالمؤسسات وفق القوانين الجاري بھا العمل؛
ﺗتبع وﺗقييم األنشطة المكلفة بھا ورفع ﺗقرير دوري بذلك للمندوب العام إلدارة السجون
وإعادة اإلدﻣاج.

]< <8<ì^¹
-

ﺗناط بمديرية الموارد البشرية المھام التالية:
وضع استراﺗيجية المندوبية العاﻣة في ﻣجال ﺗدبير الموارد البشرية والعمل على ﺗنفيذھا؛
ﻣراقبة التسيير اإلداري للمؤسسات السجنية؛
ﺗدبير شؤون الموظفين واألعوان التابعين للمندوبية العاﻣة؛
القيام بتدبير التوقعي للموارد البشرية؛
اإلشراف على ﺗقييم أداء الموظفين وﺗنظيم المباريات واالﻣتحانات المھنية؛
وضع قاعدة ﻣعطيات ﻣن أجل التدبير المندﻣج للموظفين SGIPE؛
دراسة وﺗتبع الشؤون القانونية للمندوبية العاﻣة؛
ﺗحديد الحاجيات في ﻣجال ﺗكوين الموظفين؛
وضع براﻣج للتكوين األساسي والسھر على ﺗنفيذھا؛
ﺗنظيم دورات التكوين المستمر لتطوير كفاءات الموظفين؛
حفظ الوثائق والمستندات المتعلقة بالحياة اإلدارية للموظفين؛
100

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

 ﺗوثيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير الموارد البشرية وإعداد دراساتبشأنھا؛
 ﺗدبير التواصل الداخلي للمندوبية العاﻣة؛ ﺗتبع وﺗقييم األنشطة المكلفة بھا ورفع ﺗقرير دوري بذلك للمندوب العام إلدارة السجونوإعادة اإلدﻣاج.

]< <9<ì^¹
-

ﺗناط بمديرية الميزانية والتجھيز المھام التالية:
إعداد ﻣيزانية المندوبية العاﻣة والسھر على ﺗنفيذھا؛
ﺗحديد الحاجيات والتوقعات بتنسيق ﻣع ﻣختلف المديريات األخرى والقيام ببلورﺗھا في إطار
خطة عمل ﻣتعددة السنوات؛
وضع ﻣؤشرات كمية ونوعية ﺗمكن ﻣن ﺗتبع ﻣدى إنجاز األھداف المسطرة في خطة العمل؛
اإلشراف على إعداد ﻣخطط ﻣديري للصفقات الخاصة بالمندوبية العاﻣة؛
اإلشراف على ﺗلبية حاجيات اإلدارة المركزية والمصالح الالﻣمركزة ﻣن التجھيزات
والتوريدات الضرورية؛
السھر على دراسة وﺗتبع عمليات بناء وﺗوسيع وصيانة المؤسسات السجنية في إطار
الضوابط المعمول بھا؛
ﺗدبير الممتلكات العقارية والمنقولة والمحافظة عليھا وﻣراقبتھا؛
ﻣراقبة طريقة ﺗدبير االعتمادات المفوضة للمصالح الالﻣمركزة؛
التكفل بتأﻣين ﺗغذية المعتقلين ووضع برناﻣج الوجبات المقدﻣة لھم بتنسيق ﻣع المصالح
الحكوﻣية المعنية؛
ﺗجھيز ﻣصحات المؤسسات السجنية بالمعدات الطبية واألدوية لتمكينھا ﻣن ﺗقديم اإلسعافات
والعالجات لفائدة المعتقلين؛
إﻣداد المؤسسات السجنية بالتجھيزات والمعدات األﻣنية الضرورية للحفاظ على األﻣن
وسالﻣة السجناء واألشخاص؛
إعداد براﻣج المنشآت الواجب إنجازھا وضمان ﺗنفيذھا وﻣراقبتھا؛
السھر على حفظ وحسن ﺗدبير المبالغ المالية الخاصة بالمعتقلين وكذلك حفظ أﻣتعتھم؛
ﺗقديم ﻣكافآت ﺗشجيعية للمعتقلين المتميزين بحسن السلوك أو بشجاعتھم قصد ﺗحفيزھم على
االنضباط واالنخراط في براﻣج إعادة اإلدﻣاج؛
ﺗوفير الزي الرسمي للموظفين والبذل المخصصة للمعتقلين؛
ﺗتبع وﺗقييم األنشطة المكلفة بھا ورفع ﺗقرير دوري بذلك للمندوب العام إلدارة السجون
وإعادة اإلدﻣاج.
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]< <10<ì^¹
ﺗحدد اختصاصات وﺗنظيم األقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للمندوبية العاﻣة
24
إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج بقرار للمندوب العام ﺗؤشر عليه السلطة الحكوﻣية المكلفة
بالمالية والسلطة الحكوﻣية المكلفة بتحديث القطاعات العاﻣة.

]< <11<ì^¹
ﺗحدث المصالح الالﻣمركزة للمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ويحدد ﺗنظيمھا
25
واختصاصاﺗھا وﻣقراﺗھا بقرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ﺗؤشر عليه
السلطة الحكوﻣية المكلفة بالمالية والسلطة الحكوﻣية المكلفة بتحديث القطاعات العاﻣة.

]< <12<ì^¹
ﺗحدد اختصاصات وﺗنظيم وﻣقر ﻣركز ﺗكوين األطر التابع للمندوبية العاﻣة إلدارة السجون
26
وإعادة اإلدﻣاج بقرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ﺗؤشر عليه السلطة
الحكوﻣية المكلفة بالمالية والسلطة الحكوﻣية المكلفة بتحديث القطاعات العاﻣة.

]< <13<ì^¹
ﺗنسخ جميع المقتضيات المتعلقة بمديرية إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج الواردة في
المرسوم رقم  2.98.385الصادر في  28ﻣن صفر  23) 1419يونيو  (1998بتحديد
اختصاصات وﺗنظيم وزارة العدل.

]< <14<ì^¹
يسند ﺗنفيذ ھذا المرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى المندوب العام إلدارة السجون
وإعادة اإلدﻣاج ووزير االقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث
القطاعات العاﻣة كل واحد ﻣنھم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  25ﻣن جمادى األولى  21) 1430ﻣاي .(2009
اإلﻣضاء  :عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير االقتصاد والمالية،
اإلﻣضاء  :صالح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير األول
المكلف بتحديث القطاعات العاﻣة ،
اإلﻣضاء  :ﻣحمد عبو.
24

25

26

 قرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج رقم  1524.09صادر في  25ﻣن جمادى األولى 1430) 21ﻣاي  (2009بتحديد اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة للمندوبية العامة
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ،ج ر عدد  5750بتاريخ  16رجب  9) 1430يوليو  (2009ص .3855
 قرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج رقم  2456.09صادر في  28ﻣن رﻣضان 18) 1430سبتمبر  (2009بإحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الالممركزة للمندوبية العامة إلدارة السجون
وإعادة اإلدماج ،ج ر عدد  5788الصادرة في فاﺗح ذو الحجة  19) 1430نوفمبر  (2009ص .5753
 قرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج رقم  2634.09صادر في  2ﻣحرم  19) 1431ديسمبر (2009بشأن إحداث مركز تكوين أطر المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ،ج ر عدد 5811
الصادرة بتاريخ  23صفر  8) 1431فبراير  (2010ص .441
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< < (2009<ÛÊçÞ<23)<1430<ír£]<ëƒ<5<»<…^‘<2.09.597<ÜÎ…<Ýç‰†Ú
< <<°Ãe^jÖ]<°Ë¾ç¹]<l^òÊ<˜Ãe<ì‚ñ^ËÖ<l^–èçÃi<äfqç²<xß³
< <.27t^Úý]<ì^Âcæ<áçrŠÖ]<ì…]ý<íÚ^ÃÖ]<íéeæ‚ßÛ×Ö
الوزير األول،
بناء على الظھير الشريف رقم  1.08.49الصادر في  22ﻣن ربيع اآلخر 29) 1429
ابريل  (2008بتعيين المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج وبتحديد اختصاصاﺗه؛
وعلى الظھير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان  24) 1377فبراير (1958
بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العموﻣية حسبما وقع ﺗغييره وﺗتميمه؛
وعلى القانون رقم  23.98المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية الصادر األﻣر بتنفيذه
بمقتضى الظھير الشريف رقم  1.99.200بتاريخ  13ﻣن جمادي األولى  23) 1420أغسطس
(1999؛
وعلى المرسوم رقم  2.00.485الصادر في  6شعبان  3) 1421نوفمبر  (2000ﺗحدد
بموجبه كيفية ﺗطبيق القانون رقم  23.98المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية؛
وعلى المرسوم  2.08.599الصادر في  8ذي القعدة  7) 1429نوفمبر  (2008بشأن
النظام األساسي الخاص بموظفي المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في  29ﻣن شوال  19) 1430أكتوبر
.(2009
رسم ﻣا يلي:
]< <±æù]<ì^¹
يحدث لفائدة بعض الموظفين التابعين للمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج
ﺗعويض عن الخدﻣات المنجزة ليال وﺗعويض عن الساعات اإلضافية الليلية.
ال يمكن الجمع بين ھذه التعويضات وأية ﺗعويضات أخرى ﻣن نفس الطبيعة.
]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
إن الخدﻣات المنجزة ﻣا بين الساعة التاسعة ﻣساء والسادسة صباحا خالل المدة العادية ليوم
العمل ﻣن لدن المراقبين المربين وﻣوظفي ھيئة الحراسة واألﻣن والموظفين المكلفين بمھام
المراقبة التقنية يؤدى عنھا ﺗعويض عن الساعة ﻣن الخدﻣات الليلية يحدد في  4دراھم.
ويصرف ھذا التعويض عند ﻣتم كل شھر.
]< <ínÖ^nÖ]<ì^¹
يمكن للموظفين المشار إليھم في المادة الثانية أعاله ،االستفادة ﻣن ﺗعويض عن الساعات
اإلضافية الليلية المنجزة خارج ساعات العمل العادية وذلك في حدود  50ساعة في الشھر بمبلغ
 4دراھم للساعة.
يؤدى ھذا التعويض عند ﻣتم كل شھر.
27

