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 :ملخص 

اججهذ العُاظت الجىائُت الحذًثت ئلى الاعتراف لجزالء  

اإلاإظعاث السجىُت بدلهم في اإلاىاهبت والخدبع أزىاء 

مشخلتي الاعخلاٌ ومشخلت الشعاًت الالخلت بعذ كماء 

فترة العلىبت، بهذف الحذ مً جفش ي ظاهشة العىد 

للفعل الجشمي، ما أـبذ معه لشوسة جمافش الجهىد 

ىحهت لفئت الجزالء وفم ملاسبت لىلع ظُاظت عمىمُت م

دور الجماعات الترابية 

في المواكبة وإعادة 

إدماج  نزالء المؤسسات 

 السجنية

 عبد الحميد بىخطاب

 أطخاذ الخعليم العالي 

 شبؼالشباه، اإلا –حامعت دمحم الخامغ 

 دمحم بسان

 اللاهىن العام في  هادهخىز طالب 

 شبؼالشباه، اإلا –حامعت دمحم الخامغ 
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  .حؽاسهُت  بحن ول الفاعلحن الحيىمُحن والجماعاث الترابُت، ئلافت ئلى دوس املجخمع اإلاذوي

هخج عً هزا الاهخمام  بهزه الفئت ئلى الخىفُق على عذة ملخمُاث جممىتها اللىاهحن الخىظُمُت      

اءث بعذة اخخفاـاث خىلذ لهزه اإلاإظعاث ، والتي ح5102للجماعاث الترابُت اإلافادق عليها ظىت 

م آلُت  ـالخُت مىاهبت هضالء اإلاإظعاث السجىُت،  مع ئمياهُت الخدبع وإعادة ئدماج اإلافشج عنهم، عً وٍش

 .الخعاكذ مع مإظعاث الذولت أو مع فعالُاث املجخمع اإلاذوي

اإلالاسبت حؽاسهُت، الجماعاث الترابُت، الشعاًت الالخلت، اإلافشج عنهم، آلُت الخعاكذ، : اليلماث املفاجيذ

 املجخمع اإلاذوي،  اإلاإظعت السجىُت، الخأهُل.

THE ROLE OF THE TERRITORIAL 

COLLECTIVITIES IN ACCOMPANYING AND 

REINTEGRATING INMATES IN CORRECTIONAL 

INSTITUTIONS 

Abstract:  

 The modern criminal policy tended 

to recognize the inmates of 

correctional institutions their right to 

accompany and follow up during the 

period of arrest and subsequent care 

after the prison sentence, with the 

aim of reducing the spread of the 

phenomenon of recidivism, which 

has become with it the necessity of 

concerted efforts to develop a public policy directed to the category of inmates 

according to a participatory approach among all actors Governments and 

territorial groups, in addition to the role of civil society. 

  This interest in this category resulted in stipulating several requirements 

contained in the regulatory laws of the territorial collectivities approved in 2015, 

which came with several tasks that empowered them to accompany inmates of 

prison institutions, with the possibility of tracking and reintegrating the released, 

through the contracting mechanism with state institutions or with Civil society. 

Keywords: aftercare, the released, the contracting mechanism, the 

participatory approach, the territorial collectivities , civil society, the 
correctional institution, rehabilitation. 
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 ملذمت

جىدس ي العُاظاث العمىمُت التي جخممنها   

الخىحهاث الىبري للذولت في مجاٌ خلىق 

ؤلاوعان، خاـت ما ًخعلم بىظام الشعاًت 

الالخلت للجزالء اإلافشج عنهم أهمُت بالؼت، ئر 

أـبذ لضام العمل وفم ملاسبت حؽاسهُت بحن 

وافت الفاعلحن في جذبحر الؽأن السجني لشقي 

ث السجىُت خالٌ بىلعُت هضالء اإلاإظعا

 مشخلتي الاعخلاٌ وما بعذ ؤلافشاج. 

ؼيلذ العشاكُل التي جىاحه اإلاؽشفحن     

على كىاع السجىن والعاملحن في اإلاىاهبت 

وإعادة ئدماج الجزالء بعذ ؤلافشاج، والتي 

ت   جدٌى دون جفعُل اإلالخمُاث الذظخىٍس

واللاهىهُت الخاـت بفئت السجىاء، دافعا 

الهفخاح مإظعاث الذولت  على علذ 

ل بشامجها  ؼشاواث مع عذة فاعلحن لخجًز

م خؽذ وحمع وافت  الاحخماعُت، عً وٍش

ئمياهاث املجخمع وجذاخل وافت الفاعلحن 

"الخعاون لبلىسة جىحه حذًذ هذفه  

والحىهمت الجيدة واملظاءلت واملىفعت 

 (1)العامت ".

حعخبر الجماعاث الترابُت مً ؼشواء    

ل البرامج التي حعمل  الذولت الفاعلحن في ججًز

لى بشمجتها، الذولت مً خالٌ مإظعاتها ع

                                                           
(1)

ة لتحقيق التنمية " المقارتة التشاركية كآليِجشٚن اٌغبزٍٟ:  -

ِمبي ِٕشٛس ثبٌّدٍخ  " –دراسة حالة  –المحلية تالمغرب 

عٕخ  02اٌؼذد  9اٌدضائش٠خ ٌٍؼٍَٛ االخزّبػ١خ ٚ ٚاإلٔغب١ٔخ، اٌّدٍذ 

 .24ص:  2021

واإلاىحهت ليافت اإلاىاوىحن لالظخفادة مً 

الخذماث على كذم اإلاعاواة وفم ما جممىه 

مً دظخىس اإلاملىت لعىت  10الففل 

مً  051وما جممىه الففل   (2)،5100

كاهىن اإلاعىشة الجىائُت  الزي أهاه 

للجماعاث الترابُت دوس الشكابت  واإلاىاهبت 

لسجىُت بعذ ؤلافشاج لجزالء اإلاإظعاث ا

الخابعت للىفىر الترابي لها  وىنها ميىن مً 

ميىهاث اللجان ؤلاكلُمُت إلاشاكبت 

 (3)السجىن.

مً خالٌ ما جممىه الففل الذظخىسي 

مً كاهىن اإلاعىشة الجىائُت،  051واإلاادة 

ل  جظهش لىا أهمُت آلالُت الدؽاسهُت في ججًز

البرامج اإلاعاعذة على جأهُل وإدماج هزه 

ا :الفئت مً املجخ  مع، ما ًىشح ظإالا مشهٍض

                                                           
(2)

ِٓ شؼجبْ  27طبدس فٟ  1-11-91أٔظش اٌظ١ٙش شش٠ف سلُ   - 

اٌذعزٛس ثزٕف١ز ٔض ١ٌٛ٠2011ٛص  29اٌّٛافك  1432
 

إٌّشٛس  

ِٕٗ  31اٌزٞ ٔض فٟ اٌفظً . 5964bisثبٌدش٠ذح اٌشع١ّخ ػذد 

 ػٍٝ: 

 رؼجئخ ػٍٝ اٌزشاث١خ، ٚاٌدّبػبد اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌّؤعغبد اٌذٌٚخ رؼًّ

 ٚاٌّٛاط١ٕٓ، اٌّٛاطٕبد أعجبة اعزفبدح ٌز١غ١ش اٌّزبزخ، اٌٛعبئً وً

 :فٟ اٌسك ِٓ اٌّغبٚاح، لذَ ػٍٝ

 اٌظس١خ؛ ٚاٌؼٕب٠خ اٌؼالج -

 اٌزؼبضذٞ ٚاٌزضبِٓ اٌظس١خ، ٚاٌزغط١خ االخزّبػ١خ اٌسّب٠خ -

 اٌذٌٚخ؛ ٌذْ ِٓ إٌّظُ أٚ

 خٛدح؛ ٚرٞ اٌٌٛٛج ١ِغش ػظشٞ رؼ١ٍُ ػٍٝ اٌسظٛي -

 اٌٛط١ٕخ ٚاٌثٛاثذ اٌّغشث١خ، ثب٠ٌٛٙخ اٌزشجث ػٍٝ اٌزٕشئخ -

 اٌشاعخخ؛

 ٚاٌف١ٕخ؛ اٌجذ١ٔخ اٌزشث١خ ِٓ ٚاالعزفبدح إٌّٟٙ اٌزى٠ٛٓ -

 اٌالئك؛ اٌغىٓ -

 ػٓ اٌجسث فٟ اٌؼ١ِّٛخ اٌغٍطبد طشف ِٓ ٚاٌذػُ اٌشغً -

 اٌزارٟ؛ اٌزشغ١ً فٟ أٚ شغً، ِٕظت

 االعزسمبق؛ زغت اٌؼ١ِّٛخ اٌٛظبئف ٌٚٛج -

 ع١ٍّخ؛ ث١ئخ فٟ ٚاٌؼ١ش اٌّبء ػٍٝ اٌسظٛي -

 .اٌّغزذاِخ اٌز١ّٕخ -
(3)

ِٓ لبْٔٛ اٌّغطشح اٌدٕبئ١خ  620اٌفمشح اٌثب١ٔخ ِٓ اٌفظً  أٔظش -

ِٓ  25ثزبس٠خ  1-02-255، اٌظبدس ثظ١ٙش شش٠ف سلُ 01-22

 .2002أوزٛثش  3ِٛافك ي  1423سخت 
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ئلى أي خذ ًمىً للجماعاث الترابُت  -

جدبع ومىاهبت هضالء اإلاإظعاث السجىُت 

ت  خالٌ مشخلتي العلىبت العالبت للحٍش

 وما بعذ ؤلافشاج؟

هزه الخىوئت جخطح معالم هزا  لىء وعلى

البدث وإؼيالُخه،  وللحذًث أهثر عً 

لشوسة بلىسة ظُاظت مىذمجت وفم ملاسبت 

اسهُت بحن الذولت والجماعاث الترابُت حؽ

هذفها الشعاًت الالخلت للجزالء اإلافشج عنهم، 

وجىَشغ زلافت ؤلادماج والحذ مً العشاكُل 

التي جىاحه هزه الفئت بعذ اهلماء فترة 

 العلىبت، مخبعحن في رلً الخلعُم آلاحي:

: كساءة في اللىاهين  املبدث ألاٌو

 ملىت الخىظيميت للجماعاث الترابيت للم

: ـالخُاث مجالغ        اإلاىلب ألاٌو

 الجهاث

اإلاىلب الثاوي: ـالخُاث مجالغ      

 الجماعاث  والعماالث وألاكالُم 

املبدث الثاوي: اجفاكياث الشساهت 

والخعاون ودوزها في جىسيع هظام السعاًت 

 الالخلت للمفسج عنهم

: الخعاكذ بحن الذولت  اإلاىلب ألاٌو

مذخل لخىَشغ زلافت والجماعاث الترابُت 

ئعادة ؤلادماج على اإلاعخىي 

 واملحلي. الجهىي 

اإلاىلب الثاوي: الخعاكذ بحن الجماعاث 

 الترابُت وهُئاث املجخمع اإلاذوي.

