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عادة الإدماج  الس يد املندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون واإ

 الس يد رئيس اجمللس الوطين حلقوق الإنسان

دماج السجناءممثل  دالس ي  مؤسسة محمد السادس لإعادة اإ

 ممثل منظمة الصحة العاملية ابملغرب دالس ي

عادة الإدماج)لوزارة الصحة و العامونالسادة الكتاب   و اجملاس للمندوبية العامة لإدارة السجون واإ

 الوطين حلقوق الإنسان(

 الس يد املفتش العام لوزارة الصحة

 املركزية لوزارة الصحة ةالسادة مديري الإدار 

عادة الإدماج  السادة املدراء املركزيون للمندوبية العامة لإدارة السجون واإ

 والكء املكل دلى حمامك اململكةالسادة 

 السادة مدراء املراكز الاستشفائية اجلامعية

 الس يد معيد لكية الطب والصيدةل ومعيد لكية طب الأس نان ابلرابط

 الس يد رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

 الأمم املتحدة للتمنية انمجالس يد املنسق املقمي لرب

 ة املشرتك ملاكحفة الس يداالس يد مدير برانمج الأمم املتحد

 الس يدات والسادة ممثيل املنظامت غري احلكومية واجملمتع املدين

 الس يدات والسادة اخلرباء

 أأهيا احلضور الكرمي
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ىل جانبمك اليوم  يرشفين الصحة يف السجون : "للندوة الوطنية  الرمسي الافتتاح يفأأن أأحرض اإ

برشاكة بني وزارة الصحة واملندوبية  واليت تنظم "؟أأي نظام لرعاية حصية أأفضل ابلوسط السجين

دماج السجناء عادة الإدماج ومؤسسة محمد السادس لإعادة اإ  من بدمع ،العامة لإدارة السجون واإ

 املالراي.و  السلالس يدا،  داء ملاكحفة العاملي والصندوق العاملية الصحة منظمة

ية ادلعوة تلب كر عىل أأود يف البداية أأن أأرحب بلك املشاركني وأأتوجه هلم جبزيل الش 

امهوا معنا يف ساذلين  ائنرشاك مجليع تشكرايت و أأن أأعرب عن امتناين أأيضا . كام أأودللحضور معنا

عداد  تنظمي هذا احلدث الهام. و  اإ

 

 حرضات الس يدات والسادة،

ن حصة السج  لك حتداي شالهنوض هبذا احلق ي من حقوق الإنسان، و  اأأساس ي احق ني تعترباإ

ن ف ،الإطارويف هذا  دان.كبريا للمنظومة الصحية ببال آلياتاإ  انطالقا من -انالإنسقوق حل ادلولية ال

ىل النصوص اخلاصة مثل "القواعد المنوذجية ادلنيا ملعامةل  الإعالن العاملي حلقوق الإنسان ووصول اإ

خشااص اكحمكوم أأن الأ  عىل بوضوح تؤكد ,السجناء" اليت اعمتدهتا املفوضية السامية حلقوق الإنسان

تنص املواطنني، كام  بايقك   احلق يف الصحةبنفس  علهيم ابلعقوابت السالبة للحرية ينبغي أأن يمتتعوا

 متتيعل أأجمن الرشوط الرضورية لضامن  الاكمةل ادلوةل تتحمل املسؤوليةأأن عىل  املواثيقهذه 

 . اديني أأو اي، ثقاف ااجامتعي اكن سواء متيزي أأي احرتام كرامهتم ودون يف اطار ،احلق هبذا السجناء

 ،4102 ةالصادر س نالسجون والصحة  حولأأوصت منظمة الصحة العاملية يف تقريرها  ولقد

تؤكد و  .يتجزأأ من الس ياسة الصحية الوطنيةجزءا ل  ثلمت جيب أأن  للسجناءالس ياسة الصحية  بأأن