 الجريدة الرسمية عدد  5799بتاريخ  11ﻣحرم  28) 1431ديسمبر  (2009ص .6092104
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]< <íÃe]†Ö]<ì^¹
يسند ﺗنفيذ ھذا المرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير االقتصاد والمالية
والوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديد القطاعات العاﻣة والمندوب العام إلدارة
السجون وإعادة اإلدﻣاج ،كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  5ذي الحجة  23) 1430نوفمبر .(2009
اإلﻣضاء  :عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير االقتصاد والمالية،
اإلﻣضاء :صالح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير األول
المكلف بتحديد القطاعات العاﻣة،
اإلﻣضاء :ﻣحمد عبو.
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< <(2011<Øè†e_<20)<1432<±æù]<ï^¶<àÚ<16<»<…^‘<2.10.512<<ÜÎ…<Ýç‰†Ú
< <‚’jÏ¹]æ<ØÏÃ¹]<‹éñ…æ<<†è‚¹]<ì‚ñ^ËÖ<íéÖæöŠ¹]<àÂ<»]ˆq<˜èçÃi<p]‚u^e
<°×Ú^ÃÖ]<íŠ‰ö¹]<géfæ<êÂ^Ûjq÷]<Í†¹]æ<êñ^–ÏÖ]<¼f–Ö]<‹éñ…æ
< <.28 íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹^e
الوزير األول،
بناء على الظھير الشريف رقم  1.08.49الصادر في  22ﻣن ربيع اآلخر 29) 1429
أبريل  (2008بتعيين المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج وبتحديد اختصاصاﺗه ؛
وعلى الظھير الشريف رقم  1.99.200الصادر في  13ﻣن جمادى األولى 25) 1420
أغسطس  (1999القاضي بتنفيذ القانون رقم  23.98المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية
وال سيما المادة  3ﻣنه؛
وعلى المرسوم رقم  2.00.485الصادر في  6شعبان  3) 1421نوفمبر  (2000بتحديد
كيفية ﺗطبيق القانون رقم  23.98المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية؛
وعلى المرسوم رقم  2.08.772الصادر في  25ﻣن جمادى األولى  21) 1430ﻣاي
 (2009بتحديد اختصاصات وﺗنظيم المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ  27ﻣن ربيع اآلخر 1432
)فاﺗح أبريل ، (2011
رسم ﻣا يلي:

]< <±æù]<ì^¹
يحدث ﺗعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس
الضبط القضائي والمشرف االجتماعي وطبيب المؤسسة العاﻣلين بالمؤسسات السجنية المحددة
أصنافھا بموجب قرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج.
يؤدى ھذا التعويض عند ﻣتم كل شھر ،وال يمكن الجمع بينه وبين أي ﺗعويض آخر ﻣن نفس
الطبيعة ،وكذا التعويض عن استعمال السيارة.

28
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]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
يحدد ﻣبلغ التعويض الجزافي المشار إليه في المادة األولى أعاله وفقا للجدول التالي:
مناصب المسؤولية

المبلغ الشھري الصافي للتعويض الجزافي عن المسؤولية )بالدرھم(
حسب أصناف المؤسسات السجنية
الصنف األول

الصنف الثاني

الصنف الثالث

مدير المؤسسة

3000

2500

2000

رئيس المعقل

2000

1500

1000

رئيس الضبط القضائي

1500

1000

750

المقتصد

1500

1000

750

المشرف االجتماعي

1500

1000

750

طبيب المؤسسة

1500

1000

750

]< <ínÖ^nÖ]<ì^¹
يسند ﺗنفيذ ھذا المرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى المندوب العام إلدارة السجون
وإعادة اإلدﻣاج ووزير االقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث
القطاعات العاﻣة كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  16ﻣن جمادى األولى  20) 1432أبريل .(2011
اإلﻣضاء  :عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير االقتصاد والمالية،
اإلﻣضاء :صالح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير األول
المكلف بتحديد القطاعات العاﻣة،
اإلﻣضاء :ﻣحمد سعد العلمي.
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< <<149.09<ÜÎ…<t^Úý]<ì^Âcæ<<áçrŠÖ]<ì…]ý<Ý^ÃÖ]<hæ‚ßÛ×Ö<…]†Î
‘^…<»<Í†’Ö^e<‚Â^ŠÚ<†Úa<°éÃje<(2009<†è^ßè<2)<1430<Ý†¦<5

29

المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج،
بناء على الظھير الشريف رقم  1.08.49الصادر في  22ﻣن ربيع اآلخر 1429
) 29أبريل  (2008بتعيين المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج وبتحديد
اختصاصاﺗه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم  330.66الصادر في  10ﻣحرم  21) 1387أبريل
 (1967بسن نظام عام للمحاسبة العاﻣة ،كما وقع ﺗغييره وﺗتميمه والسيما بالمرسوم رقم
 2.00.644الصادر في  4شعبان ) 1421فاﺗح نوفمبر  (2000خصوصا الفصول  5و64
و 65و  66ﻣنه ؛
وبعد ﻣوافقة وزير االقتصاد والمالية،
قرر ﻣا يلي :
]< <±æù]<ì^¹

يعين رئيس القسم المالي بالمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج آﻣرا
ﻣساعدا بالصرف لتنفيذ العمليات المتعلقة بموارد ونفقات ﻣيزانية ﻣصلحة وحدات اإلنتاج
إلدارة السجون التابعة للمندوبية المذكورة والمعتبرة ﻣصلحة للدولة ﻣسيرة بصورة
ﻣستقلة.
]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹

ﺗحدد في ﺗفويض االعتمادات المسند إلى اآلﻣر المساعد بالصرف المشار إليه في
المادة األولى أعاله فقرات الميزانية التي يقوم بصرف النفقات ﻣنھا.
]< <ínÖ^nÖ]<ì^¹

المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليھا أعاله ھو الخازن الوزاري لدى وزارة
العدل.
]< <íÃe]†Ö]<ì^¹

ينشر ھذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  5ﻣحرم  2) 1430يناير .(2009
اإلﻣضاء  :حفيظ بنھاشم.
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< <…^‘<150.09<ÜÎ…<t^Úý]<ì^Âc<æ<áçrŠÖ]<ì…]ý<Ý^ÃÖ]<hæ‚ßÛ×Ö<…]†Î
30
»<< <J Í†’Ö^e<àè‚Â^ŠÚ<àè†Úa<°éÃje (<2009<†è^ßè<2<)<1430<Ý†¦<5
المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج،
بناء على الظھير الشريف رقم  1.08.49الصادر في  22ﻣن ربيع اآلخر 29) 1429
أبريل  (2008بتعيين المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج وبتحديد اختصاصاﺗه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم  330.66الصادر في  10ﻣحرم  21) 1387أبريل (1967
بسن نظام عام للمحاسبة العاﻣة ،كما و قع ﺗغييره و ﺗتميمه والسيما الفصلين  5و  64ﻣنه؛
وبعد ﻣوافقة وزير االقتصاد و المالية،
قرر ﻣا يلي :
]< <±æù]<ì^¹
يعين األشخاص المشار إلى ﻣھاﻣھم في الجدول التالي آﻣرين ﻣساعدين لصرف النفقات
المفوضة إليھم ﻣن لدن المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج برسم الميزانية العاﻣة
وﻣيزانية الصندوق الخاص لدعم المحاكم والمؤسسات السجنية:
االختصاص الترابي
عمالة انزكان -آيت ﻣلول
عمالة انزكان -آيت ﻣلول
إقليم بني ﻣالل
إقليم الجديدة
إقليم الجديدة
زواغة -ﻣوالي يعقوب
زواغة -ﻣوالي يعقوب
إقليم صفرو.
إقليم القنيطرة.
إقليم القنيطرة.
إقليم القنيطرة.
إقليم خريبكة.
إقليم خريبكة
إقليم الرشيدية
ﻣراكش-المدينة.
إقليم الناضور
إقليم الناضور.
إقليم ورزازات.
عمالة و جدة-أنجاد.
إقليم بركان.
إقليم آسفي.
إقليم سطات.
إقليم سطات.
إقليم سطات.
إقليم سطات.
30

اآلمرون المساعدون بالصرف
ﻣدير السجن المحلي بإنزكان.
ﻣدير السجن المحلي بآيت ﻣلول.
ﻣدير السجن المحلي ببني ﻣالل.
ﻣدير السجن الفالحي بالعدير.
ﻣدير السجن المحلي بالجديدة.
ﻣدير السجن المحلي بفاس
ﻣدير السجن المحلي ببوركايز فاس.
ﻣدير السجن المحلي بصفرو.
ﻣدير السجن المركزي بالقنيطرة.
ﻣدير السجن المحلي بالقنيطرة.
ﻣدير السجن المحلي بسوق األربعاء
ﻣدير السجن المحلي بخريبكة.
ﻣدير السجن الفالحي بالفقيه بن صالح.
ﻣدير السجن المحلي بالرشيدية.
ﻣدير السجن المحلي بمراكش.
ﻣدير السجن المحلي بالناضور.
ﻣدير السجن الفالحي بزايو.
ﻣدير السجن المحلي بورزازات.
ﻣدير السجن المحلي بوجدة.
ﻣدير السجن المحلي ببركان.
ﻣدير السجن المحلي بآسفي.
ﻣدير السجن الفالحي بعلي ﻣوﻣن.
ﻣدير السجن المحلي ببرشيد.
ﻣدير السجن المحلي بابن أحمد.
ﻣدير ﻣركز اإلصالح والتھذيب بعلي ﻣوﻣن.

