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بسم هللا الرحمان الرحيم
والصالة و السالم على رسوله الكريم
•
•
•

•
•
•
•
•

السيد الرئيس األول للمحكمة العليا،
السيدة رئيسة مجلس الدولة.
السيدان النائب العام لدى املحكمة العليا،ومحافظ الدولة لدى مجلس
الدولة.
السيد املفتش العام،
السادة املدراء العامون ،
السيدات والسادة إطارات وزارة العدل،
السيدات والسادة ممثلو أسرة اإلعالم
السيدات والسادة الحضور الكريم.
السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

يسعدني أن أحضر معكم هذا اللقاء لإلشراف على تنصيب السيد
فيصل بوربالة ،في مهامه الجديدة ،مديرا عاما إلدارة السجون وإعادة
اإلدماج بالنيابة،
والسيد فيصل بوربالة ،الذي أتوجه إليه بخالص التهاني
والتبريكات على هذا التتويج المستحق والجدير به ،كقاض جاد
ومتميز  ،الذي تميَّزَ عمله منذ التحاقه بالمديرية العامة إلدارة السجون
وإعادة اإلدماج في سنة  2003إلى اليوم ،بالجدية والبذل والعطاء في
جميع ما أسند له من مهام.
لقد التحق السيد فيصل بوربالة بسلك القضاء سنة  ،1996وعمل
به قاضيا بمحكمة الحراش ،فقاضي تحقيق لدى محكمة سيدي امحمد،
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ثم المدية ،ليعين بعد ذلك  ،في سنة  ،2003نائب مدير للتوظيف
والتكوين بالمديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج .
وفي سنة  ،2008عين مديرا للبحث وإعادة اإلدماج االجتماعي،
وعضوا في لجنة تكييف العقوبات إلى سنة  ،2014ليتولى منذ شهر
أكتوبر الماضي ،مهام المفتش العام بالنيابة لمصالح السجون.
وفضال عن تكوينه القاعدي بالمدرسة العليا للقضاء وتجربته
وممارسته للعمل القضائي ،قبل التحاقه بمجال تطبيق العقوبات وإدارة
السجون وإعادة اإلدماج ،فهو خريج المدرسة الوطنية لإلدارة وحائز
على شهادة ليسانس في الحقوق وشهادة ماجستير في القانون الجنائي
والعلوم الجنائية ،وشهادة دكتوراه في نفس التخصص سنة  ،2018كما
أنه تابع وشارك في عدة تربصات ودورات تكوين داخل وخارج
الوطن.
إن هذا المسار المهني للسيد فيصل بوربالة ،الحافل بالجدية
والنشاط ،السيما على مستوى إدارة السجون وإعادة اإلدماج ،قد
اكسبه تجربة طويلة وخبرة عالية ومرموقة في مجال السياسة العقابية
الوطنية وتطبيقاتها العملية والميدانية.
سيداتي ،سادتي
ال يخفى على أحد منا ،أن ادارة السجون تحتل مكانة مرموقة في
المجتمع عموما وفي قطاع العدالة خصوصا ،ذلك أن تدخلها يواكب
المسار االجرائي الطويل الذي يبدأ من المتابعة الجزائية إلى
المحاكمة ،ويمتد إلى ما بعد هذه المرحلة ،وهو المسار الذي يتعين أن
يلتزم فيه جميع الفاعلين فيه بقواعد المحاكمة العادلة.
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وعند نهاية هذا المسار ،تبدأ المرحلة التي تشرف عليها إدارة
السجون وهي مرحلة تطبيق العقوبة الجزائية التي بدورها يتعين أن
تلتزم بمجموعة من الضوابط القانونية التي نتقاسمها اليوم مع المجتمع
الدولي.
ومن أولى هذه الضوابط أن يندرج دور إدارة السجون ضمن
االطار المؤسساتي الشرعي المكرس دستوريا و بمقتضى القانون
والتنظيم ،فال يجوز حينئذ أن تخرج أعمالها عن السياسة الجزائية
التي تشرف وزارة العدل على تحديد معالمها وتفعيل مقتضياتها .كما
ساغ أن تحدد أهدافها وال طرائق ع َملها وال تخصيص الموارد
ال يست َ
المادية والبشرية الخاصة بها ،خارج االطار الطبيعي الذي يحكم
جميع الهياكل التابعة لوزارة العدل ،الملزَ َمة بدورها أن تسجل أعمالها
بما يتوافق مع السياسات العمومية.