تكل ة رضة للمااطر الصحية، خاصعهشاخشة و  أأكرث تعتربهاته الرشحية من اجملمتع  أأن أأيضا املنظمة

 لأمراض السارية وغري السارية.  اباملتعلقة 

احرتام  ةلااهامتما خاصا ملس 4100س نة ل دس تور اململكة املغربية  خصص ،طارالإ يف هذا و

مجيع  ريتوفالسجناء حبقوقهم الأساس ية و متتيع  عىل رضورة 42 يف مادته نصحقوق السجناء حيث 

 .ماعتقاهل خالل فرتةهلم  الظروف الإنسانية الالزمة
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صاحب اجلالةل، ل هذا املوضوع بأأولوية خاصة يف التوهجات الإسرتاتيجية السامية وقد حظي 

فتتاح مبناس بة ا 4112يناير 42يف خطابه السايم لحيث قال ، املكل محمد السادس حفظه هللا ونرصه

ن"  : الس نة القضائية ل مبا  اإ ما نوليه من رعاية خشامةل للبعد الاجامتعي يف جمال العداةل ل يس تمكل اإ

  ."للحرية ل جتردمه مهنا الأحاكم القضائية السالبة اليت نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنني السجناء

املنظم للمؤسسات السجنية اهامتما خاصا  411-22-0أأوىل الظهري الرشيف رمق ام ك

 منظومة الصحيةلل  ةالتنظمييالقواعد  حيدد اكمال صالحيث خصص ف ،الصحية يف السجونلادمات ل

حداث قفزة نوعية ،املؤسسات السجنية داخل  نيالرعاية الصحية للمعتقل يف جمال مما مكن من اإ

 ببالدان.

 حرضات الس يدات والسادة،

ن ة واذلياخلاص الاحتياجاتذوو  الأخشااصدة الهنوض ابحلقوق الصحية لفائوعيا بأأمهية 

 ،ات الصحيةالولوج للادم يف املساواةمبدأأ متاخش يا مع و  ،السجناءيوجدون يف وضعية هشاخشة كفئة 

جراءات 4102-4104 لوزارة الصحة لفرتة القطاعية الإسرتاتيجيةخصصت فقد  هامة ختص تعزيز  اإ

 .لفائدة السجناءاخلدمات العالجية والوقائية 

عادة الإدماج و وبفضل الرشاكة الفعاةل ،هكذا و  يق اب مع املندوبية العامة لإدارة السجون واإ

اخلدمات التالية لفائدة السجناء من طرف املستشفيات واملراكز  تقدمي 4102س نة  مت خالل، الفرقاء

 211و  ستشفاءا معلية 0011 ، طبية ةستشار ا 24111أأكرث من :  لوزارة الصحة الصحية التابعة

 جراحية. ةمعلي

 متقد ف املؤسسات السجنية، و السارية داخلالأمراض الوابئية  منوفامي خيص الوقاية  

تفيدين من فاق عدد املس   حيث ،لفائدة السجناء السحااي الهتاب مرض ضد تطعميلل  محالتمي تنظ

  .4102س نة  خالل جسينا 2111 هذه امحلالت

جون فريوس نقص املناعة البرشية يف الس داء انتشار ارتفاع نس بة أأخذا بعني الاعتبارو 

فقد مت ختصيص ، صحةهتا وزارة الأأجر حسب ادلراسات اليت  ٪4.0 و ٪1.2 ما بني رتاوحت اليت

 س يداال لتعزيز أأنشطة ماكحفة  ،خالل الس نوات الأربع املاضيةماليني درهام  2يناهز  امالي اغالف
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ضافية قدرها  برجمة مع ،السجون داخل اوالأمراض املنقوةل جنس ي ما  للفرتة مليون درمه 4.0مزيانية اإ

جراء من الغالف املايلمكن هذا  وقد. 4102-4100 بني ذا ية ضد هية وحتسيس  و توع محالتعدة  اإ