المحاسبون المكلفون
خازن عمالة أكادير.
كذلك.
الخازن اإلقليمي ببني ﻣالل.
الخازن اإلقليمي بالجديدة.
كذلك.
الخازن عمالة فاس.
كذلك.
الخازن اإلقليمي بصفرو.
الخازن اإلقليمي بالقنيطرة.
كذلك.
كذلك.
الخازن اإلقليمي بخريبكة.
كذلك.
الخازن اإلقليمي بالرشيدية.
خازن عمالة ﻣراكش.
الخازن اإلقليمي بالناضور.
كذلك.
الخازن اإلقليمي بورزازات.
خازن عمالة و جدة.
الخازن اإلقليمي ببركان
الخازن اإلقليمي بآسفي.
الخازن اإلقليمي بسطات.
كذلك.
كذلك.
كذلك.
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االختصاص الترابي

اآلمرون المساعدون بالصرف

إقليم ﺗارودانت.
إقليم شفشاون.
إقليم ﺗاونات.
إقليم فجيج.
عمالة طنجة-أصيلة.
إقليم ﺗيزنيت.
عمالة المحمدية.
عمالة طنجة-أصيلة.
إقليم ﺗازة.
إقليم ﺗطوان.
إقليم ﺗطوان.
إقليم ﺗطوان.
إقليم الحسيمة.
إقليم العيون.
إقليم خنيفرة.
إقليم الخميسات.
إقليم الخميسات.
إقليم قلعة السراغنة.
إقليم قلعة السراغنة.
إقليم الصويرة.
إقليم بنسليمان.
عمالة عين السبع-الحي المحمدي.
عمالة عين السبع  -الحي المحمدي.
سال -المدينة.
سال -المدينة.
الفداء -درب السلطان.
إقليم العرائش.
إقليم العرائش.
إقليم سيدي قاسم.
إقليم سيدي قاسم.
إقليم سيدي قاسم.
إقليم إفران.
إقليم ﺗاونات.
عمالة اإلسماعلية.
عمالة اإلسماعلية.
إقليم أزيالل.

ﻣدير السجن الفالحي بتارودانت.
ﻣدير السجن المحلي بشفشاون.
ﻣدير السجن المحلي بتاونات.
ﻣدير السجن المحلي ببوعرفة.
ﻣدير السجن المحلي بطنجة
ﻣدير السجن المحلي بتيزنيت.
ﻣدير السجن المحلي بالمحمدية.
ﻣدير السجن المحلي بأصيلة.
ﻣدير السجن المحلي بتازة.
ﻣدير السجن المحلي بوادي الو.
ﻣدير السجن المحلي بتطوان .1
ﻣدير السجن المحلي بتطوان .2
ﻣدير السجن المحلي بالحسيمة.
ﻣدير السجن المحلي بالعيون.
ﻣدير السجن المحلي بخنيفرة.
ﻣدير السجن المحلي بالخميسات.
ﻣدير السجن الفالحي بالرﻣاني.
ﻣدير السجن المحلي بقلعة السراغنة.
ﻣدير السجن المحلي ببنكرير.
ﻣدير السجن المحلي بالصويرة.
ﻣدير السجن المحلي ببنسليمان.
ﻣدير السجن المحلي بعين السبع-الدار البيضاء.
ﻣدير ﻣركز اإلصالح و التھذيب -الدار البيضاء.
ﻣدير السجن المحلي بسال.
ﻣدير ﻣركز اإلصالح و التھذيب بسال.
ﻣدير السجن المحلي عين برجة الدار البيضاء.
ﻣدير السجن المحلي بالعرائش.
ﻣدير السجن المحلي بالقصر الكبير.
ﻣدير السجن الفالحي باوطيطة.1
ﻣدير السجن الفالحي باوطيطة.2
ﻣدير السجن المحلي بوزان.
ﻣدير ﻣعھد ﺗكوين أطر وﻣوظفي إدارة السجون.
ﻣدير السجن المحلي بقرية باﻣحمد.
ﻣدير السجن المحلي بمكناس.
ﻣدير السجن المحلي بتوالل-ﻣكناس.
ﻣدير السجن المحلي بأزيالل.

المحاسبون المكلفون
الخازن اإلقليمي بتارودانت.
الخازن اإلقليمي بشفشاون.
الخازن اإلقليمي بتاونات.
الخازن اإلقليمي ببوعرفة.
خازن عمالة طنجة.
الخازن اإلقليمي بتزنيت.
خازن عمالة المحمدية.
خازن عمالة طنجة.
الخازن اإلقليمي بتازة.
الخازن اإلقليمي بتطوان.
كذلك
كذلك
الخازن اإلقليمي بالحسيمة.
الخازن اإلقليمي بالعيون.
الخازن اإلقليمي بخنيفرة.
الخازن اإلقليمي بالخميسات.
كذلك.
الخازن اإلقليمي بقلعة السراغنة.
كذلك.
الخازن اإلقليمي بالصويرة.
الخازن اإلقليمي ببنسليمان.
خازن عمالة الدار البيضاء.
كذلك
خازن عمالة سال -المدينة.
كذلك
خازن عمالة الدار البيضاء.
الخازن اإلقليمي بالعرائش.
كذلك.
الخازن اإلقليمي بسيدي قاسم.
كذلك.
كذلك.
الخازن اإلقليمي بإفران.
الخازن اإلقليمي بتاونات.
خازن عمالة ﻣكناس.
كذلك.
الخازن اإلقليمي بأزيالل.