 ٌ كساءة في اللىاهين  :املبدث ألاو

 الخىظيميت للجماعاث الترابيت للمملىت

 للذ أـبذ جذبحر الؽأن السجني    

معإولُت مؽترهت وكمُت مجخمعُت 

ت، ًخىحب مً خالله جذخل وافت  حىهٍش

الفاعلحن ظىاء حعلم الامش باإلاإظعاث 

ووىُت أو الجماعاث جشابُت، والعمل على 

حعله  مً املجاالث التي جدظى بأهمُت 

ت الترابُت،   (4)بالؼت في ئواس البرامج الخىمٍى

خاـت ما ًخعلم بمشخلت ئدماج اإلافشج عنهم 

م اإلاعخجذاث اللاهىهُت التي عشفتها وف

اإلاملىت  بعذ دظترة مجمىعت مً الحلىق 

لجزالء اإلاإظعاث السجىُت والتي ؼملذ 

 أًما مشخلت ما بعذ ؤلافشاج.

مً  012خذد اإلاؽشع الذظخىسي في الففل 

، وبُعت 5100دظخىس اإلاملىت لعىت 

الجماعاث الترابُت للمملىت التي كعمذ ئلى 

لجهاث ومجالغ زالزت وهي مجالغ ا

 (5)العماالث وألاكالُم ومجالغ الجماعاث،

التي أظىذث لها مجمىعت مً 

الاخخفاـاث ظىاء راجُت أو مؽترهت أو 

الاخخفاـاث اإلاىلىلت مً الذولت ئلى 

                                                           
(4)

أٔظش ِذاخٍخ ػجذ اٌٛازذ األٔظبسٞ ٔبئت سئ١ظ خّؼ١خ خٙبد -

اٌّخططبد  -اٌّغشة  فٟ أشغبي اٌدبِؼخ اٌشث١ؼ١خ فٟ اٌغدْٛ 

ثبٌغدٓ اٌّسٍٟ  ار١د١خ ٌٍز١ّٕخ، أٞ ِٛلغ ٌٍّؤعغخ اٌغد١ٕخ؟ االعزش

، ٌزفبط١ً أوثش أٔظش اٌشاثظ : 2022ِبسط  23ثزبس٠خ  2عال 

https://www.youtube.com/watch?v=TCw7mpo4Bd

U&t=2337s  ػٍٝ اٌغبػخ  2220شزٕجش  20ربس٠خ اٌّشب٘ذح

10:10 
(5)

 2011ِٓ دعزٛس اٌٍّّىخ  135أٔظش اٌفمشح األٌٚٝ ِٓ اٌفظً  -

 ، ٔفظ اٌّشخغ اٌغبثك .

https://www.youtube.com/watch?v=TCw7mpo4BdU&t=2337s
https://www.youtube.com/watch?v=TCw7mpo4BdU&t=2337s


دور الجماعات الترابية في المواكبة وإعادة إدماج  نزالء المؤسسات السجنية   

االعالميةمعهد الدراسات االجتماعية و  8272- 2518 ردمد :    

9
7

 

الجماعت الترابُت وفم ما جممىخه الفلشة 

 مً دظخىس اإلاملىت. 041ألاولى مً الففل 

مً هىا أـبدذ الجماعاث الترابُت فاعال   

ت واملحلُت،  رلً  سئِعُا في الخىمُت الجهٍى

وفم ملاسبت حؽاسهُت ظىاء مع اإلاإظعاث 

الخابعت للذولت أو مً خالٌ علذ اجفاكُاث 

ؼشاهت مع املجخمع اإلاذوي. ئر خذد اإلاؽشع 

مً الذظخىس  040الذظخىسي في الففل 

ترابُت مع اإلاملىت، وبُعت عمل املجالغ ال

لشوسة ولع ئواس كاهىوي ًدذد 

الخُاث املجالغ.  اخخفاـاث ـو

وللحذًث أهثر عً وبُعت الفالخُاث التي 

جممىتها اللىاهحن الخىظُمُت للجماعاث 

الترابُت  التي تهذف ئلى ئدماج الجزالء بعذ 

ؤلافشاج، ظىلىم بذساظت اللىاهحن 

الخىظُمُت للجماعاث الترابُت وجدذًذ 

اتها في مجاٌ الشعاًت الالخلت وبُعت ـالخُ

للمفشج عنهم وفم ملاسبت حؽاسهُت مبيُت 

على الخعاكذ مع وافت اإلاخذخلحن في هزا 

 املجاٌ.

:  صالخياث مجالع الجهاث  املطلب ألاٌو

أظىذث مجمىعت مً الفالخُاث      

ت  وفم ما  والاخخفاـاث للمجالغ الجهٍى

-04جممىه اللاهىن الخىظُمي للجهاث سكم

والزي هق على  (6)خعلم بالجهاث،اإلا 000

                                                           
(6)

اٌّزؼٍك  1-15-83ٌزفبط١ً أوثش أٔظش اٌظ١ٙش اٌشش٠ف سلُ  -

١ٌٛ٠ٛ  7ي  اٌّٛافك 1436سِضبْ  20ثبٌدٙبد اٌظبدس ثزبس٠خ 

2015. 

مجمىعت مً الاخخفاـاث التي جذخل 

لمً مجاٌ الشعاًت الالخلت للجزالء اإلافشج 

عنهم ظىاء الاخخفاـاث الزاجُت أو 

اإلاؽترهت بُنها وبحن الذولت  التي جماسط 

بؽيل حعاكذي بمبادسة مً الذولت أو 

أو الاخخفاـاث اإلاىلىلت مً   (7)الجهت،

 جهت.الذولت ئلى ال

يا  سئِعُا  للذ أـبدذ مإظعت الجهت ؼٍش

في ولع املخىىاث ؤلاظتراجُجُت للخىمُت 

والعمل على ولع مذخالث أظاظُت في عذة 

مجاالث جممً الالخلائُت بحن الجهت 

والعُاظاث العامت للذولت التي حعهش 

اإلاىذوبُت العامت إلداسة السجىن وإعادة 

لها ، خُث أـبدذ  (8)ؤلادماج على ججًز

إظعاث السجىُت  راث مياهت مهمت في اإلا

العُاظاث اللىاعُت الحيىمُت، ما حعلها 

جدظى بأهمُت بالؼت ختى في البرامج 

ت الترابُت مع لشوسة العمل على  الخىمٍى

جفعُل اإلالخمُاث اللاهىهُت اإلاىفىؿ 

عليها في اللاهىن الخىظُمي للجهاث، والتي 

ًمىً جدذًذ مجاٌ جذخلها في بشامج 

 لالخلت مً خالٌ:الشعاًت ا

 أوال: الاخخصاصاث الراجيت: 

جممً اللاهىن الخىظُمي للجهاث    

مجمىعت مً الاخخفاـاث الزاجُت التي 

                                                           
(7)

، ٔفظ 111-14ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ  92أٔظش اٌّبدح  -

 اٌّشخغ اٌغبثك.
(8)

أٔظش ِذاخٍخ ػجذ اٌٛازذ األٔظبسٞ ٔبئت سئ١ظ خّؼ١خ خٙبد  -

 اٌّغشة، ٔفظ اٌّشخغ اٌغبثك.
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ًمىً أن حعاعذ فئت هضالء اإلاإظعاث 

السجىُت  في الاهذماج بعذ ؤلافشاج،  والتي 

ًمىً العمل بها خاـت في ما ًخعلم بذعم 

خلاٌ بشامج جأهُل الجزالء أزىاء مشخلت الاع

 25إلعادة ئدماحهم وفم ما جممىخه اإلاادة 

مً اللاهىن الخىظُمي والتي جىق على 

لشوسة العمل على خلم ؼشاهت بحن اللىاع 

الىص ي على السجىن ومإظعت الجهت التي 

ً داخل اإلاإظعاث  تهذف ئلى دعم الخيٍى

السجىُت مً أحل جِعحر ظبل ئدماج 

الجزالء اإلافشج عنهم في ظىق الؽؼل بعذ 

 ء فترة العلىبت . كما

 ثاهيا:  الاخخصاصاث املشترهت:

خذد اإلاؽشع وفم ما جممىه اللاهىن 

الخىظُمي للجهاث مجمىعت مً 

الاخخفاـاث اإلاؽترهت بحن الذولت 

ومإظعت الجهت والتي مً خاللها ًمىً 

ولع بشامج معاعذة على ئدماج الجزالء بعذ 

ؤلافشاج، خاـت ما ًخعلم بالشعاًت 

مً  10ما جممىخه اإلاادة الاحخماعُت وفم 

اللاهىن الخىظُمي خُث أـبذ لضاما على 

مإظعت الجهت وفم ما جممىه مجاٌ 

ل  اخخفاـها العمل على جأهُل الجًز

م دعم الشعاًت الصحُت  احخماعُا عً وٍش

داخل اإلاإظعت السجىُت وبعذ ؤلافشاج.  

