
 

 تقرير عن الورشة التكوينية لفائدة األطر الصحية العاملة 

 بالمؤسسات السجنية بجهة بني مالل خريبكة

 
وال ( 1199املوافق فاتح مارس )9349من ربيع األول  91الصادر يف  9. 99. 91طبقا للظهري الشريف رقم 

 .حلقوق اإلنسان،و مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الوطين 11-11-7-5-9سيما املواد 

أزمة السجون "و تفعيال لتوصيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف تقريره حول وضعية السجون و السجناء
 .1191الصادر يف أكتوبر " مسؤولية مشرتكة

يف إطار املقاربة التشاركية مع خمتلف املؤسسات ذات ،و  تنفيذ برنامج العمل السنوي للجنة اجلهوية و يف إطار
 .حبماية حقوق اإلنسان الصلة 

نظمت اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بين مالل خريبكة بشراكة مع املندوبية اجلهوية لإلدارة العامة 
للسجون،ورشة تكوينية لفائدة األطر الصحية العاملة باملؤسسات السجنية جبهة بين مالل خريبكة يف 

ابتداء من (  إقليم أزيالل)بفندق تزركونت بأفورار  1195مارس  11، يوم اجلمعة " المقاربة الحقوقية"موضوع
 .الساعة التاسعة والنصف صباحا



مشاركا و مشاركة من مديري و أطباء و ممرضي املؤسسات السجنية  51و قد حضر هذه الورشة التكوينية حوايل 
خريبكة،فضال عن جبهة بين مالل خريبكة باإلضافة إىل بعض أعضاء اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بين مالل 

 .املدير اجلهوي للمندوبية العامة إلدارة السجون خبريبكة

 
احلاضرات حلقوق اإلنسان جبميع احلاضرين و  رئيس اللجنة اجلهوية عالل البصراوي/ ذيف كلمته االفتتاحية رحب 

ق اإلنسان يف تقريره تفعيال لتوصيات اجمللس الوطين حلقو  هلذه الورشة التكوينية اليت تنظم و ذكر بالسياق العام
 كما أشار إىل أن .1191بر الصادر يف أكتو " أزمة السجون مسؤولية مشرتكة"حول وضعية السجون والسجناء

و أخريا ذكر .إدماج املقاربة احلقوقية يف التدبري اليومي للمؤسسات السجنية هتدف إىلهذه الورشة التكوينية 
 .بالربنامج اليومي هلذه الورشة التكوينية

بعد ذلك تناول الكلمة السيد املدير اجلهوي للمندوبية العامة إلدارة السجون خبريبكة،والذي قدم أهم منجزات 
املديرية اجلهوية إلدارة السجون باجلهة يف جمال الرعاية الصحية للسجناء و أهم اإلكراهات اليت تواجه عملها 

ات السجنية و كذا العالقة بني إدارة السجون واملستشفيات واملتمثلة أساسا يف نقص املوارد البشرية الطبية باملؤسس
 .املتواجدة باجلهة

عضو اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بين مالل خريبكة،يف المصطفى المريدي /ذ يف املداخلة األوىل اليت ألقاها
 أهم عناصر و اليت من خالهلا تطرق إىل"املرجعية الدولية و الوطنية للحق يف الصحة لدى السجناء"موضوع

املرجعية الدولية املتعلقة بالصحة باملؤسسات السجنية انطالقا من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وقواعد 
األمم املتحدة بشأن محاية اجملردين من حريتهم و قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات و التدابري غري 

ضا إىل أهم عناصر املرجعية الوطنية املتعلقة بالصحة يف املؤسسات كما أشار أي(.قواعد بانكوك)االحتجازية
املتعلق بتنظيم و تسيري املؤسسات السجنية واملرسوم  14-11السجنية انطالقا من دستور اململكة مت القانون رقم 

 .19-11و قانون املسطرة اجلنائية رقم  14-11للقانون رقم  11-11-315التطبيقي رقم 



رئيس قسم الرعاية الصحية للسجناء باملندوبية العامة إلدارة  الدكتور توفيق أبطاليف املداخلة الثانية اليت ألقاها 
بعض  قدمالسجون و اليت تناول من خالهلا القوانني املنظمة لتدبري قطاع الصحة باملؤسسات السجنية باملغرب و 

السجنية و أهم املشاكل املطروحة و املعيقات واإلكراهات  اإلحصائيات املتعلقة بالوضع الصحي داخل املؤسسات
و يف األخري دعا إىل تظافر اجلهود من طرف كل املتدخلني يف .اليت تواجه عمل املندوبية العامة إلدارة السجون

 .قطاع الصحة إىل العمل املشرتك للنهوض بصحة السجناء داخل املؤسسات السجنية

عبد احلق الذوق إطار مكلف مبلف السجون باجمللس الوطين حلقوق / م بتشيطها ذيف الفرتة الزوالية و اليت قا
جمموعات عمل لدراسة حاالت عملية لبعض الشكايات اليت  17اإلنسان، توزع املشاركون و املشاركات إىل 

حيث قامت .يتوصل هبا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  و جلانه اجلهوية من طرف السجناء أو عائالهتم
 .جملموعات بدراسة كل شكاية ومعاجلتها من كل اجلوانب اإلدارية القانونية و احلقوقية، و التدابري املمكن اختاذهاا

و قد اختتمت األشغال على الساعة السادسة و النصف مساءا بكلمة ختامية للسيد رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق 
من خالهلا استعداد اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان   عالل البصراوي و اليت ذكر/ اإلنسان بين مالل خريبكة ذ

كمؤسسة دستورية و جلانه اجلهوية للمسامهة الفعلية يف جمال التكوين و تقوية قدرات العاملني باملؤسسات 
 . السجنية

 