]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
ﺗحدد في ﺗفويض االعتمادات المسند إلى اآلﻣرين المساعدين بالصرف المشار إليھم أعاله
فقرات الميزانية التي يقوﻣون بصرف النفقات ﻣنھا.
]< <ínÖ^nÖ]<ì^¹
ينشر ھذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  5ﻣحرم  2) 1430يناير.(2009
اإلﻣضاء  :حفيظ بنھاشم
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< <1524.09<ÜÎ…<t^Úý]<ì^Âcæ<áçrŠÖ]<ì…]ý<Ý^ÃÖ]<hæ‚ßÛ×Ö<…]†Î
‘^…<»<< <(2009<ë^Ú<21)<1430<±æù]<ï^¶<àÚ<25
< <l^è†è‚¹]<^’Úæ<Ý^ŠÎ_<Üé¿ßiæ<l^‘^’j}]<‚è‚vje
]< <.31t^Úý]<ì^Âcæ<áçrŠÖ]<ì…]ý<íÚ^ÃÖ]<íéeæ‚ßÛ×Ö<íÃe^jÖ]<íèˆÒ†¹
المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج،
بناء على الظھير الشريف رقم  1.08.49الصادر في  22ﻣن ربيع اآلخر 29) 1429
أبريل  (2008بتعيين المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج وبتحديد اختصاصاﺗه ؛
وعلى المرسوم رقم  2.08.772الصادر في  25ﻣن جمادى األولى  21) 1430ﻣاي
 (2009بتحديد اختصاصات وﺗنظيم المندوبية العاﻣة إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج؛
وعلى المرسوم رقم  2.05.1369الصادر في  29ﻣن شوال  2) 1426ديسمبر (2005
بتحديد قواعد ﺗنظيم القطاعات الوزارية والالﺗمركز اإلداري ؛
وعلى المرسوم رقم  2.75.832الصادر في  27ﻣن ذي الحجة  30) 1395ديسمبر
 (1975في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ،كما وقع ﺗغييره وﺗتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم  2.75.864الصادر في  17ﻣن ﻣحرم  19) 1396يناير  (1976بشأن
نظام التعويضات المرﺗبطة بمزاولة المھام العليا الخاصة بمختلف الوزارات ،
قرر ﻣا يلي:
]< <±æù]<ì^¹
ﺗشتمل ﻣديرية العمل االجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدﻣاجھم على :
• قسم الضبط القضائي؛
• قسم العمل االجتماعي والرعاية الصحية؛
• قسم التكوين والتعليم وﻣحو األﻣية؛
• المصلحة المستقلة لوحدات اإلنتاج.
يضم قسم الضبط القضائي:
• ﻣصلحة ﻣراقبة ﺗنفيذ العقوبات؛
• ﻣصلحة العفو واإلفراج المقيد بشروط؛
• ﻣصلحة ﺗصنيف المعتقلين وﺗتبع سلوكھم.
يضم قسم العمل االجتماعي والرعاية الصحية:
• ﻣصلحة العمل االجتماعي والثقافي والترفيھي؛
• ﻣصلحة الرعاية الصحية؛
• ﻣصلحة رعاية األحداث والسجناء ذوي االحتياجات الخاصة.
يضم قسم التكوين والتعليم وﻣحو األﻣية:
• ﻣصلحة التكوين والتأھيل المھني؛
31
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• ﻣصلحة التربية والتعليم وﻣحو األﻣية.
]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
ﺗشتمل ﻣديرية سالﻣة السجناء واألشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون على:
• قسم سالﻣة السجناء واألشخاص؛
• قسم سالﻣة المباني والمنشآت المخصصة للسجون.
يضم قسم سالﻣة السجناء واألشخاص:
• ﻣصلحة البراﻣج األﻣنية وﺗدبير األزﻣات؛
• ﻣصلحة ضبط حركية المعتقلين.
يضم قسم سالﻣة المباني والمنشآت المخصصة للسجون:
• ﻣصلحة المراقبة األﻣنية للمباني؛
• ﻣصلحة ﺗتبع وﻣراقبة التجھيزات األﻣنية.
]< <ínÖ^nÖ]<ì^¹
ﺗشتمل ﻣديرية الموارد البشرية على :
• قسم ﺗدبير المسار اإلداري للموظفين؛
• قسم التوظيف والتكوين وﺗطوير الكفاءات؛
• قسم الشؤون القانونية والمنازعات؛
• ﻣصلحة التواصل الداخلي.
يضم قسم ﺗدبير المسار اإلداري للموظفين:
• ﻣصلحة ﺗسيير شؤون الموظفين؛
• ﻣصلحة التوثيق والمستندات؛
• ﻣصلحة الشؤون التأديبية.
يضم قسم التوظيف والتكوين وﺗطوير الكفاءات:
• ﻣصلحة التوظيف واالﻣتحانات المھنية؛
• ﻣصلحة التكوين وﺗطوير الكفاءات؛
• ﻣصلحة التقييم والتدبير التوقعي.
يضم قسم الشؤون القانونية والمنازعات:
• ﻣصلحة الدراسات القانونية؛
• ﻣصلحة المنازعات.
]< <íÃe]†Ö]<ì^¹
ﺗشتمل ﻣديرية الميزانية والتجھيز على:
• قسم الميزانية والمحاسبة؛
• قسم التموين واللوجيستيك؛
• قسم المباني واإلعدادات.
يضم قسم الميزانية والمحاسبة :
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• ﻣصلحة الميزانية والتخطيط؛
• ﻣصلحة المحاسبة وﻣراقبة ﺗدبير أﻣوال المعتقلين.
يضم قسم التموين واللوجيستيك:
• ﻣصلحة التموين؛
• ﻣصلحة التجھيزات والمعدات؛
• ﻣصلحة ﺗدبير حظيرة السيارات.
يضم قسم المباني واإلعدادات:
• ﻣصلحة البنايات والصيانة؛
• ﻣصلحة ﺗدبير الممتلكات العقارية.
]< <íŠÚ^¤]<ì^¹
يتولى قسم ﻣراقبة التسيير والتدقيق الداخلي التابع ﻣباشرة للمندوب العام القيام بما يلي:
 −التأكد ﻣن إنجاز األھداف المحددة وفق المخططات والسياسات المرسوﻣة؛
 −القيام بإجراءات المراقبة على المدى القصير والمتوسط ؛
 −ﺗقديم االستشارات التقنية للمسؤولين قصد ﻣساعدﺗھم على اﺗخاذ القرار.
ويضم:
• ﻣصلحة ﻣراقبة التسيير؛
• ﻣصلحة التدقيق الداخلي.
]< <í‰^ŠÖ]<ì^¹
ﺗتولى ﻣصلحة التعاون والشراكة التابعة ﻣباشرة للمندوب العام القيام بما يلي:
 −وضع ﻣخطط في ﻣجال التعاون الدولي والعمل على ﺗنفيذه؛
 −إعداد وﺗتبع ﺗنفيذ االﺗفاقيات الدولية والثنائية بشأن ﺗرحيل المعتقلين؛
 −عقد شراكات ﻣع الھيئات الحكوﻣية والغير حكوﻣية وجمعيات المجتمع المدني
المھتمة بقطاع السجون.
]< <íÃe^ŠÖ]<ì^¹
يتولى قسم نظم المعلوﻣيات التابع ﻣباشرة للكاﺗب العام القيام بما يلي:
 −اإلشراف على النظام المعلوﻣياﺗي والعمل على ﺗطويره؛
 −ﺗطوير وﺗأﻣين ﺗشغيل الموقع اإللكتروني للمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة
اإلدﻣاج؛
 −إعداد النظم المعلوﻣياﺗية وإدارﺗھا؛
 −صيانة األنظمة والشبكة المعلوﻣياﺗية؛
 −ﺗجميع المعطيات اإلحصائية وﺗحليلھا واستغاللھا؛
 −المساھمة في ﺗأطير الموظفين في ﻣجال المعلوﻣيات؛
ويضم:
 −ﻣصلحة ﺗطوير البراﻣج المعلوﻣياﺗية وﺗجميع المعطيات؛
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 −ﻣصلحة ﻣعالجة واستغالل المعطيات؛
 −ﻣصلحة الصيانة والشبكة المعلوﻣاﺗية.
]< <íßÚ^nÖ]<ì^¹
يعمل بھذا القرار ابتداء ﻣن ﺗاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25ﻣن جمادى األولى  21)1430ﻣاي .(2009
اإلﻣضاء :حفيظ بنھاشم.
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<àÚ 28<»<…^‘ 2456.09<ÜÎ…<t^Úý]<ì^Âcæ<áçrŠÖ]<ì…]ý<Ý^ÃÖ]<hæ‚ßÛ×Ö<…]†Î
…< <Üé¿ßiæ<l^‘^’j}]<‚è‚æ<p]‚u^e<(2009<Ûjf‰ 18) 1430<á^–Ú
<]< <.32t^Úý]<ì^Âcæ<áçrŠÖ]<ì…]ý<íÚ^ÃÖ]<íéeæ‚ßÛ×Ö<ìˆÒ†ºøÖ]<^’¹
المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج،
بناء على الظھير الشريف رقم  1.08.49الصادر في  22ﻣن ربيع اآلخر 29) 1429
أبريل  (2008بتعيين المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج وبتحديد اختصاصاﺗه ؛
وعلى الظھير الشريف رقم  1.99.200الصادر في  13ﻣن جمادى األولى 25) 1420
أغسطس  (1999بتنفيذ القانون رقم  23.98المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية ؛
وعلى المرسوم رقم  2.75.864الصادر في  17ﻣن ﻣحرم  19) 1396يناير  (1976بشأن
نظام التعويضات المرﺗبطة بمزاولة المھام العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم  2.08.772الصادر في  25ﻣن جمادى األولى  21) 1430ﻣاي
 (2009بتحديد اختصاصات وﺗنظيم المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ؛
وعلى المرسوم رقم  2.05.1369الصادر في  29ﻣن شوال  2) 1426ديسمبر (2005
بتحديد قواعد ﺗنظيم القطاعات الوزارية والالﺗمركز اإلداري ؛
وعلى المرسوم رقم  2.75.832الصادر في  27ﻣن ذي الحجة  30) 1395ديسمبر
 (1975في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ،كما وقع ﺗغييره وﺗتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم  2.00.485الصادر في  6شعبان  3) 1421نوفمبر  (2000ﺗحدد
بموجبه كيفية ﺗطبيق القانون رقم  23.98المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية،
قرر ﻣا يلي :
]< <±æù]<ì^¹
ﺗحدث ﻣصالح الﻣمركزة للمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج وﺗتكون ﻣن
ﻣديريات جھوية ﺗحدد ﻣقراﺗھا والمؤسسات السجنية الخاضعة لنفوذھا وفقا للجدول الملحق بھذا
القرار.
]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
ﺗدخل المديريات الجھوية للمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج في حكم أقسام
اإلدارة المركزية والمصالح التابعة لھا في حكم ﻣصالح اإلدارة المركزية ،وﺗتولى داخل دائرة
نفوذھا وفي حدود االختصاصات المفوضة لھا القيام بالمھام التالية :
 −ﺗمثيل المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج لدى السلطات المحلية على
المستوى الجھوي والمحلي ؛
 −السھر على ﺗنفيذ إستراﺗيجية المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج
على المستوى الجھوي ؛
 −ﺗتبع ﻣراقبة ﺗنفيذ المقررات القضائية الصادرة بعقوبات أو ﺗدابير سالبة للحرية ؛
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 −دراسة ﻣلفات السجناء المتعلقة بطلبات واقتراحات العفو أو اإلفراج المقيد
بشروط والرخص االستثنائية والقيام بالبحث والتحري بشأنھا ؛
 −دراسة براﻣج العمل االجتماعي والثقافي لفائدة السجناء المقترحة ﻣن طرف
المؤسسات السجنية وإعداد ﺗصورات بشأنھا لإلدارة المركزية ؛
 −السھر على ﻣدى ﺗنفيذ المؤسسات السجنية لبراﻣج العمل االجتماعي والثقافي
المقررة ﻣن طرف اإلدارة المركزية ؛
 −ضمان ﻣراقبة وﺗتبع ﺗنفيذ براﻣج الرعاية الصحية للمعتقلين وﺗنظيم حمالت
ﺗحسيسية للوقاية ﻣن األﻣراض المعدية وغيرھا بتنسيق ﻣع المصالح المختصة؛
 −ضمان ﺗتبع ﺗنفيذ برناﻣج ﺗغذية المعتقلين ؛
 −ﻣراقبة وﺗتبع ﻣدى ﺗنفيذ المخططات المتعلقة بالحفاظ على سالﻣة السجناء
واألشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون وﻣوافاة اإلدارة المركزية
بتقارير بشأنھا ؛
 −القيام بعمليات ﺗفتيش المؤسسات السجنية التابعة لھا بتنسيق ﻣع المصالح
المركزية وإعداد ﺗقارير بھذا الخصوص ؛
 −ﺗتبع أشغال لجنة ﺗصنيف السجناء ؛
 −السھر على ﺗنفيذ قرارات ﺗرحيل السجناء ؛
 −ﺗدبير الموارد البشرية والالعتمادات المالية على المستوى الجھوي ؛
 −إعداد ﺗقرير حول ﻣختلف األنشطة المكلفة بھا ورفعه إلى المندوب العام.
]< <ínÖ^nÖ]<ì^¹
ﺗتألف المديريات الجھوية للمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ﻣن المصالح
التالية :
 −ﻣصلحة العمل االجتماعي والثقافي لفائدة السجناء ؛
 −ﻣصلحة أﻣن المؤسسات السجنية ؛
 −ﻣصلحة ﺗدبير الموارد البشرية ؛
 −ﻣصلحة الوسائل العاﻣة.
]< <4<ì^¹
يتم التعيين في المناصب المشار إليھا أعاله وفق أحكام المرسوم رقم  2.75.832الصادر
في  27ﻣن ذي الحجة  30) 1395ديسمبر  (1975بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف
الوزارات ،كما وقع ﺗغييره وﺗتميمه المشار إليه أعاله.
]< <íŠÚ^¤]<ì^¹
يتم العمل بھذا القرار ابتداء ﻣن ﺗاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  28ﻣن رﻣضان  18) 1430سبتمبر .(2009
اإلﻣضاء  :حفيظ بنھاشم.
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< <Ùæ‚q
< <<íÃ•^¤]<íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹]æ<íèçã¢]<l^è†è‚¹]<l]†ÏÚ<‚è‚vje
< <<t^Úý]<ì^Âcæ<áçrŠÖ]<ì…]ý<Ý^ÃÖ]<hæ‚ß¹]<…]†Ïe<Ðv×¹]<^âƒçËßÖ
…< <<(2009<Ûjf‰<18) 1430<á^–Ú…<àÚ<28<»<…^’Ö]<2456.09<ÜÎ
< <<íéeæ‚ßÛ×Ö<ìˆÒ†ºøÖ]<^’¹]<Üé¿ßiæ<l^‘^’j}]<‚è‚æ<p]‚u^e
]< <t^Úý]<ì^Âcæ<áçrŠÖ]<ì…]ý<íÚ^ÃÖ