ئلافت ئلى  دعم وجدعحن الخذماث 

الاحخماعُت للجزالء وفم ما جممىخه 

الاخخفاـاث اإلاؽترهت بحن الذولت 

ومإظعت الجهت مً هفغ اإلاادة، والعمل 

ل بعذ ؤلافشاج مً  على مىاهبت و جدبع الجًز

خالٌ جلذًم اإلاعاعذة الاحخماعُت 

 والاكخفادًت.

هما هق اللاهىن الخىظُمي وفم 

الاخخفاـاث اإلاؽترهت بحن مإظعت الجهت 

والذولت على لشوسة جلذًم أوؽىت زلافُت 

يهُت داخل اإلاإظعت السجىُت هذفها و جشف

ل لإلفشاج والاهذماج بالىظي  جيهئ الجًز

  (9)اإلافخىح بعذ ؤلافشاج.

 ثالثا: الاخخصاصاث املىلىلت:

جلعب الاخخفاـاث اإلاىلىلت مً الذولت    

إلاإظعت الجهت دوسا هاما في جىظُع 

اخخفاـاث هزه ألاخحرة، ما ًمىً مً 

جىىع الخذخالث مً كبل مإظعت الجهت في 

الؽم اإلاخعلم بالشعاًت الالخلت لجزالء 

اإلاإظعاث السجىُت، خُث مىً الجهت مً 

يا فعاال في جذبحر الؽأن  أن جفبذ ؼٍش

اإلاعخىي الجهىي، خاـت ما  السجني على

ًخعلم بىظام الشعاًت الالخلت للجزالء بعذ 

م دعم اإلاإظعاث  ؤلافشاج عً وٍش

السجىُت مالُا ولخىفحر اإلاعذاث والخجهحزاث 

والعمل على ججهحز البيُاث الخدخُت 

للمإظعاث  الخابعت للجهت، وفم ما 

                                                           
(9)

-14ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ  91أٔظش اٌفمشح اٌخبِغخ ِٓ اٌّبدح  - 

 ، ٔفظ اٌّشخغ اٌغبثك.111
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مً  14جممىخه الفلشة ألاولى مً اإلاادة 

 .000-04اللاهىن الخىظُمي 

مً هفغ اللاهىن  14هما جممىذ اإلاادة     

مجاالث الاخخفاـاث اإلاىلىلت مً الذولت 

إلاإظعت الجهت والتي ؼملذ عذة مجاالث 

أهمها الفىاعت والصحت والخعلُم والخجاسة 

والثلافت، والتي حعخبر مً املجاالث التي 

جىحب الترهحز عليها إلاا لها مً دوس أظاس ي 

 ؤلافشاج.في ئدماج الجزالء بعذ 

للذ أـبدذ مإظعت الجهت فاعال     

سئِعُا لخذبحر الؽأن السجني على اإلاعخىي 

ل الجهت اإلاياهت  الجهىي، خاـت بعذ جخٍى

الجذًشة بها في الذظخىس لمً الجماعاث 

الترابُت، وكذ اجطح رلً مً خالٌ 

الاخخفاـاث التي خىلها اإلاؽشع لهزه 

اإلاإظعت والتي جمحزث بالخىىع  الزي 

ت اإلاخلذمت والعمل ٌعته ل الجهٍى ذف  ججًز

على ولع مخىىاث ئظتراجُجُت لخىمُت 

ت مً خالٌ  جلذًم الخذماث  الجهٍى

لعاهىت الجهت، مً بُنهم هضالء اإلاإظعاث 

 السجىُت والجزالء العابلحن.

املطلب الثاوي : صالخياث مجالع 

 الجماعاث والعماالث وألاكاليم

 أوال: مجلع الجماعاث

، 001-04أوش اللاهىن الخىظُمي سكم  للذ  

-22الفادس بمىحب الظهحر الؽٍشف سكم 

خ  02-0 ، اإلاىافم ٌ 0410سممان  51بخاٍس

وبُعت الاخخفاـاث   (10)، 5102ًىلُى  7

والتي خىلها اإلاؽشع للمجالغ الجماعُت، و 

التي خذدها هي ألاخشي في اخخفاـاث 

راجُت وأخشي مؽترهت، ولخىظُع ـالخُاث 

م الخىفُق هزلً على املجلغ ج

الاخخفاـاث اإلاىلىلت مً كبل الذولت 

 للمجلغ الجماعي.

أـبذ املجلغ الجماعي  ًلعب هى ألاخش    

دوسا أظاظُا في جذبحر الؽأن املحلي، 

اهىالكا مً ئعماٌ الاخخفاـاث التي 

خىلذ له بىاء على ملخمُاث اللاهىن 

الخىظُمي، خُث أـبدذ املجالغ 

يا فاعال في الخىمُت املحلُت  الجماعُت ؼٍش

وفم ئواس حعاكذي مع الذولت مً خالٌ 

جلذًم  العلىاث العمىمُت ولب 

الاظدؽاسة ملجلغ الجماعت في العُاظاث 

اللىاعُت التي تهم الجماعت، ئلافت ئلى 

الخىحهاث الىبري التي حعمل الذولت على 

لها فىق جشاب الجماعت وخاـت عىذما  ججًز

ا ع ليها في جيىن هزه الاظدؽاسة مىفـى

عي أو جىظُمي خاؿ، ئر ًمىً  هق حؽَش

لها اللُام بعذة مبادساث تهم جذبحر الؽأن 

السجني على اإلاعخىي املحلي ألوعىت ظشوف 

الاعخلاٌ وجأهُل هضالء اإلاإظعاث السجىُت 

 الخابعت للىفىر الترابي للمجلغ.

                                                           
(10)

اٌظبدسح  6380أٔظش اٌدش٠ذح اٌشع١ّخ، ػذد  ٌزفبط١ً أوثش -

 .١ٌٛ٠2015ٛ  23اٌّٛافك  1436شٛاي  6ثزبس٠خ 
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مً هىا خذد اإلاؽشع عذة اخخفاـاث  جم   

لها للمجلغ الجماعي ولها عال كت جخٍى

بأوعىت ظشوف الاعخلاٌ والهيء إلعادة 

ؤلادماج وبىظام الشعاًت الالخلت لجزالء 

اإلافشج عنهم، ئر ًماسط املجلغ الجماعي في 

هىاق اإلاُثاق الجماعي الجذًذ 

اخخفاـاث راجُت بالؼت ألاهمُت جمعه في 

كلب اإلاؽشوع الخىمىي في بعذًه املحلي 

والجهىي، وجخىصع هزه الاخخفاـاث على 

ىعت مً املحاوس أهمها ما ًخعلم مجم

بالخىمُت الاكخفادًت والاحخماعُت  

واإلاخمثلت في  ئوعاػ وجىمُت الاكخفاد 

املحلي والعمل على جىفحر فشؿ الؽؼل عً 

م اجخار وافت  الخذابحر التي مً ؼأنها  وٍش

الشفع مً اللذساث الاكخفادًت للجماعت، 

وحصجُع الاظدثماس، في مجاالث مخىىعت 

والفىاعت، والفىاعت الخللُذًت  والفالخت

ل  والعُاخت والخذماث، ما ًمىً الجًز

 العابم مً الاهذماج في ظىق الؽؼل .

وأظىذ اإلاؽشع هزلً عذة اخخفاـاث    

ئلافت  (11)مؽترهت بحن املجلغ والذولت، 

ئلى آلُت الؽشاهت والخعاون التي ًمىً أن 

 (12) حعاهم في اإلاىاهبت والخدبع لهزه الفئت:

                                                           
(11)

٠ّىٓ أْ رّبسط االخزظبطبد اٌّشزشوخ ث١ٓ اٌذٌٚخ  -

ٚاٌّدبٌظ اٌدّبػ١خ ثٕبء ػٍٝ طٍت ِٓ طشف ٘زا األخ١ش أٚ 

ِٓ  88ثّجبدسح ِٓ اٌذٌٚخ، ٌزفبط١ً أوثش أٔظش ِب ٔظذ ػ١ٍٗ اٌّبدح 

اٌّزؼٍك ثبٌّدبٌظ اٌدّبػ١خ  اٌظبدس  113-14زٕظ١ّٟ اٌمبْٔٛ اٌ

 1436سِضبْ  20ثزبس٠خ  1-15-85ثّٛخت اٌظ١ٙش اٌشش٠ف سلُ 

 .١ٌٛ٠2015ٛص  7اٌّٛافك ي 
(12)

اٌّزؼٍك  113-14ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ  87أٔظش اٌّبدح  -

 ثبٌّدبٌظ اٌدّبػ١خ، ٔفظ اٌّشخغ اٌغبثك.