جراء ،معتقال 2111من  أأزيد ادلاء لفائدة  اتاملؤسس لك موظفيعدة ورخشات حتسيس ية لفائدة  واإ

)مدراء املؤسسات، رؤساء املعاقل، املربون املرشفون، الأطباء وأأطباء الأس نان، الأطباء  نيةالسج 

وتكوين مجيع الأطباء واملمرضني العاملني داخل ، ، املمرضون واملمرضون املساعدون(النفس يون

 ادونطمليابالبديل  العالجو  فريوس نقص املناعة البرشيةنية يف جمال الكشف املبكر لالسج املؤسسات 

  .عن طريق احلقن اخملدراتمس تعميل  لفائدة

خشارة ول نالإ  جناء املصابنيضد الس يدا لفائدة لك الس  الثاليثالوزارة تتكفل بتوفري العالج  فاإ

 .هبذا ادلاء

برام وزارة الصحة قامتفقد ، داخل املؤسسات السجنية فامي خيص ماكحفة داء السل أأما  ابإ

عادة الإدماج بدمع من الصندوق العاملي اكحفة مل اتفاقية رشاكة مع املندوبية العامة لإدارة السجون واإ

 :اجل من، وذكل ماليني درهام  0يفوق لها مبلغ مايل  رصد، الس يدا وداء السل واملالراي
 

عادة (0  للمرىض العزل وغرف  (laboratoires de bacilloscopie)اللطاة خمتربا لتحاليل 42ترممي  اإ

 ،داخل السجون

                                         ،radiologie numérisée)  (appareils de الرمقية ابلأخشعةاقتناء س بعة أأهجزة للفحص  (4

 ،LED) (microscope  جماهر من نوع ليد 01 اقتناء (2

 داء السل، يف جمال تشخيص وعالج خش به الطبيةو  تكوين الأطر الطبية (2

 ،السل لفائدة السجناء الكشف عن داءتنظمي محالت  (0

دماج حتاليل الكشف عن فريوس نقص املناعة البرشية  (2  مؤسسة جسنية.  02 داخلواإ
 

دماج متلزنلء املؤسسات السجنية،  ةوالاقتصادي ةالاجامتعي الهشاخشة صوصياتخب ووعيا  اإ

 ،لتغطية حاجياهتم الصحية (RAMED)  املساعدة الطبية نظام املس تفيدين من بنيمن السجناء  فئة

بشأأن مدونة التغطية الصحية  11-20من القانون رمق  001املادة  وذكل وفقا للرشوط اليت تنص علهيا

 الأساس ية.
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 حرضات الس يدات والسادة،

زالت تواهجنا مجموعة من الاكراهات والتحدايت من اجل ما ،املبذوةلات هوداجمل  من لرماب

اهتم الصحية س بة حلاجياجلودة املنا ذاتحتسني ولوج هذه الفئة من املواطنني اىل اخلدمات الصحية 

 العداةل الاجامتعية واحلق يف الصحة.  طبقا ملبادئ

عادة ، تس تدعي منا الوضعيةوملواهجة هذه التحدايت دخل مع الت مناجهالربامج و  هيلكة اإ

مع بلورة  ،ميف صلب الاهامت جتعل من السجني وحقه يف الصحة ،وتشاركية اعامتد مقاربة حقوقية

 ،فئة السجناءل  الأولويةاحلاجيات الصحية لتغطية  متعددة القطاعاتمندجمة و مشرتكة و  حصية برامج

 السارية غري لأمراضاملتعلقة اباحلاجيات  بل كذكل ،واملنقوةل ابلأمراض الوابئيةاملرتبطة  ليس فقط

 .والطفل الأم حصةو  ،والإدمان النفس ية الصحةو  ،القلب والرشايني وأأمراضكداء السكري 

ىل السجني ارية فانه يتعني تعزيز اخلدمات الاستش ،ومن اجل تقريب اخلدمات الصحية اإ

الطبية العامة واملتخصصة داخل السجون من اجل تتبع احلاةل الصحية للسجناء املصابني بأأمراض 