المديرية الجھوية

الدار البيضاء

سال

خريبكة
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المؤسسات الخاضعة لنفوذھا
السجن المحلي بعين السبع.
ﻣركز اإلصالح والتھذيب بعين السبع.
السجن المحلي بعين بورجة.
السجن المحلي بالمحمدية.
السجن المحلي بالجديدة.
السجن الفالحي بالعدير.
السجن المحلي ببرشيد.
السجن المحلي بسال.
ﻣركز اإلصالح والتھذيب بسال.
السجن المركزي بالقنيطرة.
السجن المحلي بالقنيطرة
السجن المحلي بتيفلت.
السجن المحلي ببنسليمان.
السجن الفالحي بالرﻣاني.
السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
السجن المحلي بخريبكة .1
السجن المحلي بخريبكة .2
السجن الفالحي بعلي ﻣوﻣن.
ﻣركز اإلصالح والتھذيب بعلي ﻣوﻣن.
السجن المحلي بابن احمد.
السجن الفالحي بالفقيه بن صالح.
السجن المحلي بوادي زم.
السجن المحلي ببني ﻣالل .1
السجن المحلي ببني ﻣالل .2
السجن المحلي بأزيالل.
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المديرية الجھوية

ﻣكناس

فاس

ﻣراكش

ﺗطوان

أكادير

وجدة
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المؤسسات الخاضعة لنفوذھا
السجن المحلي بمكناس.
السجن المحلي بتوالل
السجن الفالحي بأوطيطة .1
السجن الفالحي بأوطيطة .2
السجن المحلي بالخميسات.
السجن المحلي بالرشيدية.
السجن المحلي بخنيفرة.
السجن المحلي بفاس.
السجن المحلي ببوركايز.
السجن المحلي بصفرو.
السجن المحلي بميسور.
السجن المحلي بتازة.
السجن المحلي بتاونات
السجن المحلي بوزان
السجن المحلي بالحسيمة.
السجن المحلي بمراكش.
السجن المحلي بابن جرير.
السجن المحلي بقلعة السراغنة.
السجن المركزي ﻣول البركي بآسفي.
السجن المحلي بآسفي.
السجن المحلي بالصويرة.
السجن المحلي بورزازات.
السجن المحلي بتطوان .1
السجن المحلي بتطوان .2
السجن المحلي بوادي الو.
السجن المحلي بطنجة.
السجن المحلي بأصيلة.
السجن المحلي بالقصر الكبير.
السجن المحلي بالعرائش.
السجن المحلي بشفشاون.
السجن المحلي بأيت ﻣلول.
السجن المحلي بأنزكان.
السجن الفالحي بتارودانت.
السجن المحلي بتزنيت.
السجن المحلي بالعيون.
السجن المحلي بوجدة.
السجن المحلي ببركان.
السجن الفالحي بزايو.
السجن المحلي بالناظور
السجن المحلي ببوعرفة.
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< <2634.09<ÜÎ…<t^Úý]<ì^Âcæ<áçrŠÖ]<ì…]ý<Ý^ÃÖ]<hæ‚ßÛ×Ö<…]†Î
‘^…<»<< <p]‚uc<á`e<(2009<ÛŠè<19<)<1431<Ý†¦<2
.33t^Úý]<ì^Âcæ<áçrŠÖ]<ì…]ý<íÚ^ÃÖ]<íéeæ‚ß¹]<†_<àèçÓi<ˆÒ†Ú
المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج،
بناء على الظھير الشريف رقم  1.08.49الصادر في  22ﻣن ربيع اآلخر 29) 1429
أبريل  (2008بتعيين المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج وبتحديد اختصاصاﺗه ؛
وعلى المرسوم رقم  2.75.832الصادر في  27ﻣن ذي الحجة  30) 1395ديسمبر
 (1975في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ،كما وقع ﺗغييره وﺗتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم  2.75.864الصادر في  17ﻣن ﻣحرم  19) 1396يناير (1976بشأن
نظام التعويضات المرﺗبطة بمزاولة المھام العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم  2.05.1366الصادر في  29ﻣن شوال  2) 1426ديسمبر (2005
يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة ﻣوظفي وأعوان الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم  2.05.1369الصادر في  29ﻣن شوال  2) 1426ديسمبر (2005
بتحديد قواعد ﺗنظيم القطاعات الوزارية والالﺗمركز اإلداري ؛
وعلى المرسوم رقم  2.08.772الصادر في  25ﻣن جمادى األولى  21) 1430ﻣاي
 (2009بتحديد اختصاصات وﺗنظيم المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ؛
قرر ﻣا يلي:
]< <Ùæù]<h^fÖ
< <íÚ^Â<l^é–jÏÚ
]< <1<ì^¹
يحدث ﻣركز لتكوين أطر المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج يكون ﻣقره
بإفران.
يدخل ھذا المركز في حكم ﻣصلحة باإلدارة المركزية ويخضع للسلطة المباشرة لمدير
الموارد البشرية.
]< <<2<ì^¹
ﺗناط بمركز ﺗكوين أطر المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج ﻣھمة ﺗكوين
واستكمال خبرة ﻣوظفي وأطر المندوبية العاﻣة ،ويقوم لھذه الغاية بما يلي :
 −التكوين األساسي للموظفين المتمرنين ؛
 −التكوين المستمر لموظفي وأطر المندوبية العاﻣة ؛
 −التكوين المتخصص للموظفين في ﻣختلف ﻣجاالت العمل بالمؤسسات السجنية ؛
 −ﺗنظيم دورات ﺗكوينية وأيام دراسية بشراكة ﻣع القطاعات الحكوﻣية وغير
الحكوﻣية في الميادين القانونية والتربوية واألﻣنية المتعلقة بالوسط السجني ؛
 −ﺗبادل الخبرات والتجارب في ﻣجال التكوين.
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]< <êÞ^nÖ]<h^fÖ
< <ˆÒ†¹]<ì…]c
]< <3<ì^¹

يتولى ﺗسيير المركز واإلشراف عليه والحفاظ على االنضباط داخله ﻣدير يعين بقرار
للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج وفقا لشروط ﺗعيين رؤساء المصالح باإلدارات
المركزية المنصوص عليھا في المرسوم رقم  2.75.832الصادر في  27ﻣن ذي الحجة 1395
) 30ديسمبر  (1975في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات المشار إليه أعاله.
]< <4<ì^¹

يتألف ﻣوظفو المركز ﻣن :
 −المكونين ؛
 −الموظفين اإلداريين والتقنيين.
]< <5<ì^¹

يتألف المكونون ﻣن ﻣدرسين قارين ،وﻣن ﻣدرسين عرضيين ،يعينون بقرار للمندوب العام
إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج.
]< <6<ì^¹

يتقاضى المدرسون العرضيون ﺗعويضا طبقا للشروط المنصوص عليھا في النصوص
التنظيمية الجاري بھا العمل.
]< <êÞ^nÖ]<h^fÖ
< <íË×j§<l^é–jÏÚ
]< <7<ì^¹

يخضع الموظفون المتدربون بمركز ﺗكوين األطر طيلة ﻣدة التكوين لنظام داخلي ﺗحدد فيه
قواعد االنضباط وواجبات المتدربين.
]< <8<ì^¹

يتحمل الموظفون المتمرنون جزءا ﻣن ﻣصاريف التغذية واإلقاﻣة خالل ﻣدة التكوين
األساسي ،ويحدد ﻣبلغھا بقرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج.
]< <9<ì^¹

يقوم ﻣدير المركز عند نھاية كل دورة ﺗكوينية بإعداد ﺗقرير ﻣفصل عن التداريب التي
خضع لھا كل ﻣتدرب يوجه إلى ﻣدير الموارد البشرية بالمندوبية العاﻣة.
]< <10<ì^¹

يتولى ﻣدير المركز إعداد ﺗقرير سنوي حول أنشطة وﺗسيير المركز يوجه إلى المندوب
العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج.
]< <11<ì^¹

يعمل بھذا القرار ابتداء ﻣن ﺗاريخ نشره في الجريدة الرسمية ،وينسخ ابتداء ﻣن نفس
التاريخ قرار وزير العدل رقم  503.78الصادر في  9جمادى اآلخرة  17) 1398ﻣاي (1978
بإحداث ﻣركز لتكوين واستكمال خبرة أطر إدارة السجون.
وحرر بالرباط في  2ﻣحرم  19) 1431ديسمبر.(2009
اإلﻣضاء  :حفيظ بنھاشم.
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< <<848.10<ÜÎ…<t^Úý]<ì^Âcæ<áçrŠÖ]<ì…]ý<Ý^ÃÖ]<hæ‚ßÛ×Ö<…]†Î
‘^…<»<< <<‚è‚vje<(2010<Œ…^Ú<8<)<1431<Ùæù]<Äée…<àÚ<21
< <<àÚù]æ<í‰]†£]<íòéâ<êË¾ç¹<ê†Ö]<ëˆÖ]<ØÓ<æ<l^ÞçÓÚ
.34Ü<ì…†Ï¹]<l]…^Ö]<æ<t^Úý]<ì^Âcæ<áçrŠÖ]<ì…]ý<íÚ^ÃÖ]<íéeæ‚ß¹^e
المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج،
بناء على الظھير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 24) 1377فبراير (1958
بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العموﻣية ،حسبما وقع ﺗغييره وﺗتميمه ؛
وعلى الظھير الشريف رقم  1.08.49الصادر في  22ﻣن ربيع اآلخر  29) 1429أبريل
 (2008بتعيين المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج وبتحديد اختصاصاﺗه ؛
وعلى المرسوم رقم  2.00.485الصادر في  6شعبان  3) 1421نوفمبر  (2000ﺗحدد
بموجبه كيفية ﺗطبيق القانون رقم  23.98المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية والسيما
المادة  2ﻣنه ؛
وعلى المرسوم رقم  2.73.722الصادر في  6ذي الحجة  31) 1393ديسمبر (1973
بتحديد ساللم ﺗرﺗيب ﻣوظفي الدولة وﺗدرج المناصب العليا باإلدارات العموﻣية ؛
وعلى المرسوم رقم  2.08.599الصادر في  8ذي القعدة  7) 1429نوفمبر  (2008بشأن
النظام األساسي الخاص بموظفي المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج،
قرر ﻣا يلي :