دوس الؽباب : جلعب هزه الذوس ئخذار  -

دوسا هاما في جأهُل الجزالء العابلحن 

خاـت أن وعبت الؽباب اإلاعخللحن 

حعشف اسجفاعا ملاسهت مع الفئاث 

ت ألاخشي.  العمٍش

اك ألاوفاٌ :  - ئخذار دوس الحماهت وٍس

جلعب هزه الذوس أًما دوسا مهما في 

مداسبت الدؽشد الزي ًمىً أن ًدعبب 

ٌ ؤلاحشامُت، هما لها في اسجياب ألافعا

وكع ئًجابي على ألاوفاٌ الشلع 

الث باإلاإظعت السجىُت  ولألمهاث الجًز

خاـت بعذ كماء فترة العلىبت 

وجمىُنهم مً ؤلادماج في الىظي 

الاحخماعي، خاـت أن مإظعت دمحم 

العادط إلعادة ئدماج السجىاء لها 

دوس في خماًت الىفىلت، وجلعب دوسا 

ذ الخذما ث اإلالذمت في هاما في ججٍى

هزه اإلاشاهض ظىاء أزىاء فترة الاخخمان 

م  أو بعذ بلىغ العً اللاهىوي عً وٍش

ع مذسة للذخل لهزه الفئت  جىفحر مؽاَس

 (13أو ئدماحهم بعىق الؽؼل.)

ئخذار مشاهض وعىٍت : هما هى معلىم  -

أـبدذ وعبت العاهىت السجىُت في 

العىىاث ألاخحرة حعشف اسجفاعا جشجب 

                                                           
(13)

 اٌغبدط إلػبدح ادِبج رظش٠ر إٌّغك اٌدٙٛٞ ٌّؤعغخ دمحم -

اٌغدٕبء ثّشوض اٌّٛاوجخ ٚاػبدح اإلدِبج ثأوبد٠ش أثٕبء اٌّمبثٍخ 

 .2021أوزٛثش  25إٌّدضح ِؼٗ ثزبس٠خ 
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ادة وعبت ( لزا 14اليعاء ،) عىه ٍص

أـبذ مً المشوسي جىفحر اإلاشاهض لهزه 

الفئت لخأهُلهم احخماعُا بعذ ؤلافشاج 

 ملحاسبت ظاهشة العىد للفعل الجشمي. 

 ي ئخذار دوس العمل الخحري ومأو  -

العجضة : ًأخز الاهخمام بفئت العجضة 

أهمُت بالؼت في العُاظاث الحيىمُت، 

ورلً ساحع لهؽاؼت هزه الفئت، 

ت هضولها الى فئت الفلشاء عىذ ول وامياهُ

جللب لىلعها الاكخفادي و 

الاحخماعي، وهى الش يء الزي دعا الى 

جىثُف العىاًت بهزه الفئت، خاـت 

السجُىت منها واًالءها  ألاهمُت البالؼت 

في العُاظاث العمىمُت. وكذ ججلى 

رلً مً خالٌ املخىىاث 

الاظتراجُجُت التي اعخمذتها الذولت 

ذ في جذابحرها اإلاخخزة هزه والتي جممى

 (15)الفئت.

ئخذار اإلاشاهض الاحخماعُت لإلًىاء : مً  -

الاخخفاـاث اإلاعىذة للمجلغ 

                                                           
(14)

ثٍغ ػذد ٔض٠الد اٌّؤعغبد اٌغد١ٕخ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌٛطٕٟ ِب   -

ٔض٠ٍخ ِغ ِزُ  ١ٌ2110جٍغ  2016ٔض٠ٍخ ِغ ِزُ عٕخ  1889ِدّٛػخ 

 فٟ اٌغدْٛ أوثش أٔظش رمش٠ش ثؼٕٛاْ ٚضؼ١خ ،  ٌزفبط2020ً١عٕخ 

 ٚضشٚسح ٚاٌزشش٠ؼبد اٌٛط١ٕخ اٌذ١ٌٚخ اٌّؼب١٠ش ضٛء اٌّغشة ػٍٝ

ِٕشٛساد ِشوض دساعبد خمٛق اإلٔغبْ  2020-2016اإلطالذ 

 .247ص  2021ٚاٌذ٠ّمشاط١خ، ِطجؼخ اٌج١ضبٚٞ دخٕجش 
(15)

ػٍّذ اٌسىِٛخ أثٕبء ط١بغخ خطخ اٌؼًّ اٌٛط١ٕخ  فٟ ِدبي  -

اٌٝ دِح فئخ األشخبص  2021-2018اٌذ٠ّمشاط١خ ٚزمٛق اإلٔغبْ 

اٌّغ١ٕٓ ِٓ اٌفئبد اٌٙشخ اٌزٟ رٛخت ػٍٝ اٌسىِٛخ ٚوبفخ اٌفبػ١ٍٓ، 

ِٓ أّ٘ٙب اٌدّبػبد اٌزشاث١خ اٌؼًّ ِٓ أخً إٌٙٛع ثسمٛق ٘زٖ 

 ازز١بخبد ادِبج ػٍٝ اٌزشاث١خ اٌدّبػبد اٌفئخ ٚزّب٠زٙب  زث

اٌز١ّٕخ.  ٌزفبط١ً  ِخططبد رفؼ١ًثشاِح  فٟ اٌّغ١ٕٓ األشخبص

أوثش أٔظش خطخ اٌؼًّ اٌٛط١ٕخ فٟ ِدبي اٌذ٠ّمشاط١خ ٚزمٛق 

 ِٚب ثؼذ٘ب. 70ص:  2021-2018اإلٔغبْ 

الجماعي ئخذار هزه اإلاشاهض إلًىاء 

ألاشخاؿ دون مأوي، والتي ًمىً أن 

ل اإلافشج عىه الزي ٌعِؾ  ٌعخفُذ الجًز

خالت الدؽشد ما ٌعاعذه على ئًجاد 

 شمي.مأوي دون العىد للفعل الج

ئخذار مشاهض زلافُت وجشفيهُت : ًأخز  -

املجلغ الجماعي،  على عاجله 

ُاهت  اإلاعإولُت في ئهجاص وجدذًث ـو

اإلاشهباث الثلافُت  مً مىخباث 

حماعُت، ملاـف، معاسح معاهذ 

فىُت ومىظُلُت ئلى ػحر رلً، ألامش 

هفعه باليعبت للمالعب،  كاعاث 

العشوك، معاهذ...  ئر ًمىً للمجلغ 

ٌ علذ اجفاكُاث ؼشاهت مع مً خال

اللىاع الىص ي ومع حمعُاث املجخمع 

اإلاذوي العمل على جىفحر الخذماث 

اإلاعاعذة في جأهُل هضالء اإلاإظعاث 

السجىُت على اإلاعخىي املحلي والشعاًت 

والخدبع بعذ ؤلافشاج، في أفم جىمُت 

الىعي بأهمُت هظام الشعاًت الالخلت 

 لهزه الفئت وما ًمىً أن ججىُه مً

ئًجابُاث على معخىي جذبحر الؽأن 

املحلي مً خالٌ الحذ مً اسجفاع وعب 

ا  وووىُا.  الفعل الجشمي مدلُا وحهٍى

-04وفم ما جممىه اللاهىن الخىظُمي     

اإلاخعلم باملجالغ الجماعُت فلذ وفش  001

اإلاؽشع مجمىعت مً آلالُاث التي ًمىً 
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للمجلغ اعخمادها إلعماٌ الاخخفاـاث 

ه، ومً أهمها اجفاكُاث اإلاعىذة ئلُ

الؽشاهت التي ًمىً للمجلغ اللُام بها 

ل بشامجه، خُث ًمىً له اللُام بعلذ  لخجًز

اجفاكُاث الؽشاهت والخعاون مع الهُئاث 

العمىمُت اإلايلفت بلىاعاث معُىت 

واإلاىذوبُت العامت إلداسة السجىن وإعادة 

ؤلادماج، ئلافت ئلى اإلاإظعاث واإلاىظماث 

هُئاث املجخمع اإلاذوي الؼحر خيىمُت و 

همإظعت دمحم العادط إلعادة ئدماج 

السجىاء، ورلً مً أحل العمل اإلاؽترن 

ل بشامج كىامها الشعاًت الالخلت للجزالء  لخجًز

 (16)اإلافشج عنهم.

 ثاهيا : مجالع العماالث وألاكاليم

ٌؽيل مجلغ  العماالث وألاكالُم أخذ    

ألاهىاع الثالزت للجماعاث الترابُت التي هق 

عليها اإلاؽشع الذظخىسي، وفم ما جممىه  

مً دظخىس اإلاملىت لعىت  012الففل 

،  ًخم حعُحر ؼإونها مجلعا مىخخبا 5100

مً خالٌ اهخخاباث ػحر مباؼشة جدؽيل 

ء فيها الهُئت الىاخبت واإلاششحىن مً أعما

مجالغ الجماعاث، بؽيل دًملشاوي، 

ووبلا إلابادئ الخذبحر الحش والحيامت  

                                                           
(16)

أعٕذ اٌّششع ٌٍّدبٌظ اٌدّبػ١خ آ١ٌخ اٌششاوخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ  -

اٌمطبػبد اٌسى١ِٛخ اضبفخ اٌٝ ١٘ئبد اٌّدزّغ اٌّذٟٔ ، ٚرٌه ِٓ 

فبػ١ٍخ ِبد٠ب ٌزٕض٠ً ثشاِدٙب اٌغ٠ٕٛخ ز١ث خالي دػُ اٌدّؼ١بد اٌ

اٌّزؼٍك ثبٌّدبٌظ  113-14ِٓ اٌمبْٔٛ ٌزٕظ١ّٟ  92ٔظذ اٌّبدح 

اٌدّبػ١خ ػٍٝ ضشٚسح رمذ٠ُ ٘زا األخ١ش اٌذػُ اٌّبدٞ ٚرٛص٠غ 

اٌّغبػذاد ٌفبئذح اٌدّؼ١بد اٌفبػٍخ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّسٍٟ، 

 ْٚ اٌّس١ٍخ. ٚاالٔخشاط اٌفؼبي فٟ أٔشطخ إٌّظّبد  اٌّٙزّخ ثبٌشؤ

الجُذة. ًإوش هزا املجلغ اللاهىن 

الفادس بمىحب   005-04الخىظُمي سكم 

خ  0-02-24الظهحر الؽٍشف سكم   51بخاٍس

، 5102ًىلُى  7، اإلاىافم ٌ 0410سممان 
والزي خذد وبُعت الاخخفاـاث التي  (17)

ملجالغ العماالث  وألاكالُم  خىلها اإلاؽشع 

التي خذدها هي ألاخشي في اخخفاـاث 

راجُت وأخشي مؽترهت ، ولخىظُع ـالخُاث 

املجلغ جم الخىفُق هزلً على 

الاخخفاـاث اإلاىلىلت مً كبل الذولت 

 (18)ملجالغ ألاكالُم والعماالث.