وفي نفس السياق ،فمن الضوابط األخرى التي يتعين أن تخضع
لها إدارة السجون أن يكون اإلشراف على تقييم أداء هياكلها
وموظفيها متكفَال به من طرف نفس الهيئة التي تتولى تقييم أداء
الجهات القضائية وقضاتها وموظفيها ،ملتزمة في ذلك بنفس المعايير
ونفس الطرق ،مع األخذ بعين االعتبار خصوصية مجال السجون
الذي يبقى فيه عنصر االنضباط حجر الزاوية.
لذلك فإن بقاء الثنائية في التعامل ،كما هو عليه األمر حاليا،
يشكل عامال النعزال المؤسسات العقابية عن قطاعها الطبيعي وهو
قطاع العدالة ،كما قد يهدد وظيفتها األساسية باالنقطاع عن منطق
شرعية تطبيق العقوبة إذا طغت على أعمالها االعتبارات
البيروقراطية.
سيداتي ،سادتي :
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إن اإلشراف القضائي على تطبيق العقوبة الجزائية ،أصبح
في أيامنا إحدى المبادئ التي تقوم عليها السياسات العقابية في
العالم ،لـما لهذا الجانب من عالقة بالحقوق والحريات.
وإذا كان تشريعنا بدوره قد أسند لقاضي تطبيق العقوبات وللجنة
تطبيق العقوبات دورا محوريا ،فإنه لم يغفَل تكليف قضاة النيابة
والتحقيق وقاضي األحداث بمهمة مراقبة المؤسسات العقابية.
أكثر من ذلك ،وعلى مستوى أعلى ،أسند قانون تنظيم السجون
وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين ،مهمة المراقبة هذه لكل من
رئيس غرفة االتهام ورئيس المجلس القضائي والنائب العام.
وفي هذا اإلطار ،كثيرا ما يالحظ قلة تفعيل هذه األحكام ،عن
طريق االكتفاء بزيارات تكاد تكون أحيانا روتينية ال تفي بالغرض
التي وضعت هذه النصوص من أجلها.
وال بد من التذكير في هذا المقام ،بما لوكالء الجهورية والنواب
سير المؤسسات العقابية
العامين من مسؤولية كبرى في مجال حسن َ
والحفاظ على أمنها ومتابعة وضعية المحبوسين بها ومراقبة ظروف
االحتباس وأنسنة المعاملة بها ،مع ضرورة التدخل كلما اقتضى الحال
ذلك.
وأن عدم مرافقة مدراء المؤسسات العقابية عند اتخاذ القرار في
هذه المسائل ودون الرجوع إليهم ،وفقا للقانون ،ينطوي على تنصل
من المسؤولية ال يَجد أي تبرير ال في قانون تنظيم السجون وال في
المنطق الذي يقوم عليه وهو منطق رقابة رجال القضاء.
إن النائب العام مسؤول عما يجري في المؤسسات العقابية
التابعة الختصاصه اإلقليمي مسؤولية كاملة ،لذلك ألزمه قانون تنظيم
السجون في مادته  33بإعداد تقرير دوري كل ستة أشهر" ،يتضمن
تقييما شامال لسير المؤسسات العقابية" التابعة لدائرة إختصاصه،
يوجهه إلى وزير العدل ،حافظ األختام.
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ويشترك معه في مسؤولية إعداد هذا التقرير رئيس المجلس
القضائي ،وفقا لنفس النص القانوني.
لذلك ،أجد نفسي مرغما لدعوة المعنيين إلى استرجاع
صالحياتهم كاملة وتحمل مسؤوليتهم التي تفرضها عليهم مهامهم
كممثلي العدالة على المستوى المحلي.
سيداتي ،سادتي
يبلغ عدد موظفي إدارة السجون حاليا بأسالكهم المختلفة 24.110
موظفا ،ويشكلون حجر الزاوية في أية عملية إصالح
وفي نجاح السياسة العقابية المنتهجة ،القائمة على فكرة الدفاع
االجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع
بواسطة إعادة التربية واإلدماج االجتماعي للمحبوسين ،مثلما يؤكده
قانون تنظيم السجون في مادته األولى.
غير أن هذا الهدف األسمى ال يمكن بلوغه دون العناية بهذا
العنصر البشري ،الذي ،وكلنا يعلَم ذلك ،يؤدي مهامه في ظروف
خاصة ناتجة عن ظروف البيئة المغلقة واالحتكاك بالمحبوسين من
ذوي االضطرابات السلوكية والمشاكل االجتماعية.