]< <±æù]<ì^¹
يتكون الزي الرسمي الخاص بموظفي ھيئة الحراسة واألﻣن بالمندوبية العاﻣة إلدارة السجون
وإعادة اإلدﻣاج ﻣن المالبس والخصائص والمواصفات التالية :

_< <:p^Þc<æ<…çÒƒ<Ið^jÖ]<‹eøÚ<:÷æ

• سترة » :«blousonلباس أزرق بحري ﻣصنوع ﻣن ﺗوال بيستريتش
بوليستير/صوف/اسطان  .200يحمل نفختين في الظھر ،يغلق ﻣن األعلى إلى األسفل بمغالق
ﻣنزلق  ،fermeture à glissièreﻣستور ﺗحت ثنية بستة ) (6سنتمترات في العرض وﺗغلق
بأربعة ) (4أزرار.
كل واجھة ﻣن واجھتي السترة األﻣاﻣيتين ﺗحمل في األعلى جيب يقفل بزر ﻣستور ﺗحت ثنية
وجيب جانبي يغلق بمغالق ﻣنزلق.
ﺗتوفر السترة على كمين يتكون كل كم ﻣن قطعة واحدة وينتھي عند األسفل بوصلة ﻣن خمسة
) (5سنتمترات ﺗغلق ﻣن الطرفين ،الكم األيسر يحمل في األعلى ﺗرس ﻣثبت يكتب في أسفله )D-
 (G-A-P-Rوﻣن أعلى الجانب األيمن إلى أعلى الجانب األيسر )المندوبية العاﻣة إلدارة
السجون وإعادة اإلدﻣاج(.
على كل كتف ﺗوجد كتفية »  « épauletteﻣشدودة بزر.
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• سترة الشتاء»المعطف«  :ﻣعطف أزرق واسع يحمل واقية الرأس %100 ،بوليستر بطالء
بولي أوريطان ،ﻣن نوع ﻣفتوح ﻣستقيم ،ﺗقفل بواسطة ﻣغالق ﻣنزلق وبثالث قطعات فيلكرو
ﺗحت ثنية.
يتوفر المعطف على واجھتين ﺗحمل كل ﻣنھما في األسفل جيب يغلق ﺗحت ثنية بقطعة فيلكرو
وعلى كمين يتكون كل ﻣنھما ﻣن قطعة واحدة.
الكم األيسر يحمل ﺗرس ﻣثبت ﻣكتوب في أسفله ) ( D-G-A-P-Rوﻣن أعلى الجانب األيمن
إلى أعلى الجانب األيسر )المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج(.
المعطف ﻣبطن ﻣن الداخل بتبطينين اثنين .أحدھما ﻣثبتا عليھا واآلخر يقفل بواسطة ﻣغلق
ﻣنزلق .ويتوفر على جيبين داخلين ﻣن الجھتين وعلى فتحتين في الجانبين ﻣن األسفل ﺗغلق كل
واحدة بمغالق ﻣنزلق Fermeture à glissière
• قميص »  :« chemiseﻣصنوع ﻣن ﺗوال /110بوليستر/قطن ،لونه رﻣادي ﻣفتوح على
طول الواجھة األﻣاﻣية يغلق بواسطة  5أزرار عمودية وواحدة أفقية عند الطوق » ،« col
له كمين طويلين ينتھي كل واحد ﻣنھما بوصلة عادية ويغلق بزر .ال يتوفر القميص على
جيوب.
• سرد »  :« tricotﻣصنوع ﻣن الصوف لونه أزرق ليلي ،له طوق دائري وكمين ﻣغلفين
ﺗحت الساعد وعلى ﻣستوى الصدر يمر شريط رﻣادي عرضه  22ﻣم ﻣكتوب عليه
)المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج(.
على كل كتف ﺗوجد كتفية » « épauletteﻣغلقة بقطعة فلكرو.
• سروال »  :« Pantalonﻣصنوع ﻣن بوليستر/صوف/استان  ،200لونه أزرق داكن ،له
واجھتين أﻣاﻣيتين وواجھتين خلفيتين ،يحتوي على جيبين ﻣائلين ﻣن الجانبين وجيبين في
الواجھتين الخلفيتين ) (poche revolverﻣثبتين بزر ﺗحت ثنية.
ﻣكان الحزام ﻣزود بسبع ) (7ﻣمرات ﻣثبتة بأزرار.
يمر على طول الجانبين الخارجيين للسروال شريط رﻣادي عرضه  2ﻣم.

< <Vp^Þc<æ<…çÒƒ<IÌé’Ö]<‹eøÚ<V<^éÞ^m

• القميص » :«chemiseﻣصنوع ﻣن ثوب بوليستر صوف واإلستان لونه رﻣادي على
طول الواجھة األﻣاﻣية يوجد بھا ثني ﻣزدوج ﻣن  5سم على األقل يغلق بواسطة  6أزرار
عمودية وواحدة أفقية عند الطوق .ﺗتوفر كل واجھة على جيب فوق الصدر يغلق بزر ،له
كمين طويلين ،على الكم األيسر يوجد ﺗرس ﻣثبت ﻣكتوب عليه )المندوبية العاﻣة إلدارة
السجون وإعادة اإلدﻣاج( ،ينتھي كل ﻣن الكمين عند األسفل بوصلة ﺗغلق بمعصم.
على كل كتف ﺗوجد كتفية »  « épauletteﺗغلق بزر.
• سروال »  :« Pantalonﻣصنوع ﻣن بوليستر/صوف/إستان  ، 200لونه أزرق داكن ،له
واجھتين أﻣاﻣيتين وواجھتين خلفيتين ،يحتوي على جيبين ﻣائلين ﻣن الجانبين وجيبين في
الواجھتين الخلفيتين ) (poche revolverﻣثبتين بزر ﺗحت ثنية.
ﻣكان الحزام ﻣزود بسبع ) (7ﻣمرات ﻣثبتة بأزرار.
يمر على طول الجانبين الخارجيين للسروال شريط رﻣادي عرضه  2ﻣم.
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• قميص صيفي »  :« tee shirt apoloﻣصنوع ﻣن القطن لونه أزرق داكن وعلى ﻣستوى
الصدر يمر شريط رﻣادي أفقي عرضه  22ﻣم ﻣكتوب عليه )المندوبية العاﻣة إلدارة
السجون وإعادة اإلدﻣاج(.

< <Vp^Þc<æ<…çÒƒ<IÙç’ËÖ]<Äé¶<‹eøÚ<V<^nÖ^m

• قبعة زرقاء بحرية  :القبعة ﻣصنوعة ﻣن ثوب ﺗوال بيستريتش بوليستير/صوف/اسطان
 . 200ﺗتكون ﻣن رأسية ﺗحمل أربع ﻣنافذ للتھوية ﻣن الليطون وواقية صلبة نصف دائرية.
على ﻣقدﻣتھا يثبت ﺗرس يحمل في األعلى رﻣز التاج ﻣطروز باألصفر واألحمر ﺗعلوه نجمة
ﻣذھبة.
في الوسط الراية المغربية يحيط بھا شريط ﻣذھب عرضه  2ﻣم.
الراية نصف بيضاوية ،أسفلھا ﻣسنن ،ﺗتوسطھا نجمة خضراء وعمقھا أحمر.
في الجانب الخلفي للقبعة ﺗوجد فتحة على شكل نصف دائرة ﺗلصق بقطعة فلكرو.
• قبعة » « casquetteالقبعة لونھا أزرق داكن ﻣصنوعة ﻣن ثوب السترة ﺗحتوي على
واقية صلبة نصف دائرية ويحيط بھا غصنان ﻣفضضان ﻣشدودان في األسفل.
يوضع على ﻣقدﻣة القبعة ﺗرس يحمل في األعلى رﻣز التاج ﻣطروز في األصفر واألحمر
ﺗعلوه نجمة ﻣذھبة .في الوسط الراية المغربية ويحيط بھا شريط ﻣذھب عرضه  2ﻣم،
الراية نصف بيضاوية ،أسفلھا ﻣسنن ،ﺗتوسطھا نجمة خضراء وعمقھا أحمر.
• حذاء »  : « brodequinsﻣصنوع ﻣن الجلد ﻣن نوع ) derby en box calf ou
 (vachette boxيحتوي ﻣلى واقية للساق » «jambièreونعل ﻣن المطاط
» «caoutchoucﻣزين بنتوءات ﻣقولبة ،وكعب علوه  20إلى  22ﻣم وله رباط أسود طوله
ﻣتر ونصف.
• بذلة التداريب )خنيف(»  :« treillisﻣصنوعة ﻣن النسيج المدعم ﻣن نوع
) (Sergé chevron 280 coton – polysterلونھا أخضر داكن وﺗتألف ﻣن السترة
والسروال والحزام.
 السترة  :ﺗحتوي على األﻣاﻣية والظھر واألكمام :• األﻣاﻣية  :ﺗتكون ﻣن جانبين األيمن واأليسر ﺗغلق بواسطة ستة أزرار .لكل
واجھة جيب على ﻣستوى الصدر ؛
• ظھر السترة :ﻣؤلف ﻣن قطعة واحدة ﻣن الثوب إلى غاية الطوق وﻣبطنة
بالثوب على ﻣستوى الكتفين؛
• الطوق  :ھو على شاكلة طوق ضابط ) (col officierدائري في أطرافه
العلوية وﻣكون ﻣن قطعتين ﻣن الثوب المبطن؛
• األكمام  :ﻣكونة ﻣن قطعتين ﻣن الثوب علوية وسفلية.
ﺗحتوي السترة على كتفيتين ﻣن الثوب المبطن ﻣثبتتين على الكتفين.
• السروال  :الساقين ﻣصنوعين ﻣن قطعتين ﻣن الثوب وﻣجمعتين بخيط ﻣزدوج فيما بينھما .
وﻣدعمتين على ﻣستوى الركبة بثوب ﻣبطن ،له جيبين ﻣائلين على الجانبين األيمن واأليسر
وﺗحتھما جيب ﻣخفي وآخر على الجھة اليمنى الخلفية ).(poche revolver
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• الحزام  :ﻣصنوع ﻣن الثوب المدعم ويحتوي على ست ﻣمرات.
• الحزام  :حزام ذو لون أخضر خاص للخنيف » .« treillis
• القبعة  :ﻣصنوعة ﻣن نسيج ﻣدعم ﻣن نوع ) (sergé chevron 280غطائية الرأس ﻣقطعة
بشكل نصف كروي ،ﺗحمل أربعة ﻣنافذ للتھوية ولھا واقية أﻣاﻣية صلبة.
• بذلة التدخل ) :(tenue d’interventionﻣصنوعة ﻣن النسيج المدعم ﻣن نوع
) (Sergé chevron 280 coton – polysterلونھا أزرق ﺗتألف ﻣن السترة والسروال
وحذاء وخوذة للوقاية والتدخل.
ﺗحتوي على حاﻣيات لألرجل والصدر والذراعين.
• الحذاء ) :(chaussuresزوج أحذية ذو كعب واطئ أسود اللون.
• الجوارب  :ذات لون أزرق داكن ﻣصنوع ﻣن القطن.
• حزام جلدي أسود.
• حزام جلدي أبيض.
• عدة ﻣن جلد أسود ﻣع حمالة ﺗحتوي على غشاء لسالح الخدﻣة وجيب حاﻣل لألصفاد.
• عدة ﻣن جلد أبيض ﻣع حمالة ﺗحتوي على غشاء لسالح الخدﻣة وجيب حاﻣل لألصفاد.
• عصا الدفاع سوداء اللون.
• زوج قفازين ذو لون أبيض.
• ربطة عنق سوداء.
• صافرة ﻣعدنية.
• البذلة الرياضية :لباس ﻣصنوع ﻣن القطن والبولستير يتألف ﻣن جاكيت ،سروال وحذاء
رياضي.
• الجاكيت :األﻣاﻣية ﻣفتوحة ﺗغلق ﻣن األعلى إلى األسفل بمغلق ﻣنزلق fermeture à
 glissièreﺗحتوي على جيبين جانبيين.
يحمل الجانب األيمن على ﻣستوى الصدر ﺗرس ﻣثبت يكتب في أسفله ) (D-G-A-P-Rوﻣن
أعلى الجانب األيمن إلى أعلى الجانب األيسر )المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج(.
• السروال :ذو شكل ﻣستقيم ،يتكون الساقان ﻣن قطعتين ﻣن الثوب.
• حذاء رياضي.