مً خالٌ  اإلاىكع اإلاخمحز للعماالث    

غ   وألاكالُم الزي أعىي لهزه املجال

ع أظىذ لها داخل ، جىبُلا إلابذأ الخفَش

دائشتها الترابُت مجمىعت مً الاخخفاـاث 

التي تهذف ئلى  النهىك بالخىمُت الاحخماعُت 

على اإلاعخىي اللشوي والحمشي.  هما ًىاه 

ض الىجاعت  والخعالذ  بها مهام حعٍض

والخعاون بحن الجماعاث اإلاخىاحذة بترابها، 

ل بشامجها  أوول ئل يها اإلاؽشع عذة ولخجًز

-04اخخفاـاث في  اللاهىن الخىظُمي سكم 

، مً أهمها العمل على ولع وجىفُز 005

بشامج للحذ مً الفلش والهؽاؼت والتي كذ 

ًخعشك اليها أًما السجىاء العابلىن عً 

م مداسبت ؤلاكفاء في مخخلف  وٍش

                                                           
(17)

شٛاي  6اٌظبدسح ثزبس٠خ  6380أٔظش اٌدش٠ذح اٌشع١ّخ ػذد  -

 ِٚب ثؼذ٘ب. 6625ص  ١ٌٛ٠2015ٛص   23اٌّٛافك  1436
(18)

ربس٠خ  https://ampcpp.maٌزفبط١ً أوثش أٔظش اٌشاثظ :  -

 .10:25ػٍٝ اٌغبػخ   2022ِبٞ  22اٌض٠بسح 

https://ampcpp.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/
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ئلافت ئلى دوس  (19)اللىاعاث الاحخماعُت.

املجالغ في جىفحر الحاحُاث اإلاخعللت 

بالعىً والصحت والخعلُم ومعخلضماث 

الُت وفم ملاسبت  ألاوؽىت الثلافُت والٍش

حؽاسهُت بُنها وبحن الذولت مبيُت على اخترام 

العُاظاث وإظتراجُجُاث الذولت في هزه 

  (20)املجاالث. 

هما ٌعمل مجلغ العماالث وألاكالُم مً     

الٌ الاخخفاـاث اإلاؽترهت بِىه وبحن خ

الذولت بؽيل حعاكذي بمبادسة مً الذولت 

م ولب ًلذمه املجلغ، وحؽمل  أو عً وٍش

هزه الاخخفاـاث مجمىعت مً البرامج 

ل العابم وإدماحه  اإلاعاعذة في جأهُل الجًز

بالىظي الاحخماعي بعذ ؤلافشاج، ومً 

أهمها ولع مخىي للخأهُل الاحخماعي 

في عذة مُادًً  واملجاٌ التربىي  لهزه الفئت

 (21)والفحي والاحخماعي. 

املبدث الثاوي: اجفاكياث الشساهت 

والخعاون ودوزها في جىسيع هظام السعاًت 

 الالخلت للمفسج عنهم

جماؼُا مع الخىحهاث اإلالىُت العامُت التي   

هشظذ الحم في ئدماج فئت الجزالء بعذ 

ؤلافشاج خاـت أن السجحن مىاوً، 

                                                           
(19)

اٌظبدس   112-14ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ  79أٔظش اٌّبدح  -

 1436سِضبْ  20ثزبس٠خ  1-15-84ثّٛخت اٌظ١ٙش اٌشش٠ف سلُ 

 6380إٌّشٛس ثبٌدش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ  ١ٌٛ٠2015ٛص  7اٌّٛافك ي 

 .١ٌٛ٠2015ٛص  23اٌّٛافك  1436شٛاي  6ثزبس٠خ 
(20)

، ٔفظ 112-14ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ  78أٔظش اٌّبدح  -

 اٌّشخغ اٌغبثك.
(21)

، ٔفظ 112-14ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ  86أٔظش اٌّبدح  -

اٌّشخغ اٌغبثك.
 

وليىن  .ب أن جىفش له وافت الحلىق ًخىح

هظام الشعاًت الالخلت أـبذ مً آلالُاث 

اإلاعاهمت في الحذ مً خاالث العىد التي 

أضحذ مً الظىاهش التي ٌعاوي منها كىاع 

السجىن. بدُث أـبذ لضام على وافت 

 الفاعلحن على اإلاعخىي الىوني والجهىي 

واملحلي جدمل اإلاعإولُت إلدماج هزه الفئت 

ي الاحخماعي والاكخفادي وفم بالىظ

غ هظام  ملاسبت خلىكُت تهذف ئلى جىَش

الشعاًت الالخلت هدم مً الحلىق التي 

أـبدذ حعشف اهخماما بالؼا مً كبل وافت 

الذٌو وسهحزة مً سوائض العُاظت الجىائُت 

 الحذًثت.

للذ ؼيل الخىاب اإلاليي العامي    

 51بمىاظبت افخخاح العىت اللمائُت ًىمه 

مدفضا ليافت   5111ًىاًش لعىت 

 مً هىليه ما أن "الفاعلحن،والزي حاء فُه 

مجاٌ  في الاحخماعي للبعد شاملت زعاًت

 مً هىفسه بما إال ًىخمل ال العدالت

 السجىاء للمىاطىين إلاوظاهيت الىسامت

 اللضائيت ألاخيام منها دهمال ججس  التي

 إلاصالح مع للحسيت. ...بمىاشاة الظالبت

 السجىن  كاهىن  املخلدم الري شمل

 على وظهس الري الطمىح العمل وبسهامج

 الظادض مؤطظت  دمحم به جنهض أن

 السجىيت، املؤطظاث هصالء إدماج إلعادة

 كصد إلاطساع حعليماجىا أصدزها فلد
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 مدهيت عصسيت سجىيت مسهباث ببىاء

املادًت  بالظسوف والاعخىاء وفالخيت

  (22)للسجىاء". واملعىىيت

  

ؼيل هزا الخىاب آلُت لعلذ مجمىعت    

مً اجفاكُاث الؽشاهت بحن اللىاع الىص ي 

ت ألاخشي،  على السجىن واللىاعاث الىصاٍس

ئلافت ئلى اجفاكُاث الؽشاهت بحن مإظعت 

دمحم العادط إلعادة ئدماج السجىاء 

ت خاـت اجفاكُاث واللىاعاث  الىصاٍس

الؽشاهت مع اللجان ؤلاكلُمُت للمبادسة 

ت الخابعت للعماالث   الىوىُت للخىمُت البؽٍش

وألاكالُم، والتي أـبدذ  جلعب دوسا 

ع اإلاذسة للذخل  ل اإلاؽاَس أظاظُا في جمٍى

 اإلالذمت مً كبل اإلاإظعت للجزالء العابلحن.

بعذ أن أـبذ جذبحر الؽأن السجني     

ت مؽترهت جفشك على وافت معإولُ

اإلاخذخلحن اإلاعاهمت في أوعىت الىظي 

السجني والعمل على ئدماج العاهىت 

السجىُت بعذ ؤلافشاج، ووفم ما جممىه 

خاـت ما  5100دظخىس اإلاملىت لعىت 

ًخعلم باخخفاـاث الجماعاث الترابُت 

يا أظاظُا ًدخم  أـبدذ هزه ألاخحرة ؼٍش

                                                           
(22)

" العدل طف ِٓ ٔض اٌخطبة اٌٍّىٟ، ِأخٛر ِٓ وزبة ِمز -

 في خطاب ورسائل صاحة الجاللة الملك دمحم السادس من سنة 

ِٕشٛساد ٚصاسح اٌؼذي ٚاٌسش٠بد ِذ٠ش٠خ  "،3122إلى 1999

 ثذْٚ طجؼخ، ثذْٚ -لغُ اٌزٛاطً-اٌذساعبد ٚاٌزؼبْٚ ٚاٌزسذ٠ث 

اٌؼذي ، اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٛصاسح 214ٚ 213ربس٠خ، ص: 

ربس٠خ االطالع:    - www.justice.gov.ma:ٚاٌسش٠بد

2022/05/25 20:10. 

ئـالح عليها الاهخشاه في جىَشغ زلافت 

الجزالء وإدماحهم في الىظي الاحخماعي 

م علذ اجفاكُاث  والاكخفادي عً وٍش

(   ؼشاهت مع الذولت وهُئاث ) املطلب ألاٌو

  )املطلب الثاوي(. املجخمع اإلاذوي

 

: الخعاكد بين الدولت  املطلب ألاٌو

والجماعاث الترابيت همدخل لخىسيع 

ثلافت إعادة إلادماج على املظخىي 

 حلي.وامل الجهىي 

على  5100هق دظخىس اإلاملىت لعىت    

لشوسة اهخشاه الجماعاث الترابُت في 

جفعُل العُاظاث العامت للذولت واهخشاوها 

ل املخىىاث ؤلاظتراجُجُت  الفعاٌ في ججًز

خُث  (23)، التي حعمل الذولت على بلىستها

ً للذولت في  أـبدذ هزه ألاخحرة ؼٍش

ٌ ئعذاد العُاظاث العمىمُت وآلُت إلعما

مبذأي الالخلائُت والخيعُم بحن اللىاعاث 

  (24)الحيىمُت والجماعاث الترابُت.