كما أن العمل في المؤسسات العقابية القديمة المتبقية يضيف
إلتزامات أخرى ومعوقات تزيد من ثقل المهمة.
وال يسعني في هذه المناسبة إال أن أقدم لهم جميعا تحية تقدير
وعرفان للمجهودات الجبارة التي يبذلونها من أجل أداء المهمة النبيلة
الموكلة إليهم ،مثبتينَ في ذلك درجة عالية من نكران الذات.
سيداتي ،سادتي
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أَخذا بعين االعتبار هذه الخصوصيات ،يتعين عند كل عملية
توظيف ،انتقاء الذين تتوفر فيه صفات ال َجلَد وضبط النفس والصبر
والمثابرة والقدرة على التعامل مع الوضعيات الصعبة ،باإلضافة إلى
المؤهالت العلمية المشترطة قانونا.
وهنا يأتي تدخل منظومة التكوين لتنمية هذه الصفات وتدعيم
القدرات العلمية واكتساب المهارات واألخالقيات اللصيقة بعالم إعادة
التربية والتأهيل االجتماعي .وفي هذا االطار من المفيد التذكير أن
مدرسة تكوين موظفي السجون تضمن بملحقاتها األربعة  2400مقعد
بيداغوجي.
ع َم بعمل نوعي
غير أنه لن يبلغ هذا المسعى أهدافه إال إذا تَدَ َّ
عن طريق التحديث المستمر للبرامج البيداغوجية ،واالعتناء بالتكوين
المستمر واالستفادة المستنيرة من الخبرة األجنبية.
سيداتي ،سادتي
ال يمكن الحديث عن إدارة السجون دون التطرق لوضعية
المؤسسات العقابية التي الزمتها لعقود من الزمن ظاهرة االكتظاظ
المزمن الذي يقَ ِّوض كل جهود تفريد العقوبة و َيحدُّ من مردودية
برامج إعادة التربية والتأهيل واالدماج االجتماعي للمحبوسين.
وفي ذلك ،فقد سمحت المعاينة الميدانية باستخالص أن الحبس
المؤقت ال يشكل العامل الرئيسي لهذه الوضعية على اعتبار أنه ال
يمثل إال نسبة  % 16,32من مجموع المحبوسين ،وأن الح ِّل الجذري
يكمن أساسا في تعويض المؤسسات القديمة ال سيما الموروثة من
العهد االستعماري ،عن طريق االسراع في وتيرة إنجاز مشاريع
المؤسسات العقابية المنطلقة سابقا واستالمها في أقرب اآلجال ،ال
سيما أن البعض منها بلغ نسبة متقدمة من االنجاز.
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وتبقى األدوات األخرى المنصوص عليها قانونا تدعم هذا
المجهود ،ويتعلق األمر بأساليب تكييف العقوبة من إفراج مشروط
والعقوبات البديلة األخرى باإلضافة إلى الوضع في الوسط المفتوح
والحرية النصفية والورشات الخارجية.
سيداتي ،سادتي
تشاع أحيانا عن مؤسساتنا العقابية أنباء تشكك بصفة مغرضة
في ظروف الحبس ومعاملة بعض المحبوسين بها.
البد من التأكيد في هذا الصدد ،أن تسيير مؤسساتنا العقابية
يجري في شفافية ومع االحترام الكامل لحقوق االنسان وصون
الكرامة البشرية .ولنا في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية
واألجنبية خير شاهد.
إن أبواب المؤسسات العقابية ظلت وستظل مفتوحة للعديد من
الفاعلين المحترفين في هذا المجال ،منهم اللجنة الدولية للصليب
األحمر والخبراء األجانب والمنظمة الدولية لإلصالح الجنائي.
وتَ َعاملنَا معهم مستمر دون أي تضييق ،وتشهد لنا تقاريرهم المتعددة
مدى التزامنا بالمعايير الدولية.
سيداتي ،سادتي :
وختاما ،إذ أتمنى للسيد فيصل بوربالة التوفيق والسداد في مهامه
الجديدة ،ال يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير لسلفه على رأس
المديرية العامة السيد مختار فليون ،لما قدمه من مجهودات،
كما اليفوتني أيضا أن أجدد الشكر للحضور الكريم كال باسمه
وصفته ،على مشاركتهم لنا هذه المناسبة.
شكرا على كرم المتابعة واإلصغاء
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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معالي السيد بلقاسم زغماتي

وزير العدل حافظ
األختام
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