]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
ﺗوضع على كتفيات زرقاء داكنة الشارات المميزة لدرجات ﻣوظفي ھيئة الحراسة واألﻣن
بالمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج وفق الجدول التالي:
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الدرجات
قائد سجن إقليمي
قائد سجن ﻣمتاز
قائد سجن
حارس سجن ﻣن الطبقة األولى
حارس سجن ﻣن الطبقة الثانية
حارس سجن ﻣن الطبقة الثالثة
حارس سجن ﻣن الطبقة الرابعة
ﻣراقب ﻣربي

الشارات
الكتفية ﻣحاطة بشريط ﻣفضض ﺗثبت على جانبھا األيمن سنبلة
ﻣفضضة وﻣقوسة يتوسطھا ﻣفتاحين و نجمتين ﻣفضضتين.
الكتفية ﻣحاطة بشريط ﻣفضض ﺗثبت على جانبھا األيمن سنبلة
ﻣفضضة وﻣقوسة يتوسطھا ﻣفتاحين ﻣفضضين ونجمة ﻣفضضة.
الكتفية ﻣحاطة بشريط ﻣفضض ﺗثبت على جانبھا األيمن سنبلة
ﻣفضضة وﻣقوسة يتوسطھا ﻣفتاحين ﻣفضضتين.
ثالث شريطات ﻣفضضة عرض كل شريطة سنتمتر واحد وﺗبعد
إحداھما عن األخرى بملمترين.
ﺗثبت شريطتان لھما نفس المواصفات أعاله وﺗبعد إحداھما عن
األخرى بملمترين وثالثة لھا نفس المواصفات وعرضھا  5ﻣم.
شريطتان لھما نفس المواصفات أعاله وﺗبعد إحداھما عن
األخرى بملمترين.
شريطة ﻣفضضة عرضھا سنتمتر واحد.
شريطة ﻣفضضة و ﻣقوسة على شكل  Vعرضھا سنتمتر واحد.

]< <ínÖ^nÖ]<ì^¹

• الشارة الصدرية ): (Insigne de poche
ﻣصنوعة ﻣن خليط ﻣن الزنك واأللمنيوم والنيكل ﻣذھبة ،وﺗحمل شعارا .
 −عرضھا …………………… 33ﻣم.
 −طولھا 45 ..……......…………...ﻣم.
عمق الشعار أزرق سماوي ،ويحمل في األعلى رﻣز التاج ﻣطروز في األصفر واألحمر
ﺗعلوه نجمة ﻣذھبة .في الوسط الراية المغربية ويحيط بھا شريط ﻣذھب عرضه  2ﻣم.
الراية نصف بيضاوية ،أسفلھا ﻣسنن ،ﺗتوسطھا نجمة خضرا ء وعمقھا أحمر.
يكتب في أسفل ﻣحيط الراية حروف ) ( D-G-A-P-Rوﻣن أعلى الجانب األيمن إلى أعلى
الجانب األيسر ﺗكتب )المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج(.

]< <íÃe]†Ö]<ì^¹
ﺗتحمل المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج في حدود االعتمادات المرصودة لھذا
الغرض ،ﻣصاريف ﻣالبس الزي الرسمي والشارات وﺗتولى ﺗسليمھا للموظفين المعنيين باألﻣر.

]< <íŠÚ^¤]<ì^¹
ينشر ھذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل بأحكاﻣه ابتداء ﻣن فاﺗح يناير  2009وينسخ ابتداء
ﻣن نفس التاريخ قرار وزير العدل رقم  293.07الصادر في  5صفر  23) 1428فبراير (2007
بتحديد ﻣكونات وشكل الزي الرسمي لموظفي إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج والشارات المقررة
لھم.
وحرر بالرباط في  21ﻣن ربيع األول  8) 1431ﻣارس .(2010
اإلﻣضاء  :حفيظ بنھاشم.
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< <<àÚ<21<»<…^‘<465.11<ÜÎ…<t^Úý]<ì^Âcæ<áçrŠÖ]<ì…]ý<Ý^ÃÖ]<hæ‚ßÛ×Ö<…]†Î
….íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹]<Í^ß‘_<géie<(2011<†è]Ê<25)<1432<Ùæù]<Äée

35

المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج،
بناء على الظھير الشريف رقم  1.08.49الصادر في  22ﻣن ربيع اآلخر 29) 1429
أبريل  (2008بتعيين المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج وبتحديد اختصاصاﺗه ؛
وعلى القانون رقم  23.98المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه
الظھير الشريف رقم  1.99.200بتاريخ  13ﻣن جمادى األولى  25) 1420أغسطس ،(1999
وال سيما المادة  3ﻣنه ؛
وعلى المرسوم رقم  2.00.285الصادر في  6شعبان  3) 1421نوفمبر  (2000ﺗحدد
بموجبه كيفية ﺗطبيق القانون رقم  23.98المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية ،كما وقع
ﺗغييره ،
قرر ﻣا يلي:
]< <±æù]<ì^¹
ﺗرﺗب المؤسسات السجنية حسب أھميتھا وﺗخصصھا في ثالثة أصناف وفقا للجدول الملحق
بھذا القرار.
]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
يتم التعيين في ﻣھام المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف
االجتماعي وطبيب المؤسسة بمختلف أصناف المؤسسات السجنية بقرار للمندوب العام إلدارة
السجون وإعادة اإلدﻣاج.
]< <ínÖ^nÖ]<ì^¹
ينشر ھذا القرار بالجريدة الرسمية ،وينسخ ﻣقتضيات:
 −قرار وزير العدل رقم  632.03بترﺗيب أصناف المؤسسات السجنية الصادر في 11
ﻣارس  ،2003كما وقع ﺗتميمه؛
 −قرار وزير العدل رقم  633.03بتحديد عدد ﻣديري المؤسسات السجنية الصادر في 11
ﻣارس  ،2003كما وقع ﺗتميمه.
وحرر بالرباط في  21ﻣن ربيع األول  25) 1432فبراير .(2011
اإلﻣضاء :حفيظ بنھاشم.
*
*
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]< <t^Úý]<ì^Âcæ<áçrŠÖ]<ì…]ý<Ý^ÃÖ]<hæ‚ß¹]<…]†Ïe<Ðv×¹]<Ùæ‚¢
…< <(2011<†è]Ê<25) 1432<Ùæù]<Äée…<àÚ<21<»<…^’Ö]<465.11<ÜÎ
< <íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹]<Í^ß‘_<géie

السجون المركزية
السجون المحلية

السجون الفالحية

ﻣراكز اإلصالح
والتھذيب

129

المؤسسات السجنية
من الصنف األول
القنيطرة
ﻣول البركي بآسفي
عين السبع
سال
طنجة
أيت ﻣلول
ﺗطوان 2
وجدة
خريبكة 2
بوركايز
بني ﻣالل 2
ﻣراكش
ﻣكناس

العدير

المؤسسات السجنية
من الصنف الثاني
ﺗاونات
وادي زم
آسفي
ﺗازة
القنيطرة
خنيفرة
فاس
ﺗوالل
سوق األربعاء الغرب
أزيالل
الجديدة
ورزازات
الناضور
الرشيدية
قلعة السراغنة
بوعرفة
ﺗطوان 1
العيون
ﺗيفلت
سال 2
أوطيطة 1
علي ﻣوﻣن
أوطيطة 2