مً خالٌ الاهخمام الزي عشفه كىاع    

ش  السجىن باإلاؼشب خاـت بعذ الخلاٍس

  (25)الفادسة عً مإظعاث دولُت وووىُت

                                                           
(23)

، ٔفظ 2011ِٓ دعزٛس اٌٍّّىخ ٌغٕخ  137أٔظش اٌفظً  -

 اٌّشخغ اٌغبثك.
(24)

أٔظش ِذاخٍخ ٚص٠ش اٌذاخ١ٍخ أثٕبء رمذ٠ُ ِششٚع ا١ٌّضا١ٔخ  -

أِبَ أٔظبس ٌدٕخ اٌذاخ١ٍخ  2022اٌفشػ١خ ٌٛصاسح اٌذاخ١ٍخ ٌغٕخ 

ٚاٌدّبػبد اٌزشاث١خ ٚاٌغىٕٝ ٚع١بعخ اٌّذ٠ٕخ ثّدٍظ إٌٛاة. 

ٌزفبط١ً أوثش أٔظش رمش٠ش ٌدٕخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌدّبػبد اٌزشاث١خ 

ٚاٌغىٕٝ ٚع١بعخ اٌّذ٠ٕخ  زٛي ١ِضا١ٔخ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ٚٚصاسح 

اػذاد اٌزشاة اٌٛطٕٟ ٚاٌزؼ١ّش ٚاإلعىبْ ٚع١ب٠خ اٌّذ٠ٕخ ، اٌغٕخ 

 .19ص:  2021 دٚسح أوزٛثش 2022اٌّب١ٌخ 
(25)

شىً اٌزمش٠ش اٌظبدس ػٓ اٌّدٍظ اٌٛطٕٟ ٌسمٛق اإلٔغبْ عٕخ  -

ٚاٌزٞ زذد ِغؤ١ٌٚخ رذث١ش اٌشأْ اٌغدٕٟ وّغؤ١ٌٚخ  2012
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وبعذ ؤلاعماٌ بذظخىس  والخىحهاث اإلالىُت،

وما جممىه مً خلىق  5100اإلاملىت لعىت 

السجىاء. أـبذ مً المشوسي " ولع  لفئت

آلُاث جشابُت للؽشاهت والخعاون وإسظاء 

كىاعذ فعالت لخىظُم العالكاث بحن 

مخخلف اللىاعاث والهُئاث وهزا املجالغ 

اإلاىخخبت ولمان الخىاظم بحن مهامها لبلىغ 

ل العُاظت  ألاهذاف اإلاشحىة ومىاهبت ججًز

ت اإلاخلذمت التي جشجىض على اإلاعاهمت  الجهٍى

الفعلُت لللائمحن على جذبحر الؽأن املحلي 

والجهىي في الخىمُت اإلاىذمجت على أظاط 

مبذأ حؽاسوي هخُاس ووني أعىى اهىالكخه 

ـاخب الجاللت اإلالً دمحم العادط هفشه 

هللا وأًذه مىز جىفِب حاللخه للجىت 

ت ". ت للجهٍى ئر أـبذ مً  (26)الاظدؽاٍس

لها الىاحب على وافت اإلاإظعاث التي ًمىً 

أن جلعب دوسا في الشقي بىلعُت اإلاإظعاث 

السجىُت وإدماج الجزالء بعذ ؤلافشاج، و 

الاهخشاه الفعاٌ في جذبحر الؽأن السجني. 

م آلُت  عه عً وٍش هزا الخىحه جم جىَش

الخعاكذ بحن الجماعاث الترابُت  والذولت، 

                                                                                    
ِشزشوخ،  رٛخت ِٓ خالٌٙب رىبرف خٙٛد وبفخ اٌّزذخ١ٍٓ ٌشلٟ 

ثٛضؼ١خ اٌّؤعغبد اٌغد١ٕخ ٚاٌسذ ِٓ اإلشىب١ٌبد اٌزٟ رؼ١ك 

٠خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ، ِٚٓ أّ٘ٙب زبالد اٌؼٛد اٌّمزض١بد اٌذعزٛس  رفؼ١ً

اٌزٟ رؼشف اسرفبػب فٟ طً غ١بة اٌّٛاوجخ ٚ اٌززجغ ٌٕضالء اٌّفشج 

ػُٕٙ، ِب ٠فشع ػٍٝ اٌمطبع اٌٛطٟ ػٍٝ اٌغدْٛ ِٚؤعغخ دمحم 

اٌغبدط إلػبدح ادِبج اٌغدٕبء ٚاٌّدبٌظ إٌّزخجخ اٌٝ ػمذ ارفبل١بد 

ثؼذ اإلفشاج ٌٙزٖ  ششاوخ لٛاِٙب أٔغٕخ ظشٚف االػزمبي ٚاإلدِبج

 اٌفئخ ِٓ اٌّدزّغ.
(26)

أٔظش وٍّخ اٌغ١ذ إٌّذٚة اٌؼبَ ثّٕبعجخ رٕظ١ُ اٌذٚسح اٌؼبششح  -

ِٓ ثشٔبِح اٌدبِؼخ فٟ اٌغدْٛ، ٌزفبط١ً أوثش أٔظش اٌشاثظ: 

p?id_art=619https://www.dgapr.gov.ma/articles.ph ،

 .22:10ػٍٝ اٌغبػخ  2022ِبٞ  27ربس٠خ اٌض٠بسح 

بىاء على اجفاكُاث الؽشاهت  والخعاون بحن 

السجىن وإعادة  اإلاىذوبُت العامت إلداسة

ؤلادماج مً حهت،  وبعن مجالغ الجهاث 

ض  مً حهت أخشي، والتي تهذف ئلى حعٍض

الخذماث اإلالذمت لجزالء السجىن على 

اإلاعخىي الجهىي، خُث ؼملذ هزه  

الاجفاكُاث الؽشاهت والخعاون  بحن حهت 

الذاخلت وادي الزهب، وحهت ظىط ماظت،  

وفاط مىىاط، ودسعت جافُاللذ، وولمُم 

  (27)واد هىن.

ئن ئظىاد جذبحر الؽأن السجني لُفبذ      

مً الاخخفاـاث املخىلت للجماعاث 

الترابُت لِؽيل مذخال سئِعُا لذمج 

اإلاإظعاث السجىُت في املخىىاث 

ت الجهىٍت واملحلُت ومعليا حذًذا  الخىمٍى

لخذبحر كىاع السجىن وفم ملاسبت 

حؽاسهُت هذفها  جذاسن الفشاغ الزي خلفه  

ئدساج اإلاإظعاث السجىُت لمً  عذم

الاخخفاـاث اإلاىوىلت للجماعاث الترابُت 

خاـت أن  الاخخفاـاث واإلاهام اإلاشهبت 

واإلاخعذدة ألابعاد التي حعمل اإلاإظعاث 

السجىُت على ئعمالها ججعل منها فماء  

اللخلائُت العُاظاث العمىمُت، والتي مً 

أهمها الحلىكُت والجىائُت وألامىُت 

ت.والاحخماع  (28)ُت والتربٍى

                                                           
(27)

أٔظش وٍّخ اٌغ١ذ إٌّذٚة اٌؼبَ ثّٕبعجخ رٕظ١ُ اٌذٚسح اٌؼبششح  -

 ِٓ ثشٔبِح اٌدبِؼخ فٟ اٌغدْٛ، ٔفظ اٌّشخغ اٌغبثك.
(28)

 ٔفظ اٌّشخغ اٌغبثك.  -

https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=619
https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=619
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عمل اللىاع الىص ي على السجىن اإلامثل    

في اإلاىذوبُت العامت إلداسة السجىن وإعادة 

ؤلادماج  واملجالغ الجهىٍت العالفت الزهش 

ئلى جىَشغ زلافت ئدماج الجزالء بالىظي 

والعمل على جأهُلهم وإدماحهم  السجني

بالىظي الاحخماعي والاكخفادي بعذ 

م علذ اجفاكُاث  ؤلافشاج، ورلً عً وٍش

ت مياهت  ؼشاهت وحعاون تهذف ئلى جلٍى

اإلاإظعاث السجىُت على اإلاعخىي الجهىي 

واملحلي مً خالٌ العمل على جدلُم 

مجمىعت مً ألاهذاف اإلاىفىؿ عليها في  

في  جدعحن الخذماث الاجفاكُاث، واإلاخمثلت 

اإلالذمت للعاهىت السجىُت على اإلاعخىي 

الجهىي ومداسبت الفلش والهؽاؼت وأوعىت 

ل عذة بشامج  ظشوف اعخلالها، وهزا ججًز

وفم ملاسبت حعاكذًت تهذف أظاظا ئلى 

جفعُل وسػ الجهىٍت في جذبحر الؽأن 

السجني، وججذًذ خظحرة اإلاإظعاث 

 (29)السجىُت وفم مخىي حهىي.