المؤسسات السجنية
من الصنف الثالث
ﺗيزنيت
انزكان
الصويرة
وادي الو
المحمدية
الحسيمة
ابن احمد
بنسليمان
خريبكة 1
عين بورجة
برشيد
بركان
العرائش
وزان
الخميسات
شفشاون
ابن جرير
القصر الكبير
صفرو
أصيلة
ﻣيسور
الرﻣاني
زايو
الفقيه بن صالح
ﺗارودانت
علي ﻣوﻣن
عين السبع
سال
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]Œ†ãËÖ
ﺗقديم3......................................................................................................................
]< <Üé¿ßje<Ð×Ãj¹]<23.98<ÜÎ…<áçÞ^ÏÖ
<íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹]<éŠiæ
ظھير شريف رقم  1.99.200صادر في  13ﻣن جمادى األولى
 25) 1420أغسطس  (1999بتنفيذ القانون رقم 23.98
المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية7.......................................................................
الباب األول :المؤسسات السجنية7...............................................................................
الباب الثاني :الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية9..........................................................
الفرع األول :االعتقال وﺗحديد الحالة الجنائية للمعتقلين9.........................................
الفرع الثاني :ﺗزويد السلطات والمعتقلين والمھتمين بھم بالمعلوﻣات11.......................
الباب الثالث :ﺗنفيذ األحكام 13....................................................................................
الفرع األول :ﺗوجيه المدانين13......................................................................
الفرع الثاني :التوزيع الداخلي للمعتقلين13.........................................................
الفرع الثالث :عمل السجناء14........................................................................
الفرع الرابع :الرخص االستثنائية للخروج16.....................................................
الباب الرابع :االنضباط واألﻣن بالمؤسسات السجنية17......................................................
الفرع األول :ضبط النظام داخل المؤسسات17....................................................
الفرع الثاني :التأديب17...............................................................................
الفرع الثالث :أﻣن المؤسسات21.....................................................................
الباب الخاﻣس :الحوادث22.......................................................................................
الباب السادس :عالقات المعتقلين ﻣع الخارج23...............................................................
الفرع األول :الزيارات23.............................................................................
الفرع الثاني :المراسالت25...........................................................................
الفرع الثالث :شكايات المعتقلين27...................................................................
الباب السابع :ﺗدبير أﻣوال المعتقلين والعناية بھم27...........................................................
الفرع األول :ﺗدبير أﻣوال المعتقلين27..............................................................
الفرع الثاني :العناية بالمعتقل29.....................................................................
الفرع الثالث :العناية الروحية والفكرية30..........................................................
الباب الثاﻣن :الخدﻣات الصحية31...............................................................................
الفرع األول :ﻣقتضيات عاﻣة31.....................................................................
الفرع الثاني :ﻣھام أطباء المؤسسات السجنية32...................................................
الفرع الثالث :االستشفاء33............................................................................
الفرع الرابع :الوالدة أثناء فترة االعتقال واالحتفاظ باألبناء صغار السن34..................
الباب التاسع :ﻣقتضيات ختاﻣية34...............................................................................
< <<ÐéfŞi<íéËéÒ<äfqç²<‚<2.00.485<ÜÎ…<Ýç‰†Ú
]< <<íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹]<éŠiæ<Üé¿ßje<Ð×Ãj¹]<23.98<ÜÎ…<áçÞ^ÏÖ
ﻣرسوم رقم  2.00.485صادر في  3نوفمبر  2000ﺗحدد بموجبه كيفية ﺗطبيق القانون
رقم  23.98المتعلق بتنظيم وﺗسيير المؤسسات السجنية36......................................................
الباب األول :واجبات الموظفين وﻣھام المراقبة واإلطالع على األحوال36...........................
الفرع األول :إدارة المؤسسات السجنية36......................................................
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الفرع الثاني :انضباط الموظفين37..............................................................
الفرع الثالث :دخول المؤسسات السجنية38....................................................
الفرع الرابع :الشروط الخاصة لولوج المؤسسات واالﺗصال بالمعتقلين39...............
الباب الثاني :الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية40...................................................
الباب الثالث :ﺗنفيذ األحكام40.................................................................................
الفرع األول :ﺗصنيف المدانين وﺗوزيعھم وﺗوجيھھم41......................................
الفرع الثاني :أنشطة المعتقلين41................................................................
الباب الرابع :االنضباط واألﻣن بالمؤسسات السجنية41..................................................
الفرع األول  :النظام الداخلي بالمؤسسات42...................................................
الفرع الثاني :التدابير التشجيعية42..............................................................
الفرع الثالث :أﻣن المؤسسة السجنية44.........................................................
الباب الخاﻣس :الحوادث44...................................................................................
الباب السادس :حركة المعتقلين :ﻣقتضيات عاﻣة45......................................................
الفرع األول :الترحيل45..........................................................................
الفقرة األولى  :الترحيل القضائي45.................................................
الفقرة الثانية  :الترحيل اإلداري46..................................................
الفقرة الثالثة :ﺗسليم األجانب ونقلھم47..............................................
الفرع الثاني :اإلخراج47..........................................................................
الباب السابع :ﺗدبير أﻣوال المعتقلين والعناية بھم48.......................................................
الفرع األول :ﺗدبير األﻣوال وحفظ األﻣتعة48..................................................
الفرع الثاني :العناية بالمعتقلين49................................................................
الفقرة األولى :التغذية49...............................................................
الفقرة الثانية :المالبس49..............................................................
الفقرة الثالثة :النظافة والمحافظة على الصحة50..................................
الباب الثاﻣن :الخدﻣات الصحية51...........................................................................
الفرع األول :ﻣقتضيات عاﻣة51.................................................................
الفرع الثاني :ﻣھام أطباء المؤسسات السجنية51...............................................
الفرع الثالث :االستشفاء52........................................................................
الفرع الرابع :عالجات ﻣتنوعة52...............................................................
الفرع الخاﻣس :الوالدة53.........................................................................
الباب التاسع :ﺗأھيل المعتقلين قصد ﺗسھيل إدﻣاجھم54...................................................
الفرع األول :البراﻣج التربوية54................................................................
الفقرة األولى :اإلرشاد والتأھيل الديني والمساعدة الروحية54..................
الفقرة الثانية :التربية55................................................................
الفقرة الثالثة :التعليم55................................................................
الفقرة الرابعة :التكوين المھني56....................................................
الفرع الثاني :النشاط الترفيھي والثقافي57......................................................
الفرع الثالث :المساعدة االجتماعية58...........................................................
الباب العاشر :النظام المطبق على أصناف خاصة ﻣن المعتقلين59....................................
الفرع األول :المحكوم عليھم باإلعدام59........................................................
الفرع الثاني :األحداث60..........................................................................
الباب الحادي عشر :ﺗھيئ ﻣلفات االقتراحات لإلفراج المقيد بشروط61...............................
ﻣقتضيات ختاﻣية63......................................................................................
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l]…]†Î<Ðv×Ú
قرار ﻣشترك لوزير العدل ووزير االقتصاد والمالية رقم  239.00صادر في  3فبراير 2000
يحدد بمقتضاه ﻣبلغ المقابل الذي يمنح للمعتقلين الذين يمارسون نشاطا بالمؤسسات السجنية65...........
قرار ﻣشترك لوزير العدل ووزير الصحة رقم  852.00صادر في  22يونيو 2000
بتحديد المھام الخاصة المسندة ألطباء العاﻣلين بالمؤسسات السجنية التابعة لوزارة العدل67..............

]< <ì…]ý<íÚ^ÃÖ]<íéeæ‚ß¹
<]< <t^Úý]<ì^Âcæ<áçrŠÖ
ظھير شريف رقم  1.08.49صادر في  29أبريل  2008بتعيين
المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج وبتحديد اختصاصاﺗه71..........................................

< <Üé‰]†Ú<Ðv×Ú
ﻣرسوم رقم  2.08.311صادر في  12يونيو  2008بتعيين المدير المكلف
بسالﻣة السجناء واألشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون74.......................................
ﻣرسوم رقم  2.08.312صادر في  12يونيو  2008بتعيين المدير
المكلف بالعمل االجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وبإعادة إدﻣاجھم76..........................................
ﻣرسوم رقم  2.08.599صادر في  7نوفمبر  2008بشأن النظام
األساسي الخاص بموظفي المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج78...............................
ﻣرسوم  2.08.772صادر في  21ﻣاي  2009بتحديد
اختصاصات وﺗنظيم المندوبية العاﻣة إدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج97.........................................
ﻣرسوم رقم  2.09.597صادر في  23نوفمبر  2009ﺗمنح بموجبه ﺗعويضات
لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين للمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج104..................
ﻣرسوم رقم  2.10.512صادر في  20أبريل  2011بإحداث ﺗعويض جزافي
عن المسؤولية لفائدة المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي
والمشرف االجتماعي وطبيب المؤسسة العاﻣلين بالمؤسسات السجنية107.....................................

l]…]†Î<Ðv×Ú
قرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج رقم 149.09
صادر في  2يناير  2009بتعيين آﻣر ﻣساعد بالصرف110............................................................
قرار للمندوب العام إلدارة السجون و إعادة اإلدﻣاج رقم 150.09
صادر في  2يناير  2009بتعيين آﻣرين ﻣساعدين بالصرف111.....................................................
قرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج رقم  1524.09صادر
في  21ﻣاي  2009بتحديد اختصاصات وﺗنظيم أقسام وﻣصالح المديريات
المركزية التابعة للمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج113................................................
قرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج رقم  2456.09صادر
في  28ﻣن رﻣضان  18) 1430سبتمبر  (2009بإحداث وﺗحديد اختصاصات
وﺗنظيم المصالح الالﻣمركزة للمندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج117..................................
قرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج رقم  2634.09صادر في 19ديسمبر
 2009بشأن إحداث ﻣركز ﺗكوين أطر المندوبية العاﻣة إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج121.....................
قرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدﻣاج رقم  848.10صادر في
 8ﻣارس  2010بتحديد ﻣكونات و شكل الزي الرسمي لموظفي ھيئة الحراسة
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