جىضث الاجفاكُاث اإلابرمت  على الذوس اس     

الزي أـبدذ جلعبه املجالغ الجهىٍت في 

جذبحر الؽأن السجني خالٌ مشخلتي 

الاعخلاٌ وؤلادماج بعذ ؤلافشاج والهادفت ئلى 

: 

                                                           
(29)

أٔظش د٠جبخخ ارفبل١خ اٌششاوخ ث١ٓ ِدٍظ خٙخ و١ٍُّ ٚاد ْٔٛ  -

 23ٚإٌّذٚث١خ اٌؼبِخ إلداسح اٌغدْٛ ٚاػبدح اإلدِبج اٌّجشِخ ثزبس٠ح 

 .2022ِبسط 

ض الىلىحُاث  - دعم البيُت الخدخُت وحعٍض

 باإلاإظعاث السجىُت بالجهت.

جدعحن الخذماث اإلالذمت لجزالء  -

 الجهت.اإلاإظعاث السجىُت ب

دعم بشامج الخأهُل إلعادة ؤلادماج  -

لفائذة هضالء اإلاإظعاث السجىُت 

 (30)بالجهت.

ت في جذبحر     ئن اهخشاه املجالغ الجهٍى

ؼإون العاهىت السجىُت ظىاء خالٌ 

مشخلت الاعخلاٌ أو بعذ ؤلافشاج ًمىىه أن 

ًخفف مً العبء اإلاللى على عاجم 

مإظعت دمحم العادط إلعادة ئدماج 

ء، خاـت وأنها حعشف عذة السجىا

ت. ئال أن  ـعىباث ظىاء مادًت أو بؽٍش

ت ال ًىفي، خاـت  جذخل املجالغ الجهٍى

في ظل ػُاب املجالغ اإلاىخخبت ألاخشي 

واإلاخمثلت في مجالغ الجماعاث ومجلغ 

العماالث وألاكالُم، علما أن هزه ألاخحرة 

لها مً الاخخفاـاث ما ٌعاعذ على بلىسة 

الجزالء، بعذ ؤلافشاج  زلافت ئعادة ئدماج

م  عنهم، على اإلاعخىي املحلي عً وٍش

جفعُل آلُاث الؽشاهت والخعاون وجىظُم 

العالكاث والخىاظم بحن مخخلف اللىاعاث 

 ظىاء الحيىمُت أو ػحر الحيىمُت. والهُئاث

   

                                                           
(30)

ِٓ ارفبل١خ اٌششاوخ ث١ٓ ِدٍظ خٙخ و١ٍُّ ٚاد  2أٔظش اٌّبدح  -

ْٔٛ ٚإٌّذٚث١خ اٌؼبِخ إلداسح اٌغدْٛ ٚاػبدح اإلدِبج ٔفظ اٌّشخغ 

 اٌغبثك.
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املطلب الثاوي: الخعاكد بين الجماعاث 

 الترابيت وهيئاث املجخمع املدوي  

بت الخعاكذًت بحن الجماعاث حعخمذ اإلالاس     

الترابُت  وهُئاث املجخمع اإلاذوي كىتها مً 

الترظاهت اللاهىهُت اإلاخمثلت في مجمىعت مً 

الىفىؿ،  التي جدؽيل أظاظا مً 

ت خاـت الففل   010اإلالخمُاث الذظخىٍس

ئلافت  (31)،5100مً دظخىس اإلاملىت لعىت 

للمجالغ  ئلى اللىاهحن الخىظُمُت اإلاإوشة

اإلاىخخبت والتي جممىذ مجمىعت مً 

اإلالخمُاث التي حعمذ لها بعلذ اجفاكُاث 

الؽشاهت والخعاون مع هُئاث املجخمع 

اإلاذوي على اإلاعخىي املحلي والجهىي . لذي  

خٌى اإلاؽشع للمجالغ اإلاىخخبت علذ 

اجفاكُاث ؼشاهت مع الجمعُاث اإلاعترف لها 

ؽشوع بففت اإلاىفعت العامت بهذف ئهجاص م

  (32)أو وؽاه ري فائذة مؽترهت.

ئن الذوس الزي ما فخئذ جلعبه مإظعت   

دمحم العادط إلعادة ئدماج السجىاء  

لخىَشغ زلافت  ؤلادماج لفئت الجزالء 

                                                           
(31)

ِٓ دعزٛس اٌٍّّىخ اٌظبدس األِش ثزٕف١زٖ  136ٔض اٌفظً  -

، ػٍٝ أْ اٌزٕظ١ُ اٌدٙٛٞ ٚاٌزشاثٟ ٠ؤِٓ ١ٌٛ٠2011ٛ  29ثزبس٠خ 

ِشبسوخ اٌغىبْ اٌّؼ١١ٕٓ فٟ رذث١ش شؤُٚٔٙ ٚاٌشفغ ِٓ ِغبّ٘زُٙ 

فٟ اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ إٌّذِدخ ٚاٌّغزذاِخ، ٚ٘ٛ األِش اٌزٞ ٠ٕطجك 

ٕظ١ّٓ فٟ خّؼ١بد رغبُ٘ ثأٔشطزٙب ٚثشاِدٙب ػٍٝ األشخبص اٌّ

 فٟ ٘زٖ اٌز١ّٕخ...
(32)

زذد اٌّششع آ١ٌخ اٌزؼبلذ ث١ٓ اٌّدبٌظ إٌّزخجخ ١٘ٚئبد   -

 اٌّدزّغ اٌّذٟٔ ِٓ خالي إٌظٛص اٌمب١ٔٛٔخ ا٢ر١خ :

 111-14ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ  162ِدبٌظ اٌدٙبد: اٌّبدح  -     

 .١ٌٛ٠2015ٛ  7ف١زٖ ثزبس٠خ اٌّزؼٍك ثبٌدٙبد اٌظبدس األِش ثزٕ

 113-14ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ  149ِدٍظ اٌدّبػبد: اٌّبدح  -   

 .١ٌٛ٠2015ٛ  7اٌّزؼٍك ثبٌدّبػبد اٌظبدس األِش ثزٕف١زٖ ثزبس٠خ 

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ  141ِدٍظ اٌؼّبالد ٚاأللب١ٌُ : اٌّبدح  -   

ِش ثزٕف١زٖ اٌّزؼٍك ثّدٍظ اٌؼّبالد ٚاأللب١ٌُ اٌظبدس األ 14-112

 .١ٌٛ٠2015ٛ  7ثزبس٠خ 

العابلحن وحؼُحر الفىسة العلبُت التي 

سظمها املجخمع عنهم، والعمل على ئدماحهم 

في اليعُج الاكخفادي والاحخماعي مىز 

زه اإلاإظعت مً كبل حاللت اإلالً ئخذار ه

، وما أعلبها مً 5115هفشه هللا ظىت 

اجفاكُاث ؼشاهت بُنها  وبحن عذة كىاعاث 

ل هظام الشعاًت الالخلت مىز  خيىمُت لخجًز

الاعخلاٌ ئلى ؤلادماج بعذ ؤلافشاج. ما أـبذ 

ًفشك على املجالغ اإلاىخخبت الاهخشاه في 

هزا الىسػ اإلاليي خاـت مع اسجفاع 

اهىت السجىُت في العىىاث الخمغ الع

م علذ اجفاكُاث ؼشاهت  ألاخحرة عً وٍش

وحعاون بُنها وبحن مإظعت دمحم العادط 

إلعادة ئدماج السجىاء وىهه حمعُت لها 

ـفت اإلاىفعت العامت ومإوشة وفم  ظهحر 

اإلاخعلم بالحم في جأظِغ  0122هىهبر  02

 الجمعُاث هما جم حعذًله وجخمُمه.

ضام على الجماعاث الترابُت للذ أـبذ ل    

علذ اجفاكُاث الؽشاهت لخفعُل 

ت واللاهىهُت، التي  اإلالخمُاث الذظخىٍس

خىلها اإلاؽشع لهزه اإلاإظعاث واإلاشجبىت 

بىظام الشعاًت الالخلت للمفشج عنهم. ئر  

ًمىً اعخماد آلُت الخعاكذ مً كبل 

املجالغ اإلاىخخبت مً أحل ئدماج هضالء 

كماء فترة اإلاإظعاث السجىُت بعذ 

العلىبت التي حعخبر مً اخخفاـاتها، 

خاـت أنها حعخبر عمىا في اللجان 
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ؤلاكلُمُت إلاشاكبت السجىن اإلاىفىؿ عليها 

في كاهىن اإلاعىشة الجىائُت والتي أظىذث 

لها مهمت الشكابت على ولعُت الجزالء أزىاء 

فترة العلىبت وإدماحهم وجأهُلهم احخماعُا 

  (33)واكخفادًا بعذ ؤلافشاج.

غ       ٌؽيل الخعاكذ آلُت هاحعت في جىَش

الحم في ؤلادماج لفئت الجزالء خاـت بعذ 

علذ الاجفاكُت ؤلاواس اإلابرمت بحن مإظعت 

دمحم العادط إلعادة ئدماج السجىاء ووصاسة 

الذاخلُت مً أحل دعم اإلابادسة الىوىُت 

ت ومداسبت الفلش والهؽاؼت  للخىمُت البؽٍش

ابعحن لألكالُم لفئت الجزالء العابلحن الخ

ل  والعماالث، والتي ظاعذث في ججًز

ع اإلاذسة للذخل لفائذة  مجمىعت مً اإلاؽاَس

دت مً املجخمع على اإلاعخىي  هزه الؽٍش

املحلي. هزه ألاخحرة أزمشث هخائج ئًجابُت 

خاـت في الؽم اإلاخعلم في ؤلادماج 

الاكخفادي الزي ٌعخبر مً أهم ألاظباب 

ما ًلضم وافت اإلاإدًت ئلى العىد الجىائي، 

املجالغ اإلاىخخبت على اإلاعخىي املحلي 

والجهىي اللُام باإلابادسة لعلذ اجفاكُاث 

ؼشاهت وحعاون بُنها وبحن مإظعت دمحم 

ل  العادط إلعادة ئدماج السجىاء لخجًز

ع مذسة للذخل،  تهذف ئلى ئـالح  مؽاَس

هزه الفئت مً املجخمع  وبلىسة ظُاظت 

شاج، خاـت أن ئعادة ئدماج الجزالء بعذ ؤلاف

                                                           
(33)

لبْٔٛ اٌّغطشح  620أٔظش ِضّْٛ اٌفمشح األٌٚٝ ِٓ اٌفظً  -

 ، ٔفظ اٌّشخغ اٌغبثك.22-01اٌدٕبئ١خ 

الاجفاكُت اإلابرمت بحن اإلاإظعت ووصاسة 

ع  ل اإلاؽاَس الذاخلُت التي تهذف ئلى جمٍى

اإلاذسة للذخل لفائذة الجزالء العابلحن 

ظخعشف حؼُحرا في وبُعت اإلاعاهمحن في 

م خث املجالغ  ل مممىنها، عً وٍش ججًز

اإلاىخخبت الخابعت للعمالت أو ؤلاكلُم في 

مً عذد اإلاعاهمت اإلاادًت للشفع 

ع اإلاذسة للذخل وىن  اإلاعخفُذًً مً اإلاؽاَس

ل  ـىذوق اإلابادسة لىخذه ػحر واف  لخمٍى

ع  بعبب اسجفاع عذد الىلباث التي  اإلاؽاَس

جلذم للمشاهض الخابعت إلاإظعت دمحم 

العادط إلعادة ئدماج السجىاء وجفعُل 

مممىن ؼعاس مإظعت دمحم العادط 

 " إعادة إدماحهمإلعادة ئدماج السجىاء 

 (34)... مظؤوليدىا حميعا" .

 

خخاما وبعذ دساظت اللىاهحن الخىظُمُت      

للجماعاث الترابُت وما جممىخه مً 

ـالخُاث خىلها اإلاؽشع لهزه ألاخحرة التي 

ت  جمخاص بخعذد، مع اإلاعخجذاث الذظخىٍس

والتي وان مً أهمها ما جممىه   5100لعىت 

مً دظخىس اإلاملىت الزي أظىذ  10الففل 

إلاإظعاث الذولت والجماعاث التربُت حعبئت 

                                                           
(34)

رظش٠ر ِٕغك ِؤعغخ دمحم اٌغبدط إلػبدح ادِبج اٌغدٕبء  -

ثّشوض اٌّٛاوجخ ٚاػبدح اإلدِبج ثّذ٠ٕخ أوبد٠ش، ِمبثٍخ  ِغ ِٕغك 

ِغ  2022ِبسط  15ٚاػبدح اإلدِبج ثأوبد٠ش ثزبس٠خ ِشوض اٌّٛاوجخ 

 اٌؼبششح طجبزب.
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وافت اإلاىاسد مً أحل جلذًم خذماث ليافت 

اإلاىاوىحن على كذم اإلاعاواة. فلذ أـبذ مً 

المشوسي على الجماعاث الترابُت وفم 

جذبحر ملاسبت حؽاسهُت مع الفاعلحن في 

وفعالُاث املجخمع اإلاذوي  الؽأن السجني

على اإلاعخىي الجهىي واملحلي، العمل مً 

أحل أوعىت ظشوف الاعخلاٌ وجشهحز على 

بشامج اإلاىاهبت والخدبع بعذ ؤلافشاج للحذ 

مً العىد للفعل الجشمي، الزي أـبذ مً  

اهبر اإلاؽاول التي ٌعاوي منها اللىاع 

عاث الىص ي على حعُحر وجىظُم اإلاإظ

السجىُت، إلاا له مً جبعاث على جىظُم و 

حعُحر وجذبحر اإلاإظعاث السجىُت التي 

ش  حعشف اهخظاظا، وهى ما اهذه جلٍش

اإلاىذوبُت العامت إلداسة السجىن و اعادة 

، والزي أؼاس ئلى أن 5150الادماج لعىه 

عذد اإلاعخللحن في السجىن اإلاؼشبُت ًىاهض 

، مً بُنهم 5150ألف شخق في  11

% في خالت اعخلاٌ اخخُاوي.45.01

 كائمت املساحع:

بحن مجلغ حهت ولمُم واد هىن واإلاىذوبُت العامت إلداسة السجىن وإعادة ؤلادماج، مً  اجفاكيت الشساهت

خ  ض الخذماث اإلالذمت لجزالء السجىن بجهت ولمُم  وادهىن، اإلابرمت بخاٍس  .5155ماسط  51أحل حعٍض

بمشهض اإلاىاهبت وإعادة ؤلادماج  الظادض إلعادة إدماج السجىاء جصسيذ امليظم الجهىي ملؤطظت دمحم

خ   .5150أهخىبش  52بأوادًش أزىاء اإلالابلت اإلاىجضة معه بخاٍس

ذ  ، بمشهض اإلاىاهبت وإعادة ؤلادماج بمذًىت ميظم مؤطظت دمحم الظادض إلعادة إدماج السجىاءجفٍش

خ أوادًش، ملابلت  مع ميعم مشهض اإلاىاهبت وإعادة ؤلادما مع العاؼشة  5155ماسط  02ج بأوادًش بخاٍس

 ـباخا.

" العدٌ في خطاب وزطائل صاخب الجاللت امللً دمحم الظادض مً مأخىر مً هخاب  الخطاب املليي،

ت الذساظاث والخعاون والخدذًث  "،3122إلى 1999 طىت  اث مذًٍش كعم -ميؽىساث وصاسة العذٌ والحٍش

خ، ؿ: بذون وبعت، بذون  -الخىاـل ، اإلاىكع ؤلالىترووي لىصاسة العذٌ 504و 501 جاٍس

اث    - www.justice.gov.maوالحٍش

بدىفُز  5100ًىلُىص  51اإلاىافم  0415مً ؼعبان  57ـادس في  2-22-12الظهير شسيف زكم 

ذة الشظمُت عذد   الذظخىس  هق  . 5964bisاإلايؽىس بالجٍش
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ف سكم الفادس بمىحب  املخعلم بالجهاث 222-25اللاهىن الخىظيمي  خ   0-02-21الظهحر الؽٍش  51بخاٍس

 .5102ًىلُى  7ٌ  اإلاىافم 0410سممان 

ف سكم   املخعلم باملجالع الجماعيت 224-25اللاهىن الخىظيمي   0-02-22الفادس بمىحب الظهحر الؽٍش

خ   .5102ًىلُىص  7اإلاىافم ٌ  0410سممان  51بخاٍس

ف سكم كاليماملخعلم بالعماالث وألا 223-25اللاهىن الخىظيمي زكم  -24،  الفادس بمىحب الظهحر الؽٍش

خ  02-0 ذة الشظمُت سكم  5102ًىلُىص  7اإلاىافم ٌ  0410سممان  51بخاٍس خ  0121اإلايؽىس بالجٍش  0بخاٍس

 .5102ًىلُىص  51اإلاىافم  0410ؼىاٌ 

ف سكم  ،33-12كاهىن املظطسة الجىائيت  خ  0-15-522الفادس بظهحر ؼٍش افم مى  0451مً سحب  52بخاٍس

 .5115أهخىبش  1ٌ 

، بمىاظبت جىظُم الذوسة العاؼشة مً بشهامج ولمت الظيد املىدوب العام  إلدازة السجىن وإعادة إلادماج

الجامعت في السجىن، لخفاـُل أهثر أهظش الشابي: 

les.php?id_art=619https://www.dgapr.gov.ma/artic. 

ش خٌى محزاهُت وصاسة الذاخلُت لجىت الداخليت والجماعاث الترابيت والظىنى وطياطت املدًىت ،  جلٍش

 . 5150دوسة أهخىبش  5155ووصاسة ئعذاد التراب الىوني والخعمحر وؤلاظيان وظُاًت اإلاذًىت ، العىت اإلاالُت 

ملاٌ  مبرون العاخلي  –دزاطت خالت  –امللازبت الدشازهيت وآليت لخدليم الخىميت املحليت باملغسب

ت للعلىم الاحخماعُت وؤلاوعاهُت، املجلذ   . 5150ظىت  15العذد  1ميؽىس باملجلت الجضائٍش

ي السجىن هائب سئِغ حمعُت حهاث اإلاؼشب  في أؼؼاٌ الجامعت الشبُعُت ف مداخلت عبد الىاخد ألاهصازي 

خ  5بالسجً املحلي ظال  املخىىاث الاظتراجُجُت للخىمُت، أي مىكع للمإظعت السجىُت؟  - ماسط  51بخاٍس

 .https://www.youtube.com/watch?v=TCw7mpo4BdU&t=2337sعلى الشابي:  5155

ش خٌى ولعُتق إلاوظان والدًملساطيتمسهص دزاطاث حلى   اإلاعاًحر لىء اإلاؼشب على في السجىن  ، جلٍش

عاث الىوىُت الذولُت الح  ولشوسة والدؽَش  . 5150ميؽىساث مىبعت البُماوي  دحىبر   5151-5100ؤلـا

ش خٌى خىت العمل الىوىُت في مجاٌ الذًملشاوُت املىدوبيت الىشازيت امليلفت بدلىق إلاوظان ، جلٍش

 ،5150-5102لىق ؤلاوعان وخ

  https://ampcpp.ma: للجمعُت اإلاؼشبُت لشؤظاء مجالغ العماالث وألاكالُم ااإلاىكع ؤلالىتروهُ

https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=619
https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=619
https://www.youtube.com/watch?v=TCw7mpo4BdU&t=2337s
https://ampcpp.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/