ىل املستشفيات لأجل هذا الغرض. ،مزمنة   عوض أأن يتنقلوا اإ

آليات يف كذكل التفكري ينبغيو   يق والتعاون بني التنس   وسائلوتطوير  جديدة لتحسني أ

عادةزارة الصحة واملندوبية العامة لإدارة السجون و  واء عىل س ،ومجيع الفرقاء املعنيني جالإدما واإ

طاراملس توى املركزي أأو اجلهوي أأو الإقلميي يف  ذه وتتبعه نظام اجلهوية املوسعة اذلي يسهر عىل تنفي اإ

ادلولية  بتجار بعني الاعتبار ال  ذمع الاخ، صاحب اجلالةل، املكل محمد السادس حفظه هللا ونرصه

امج الصحية اليت تتبع الرب و . وذكل بغية تنفيذ ادلولية توصيات املنظامت كذاو  الرائدة يف هذا اجملال

 تس هتدف فئة السجناء.

نشاء جلنة تقنية مشرتكة ت ،ومن اجل الهنوض هبذه التحدايت م ممثلني عن ضفقد تقرر اإ

عادةعدل واحلرايت واملندوبية العامة لإدارة السجون الادلاخلية ووزارة  الصحة ووزارة وزارة  جالإدما واإ

دماج السجناء واجمللس الوطين حلقوق الإنسان وممثلني عن اجملمتع  ومؤسسة محمد السادس لإعادة اإ

لهيا هممة اقرتاح يف ، املدين وفرقاء أ خرين  للهنوضك مندمج ومشرت  ال جال برانمج معل أأقربتعهد اإ

الهامة  لوطنيةاعىل التوصيات اليت س تنبثق عن هذه  ابناءعية للسجناء وفق مقاربة حقوقية و ابلوض 

 وكذا التجارب ادلولية الرائدة.
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قهم اذلين يعانون اضطراابت نفس ية والصادرة يف ح  السجناءخيص حتسني وضعية فامي  أأما

يداعهم مسؤوليهتمقضائية تقيض ابنعدام  أأحاكم تقرر ادماج عضوية  فقد ،النفس ية الأمراضمبصاحل  واإ

عادة الإدماج داخل اللجنة الوطنية للصحة النفس ية من اجل  املندوبية العامة لإدارة السجون واإ

جياد احللول الالزمة لها.  املشاركة يف دراسة وتتبع ملفات هذه الفئة من السجناء واإ

 حرضات الس يدات والسادة،

ن مع جليةل للوقوف عند وضعية الصحة يف السجو مناس بة ةالهامالوطنية  الندوة ههذ تعترب

س واس تنتاج رووالتجارب يف هذا اجملال ومن اجل اس تخراج ادل الأفاكرولتبادل  ،اجنازاهتا واكراهاهتا

طنني ومة اخلدمات الصحية لفائدة املواظهنا دمع مسلسل تعزيز وتقوية منأأ التوصيات اليت من خش

 السجناء.

امة لإدارة املندوبية الع؛ للك املؤسسات الرشيكةخشكري  أأجددأأن  أأود قبل أأن أأختمت لكميت

دماج السجناء، اجمللس الوطين حلقوق  عادة الإدماج، مؤسسة محمد السادس لإعادة اإ السجون واإ

اعرب  أأنا أأيضد أأو  . كامالإنسان ولك رشاكئنا من اجملمتع املدين لتعاوهنم املمثر واملتأ زر مع وزارة الصحة

 همدمع  ، عىلرايواملال السلداء الس يدا و  ملاكحفة العاملي الصندوقو  العاملية الصحة نظمةمل  امتناينعن 

ىل لك  .هذه التظاهرة لتنظمي واملادي التقين  نيهم كام اغتمن هذه الفرصة لأتوجه بأأحر تشكرايت اإ

دارية وأأعوان عىل اجملهودات اليت يبذ ا من اجل التكفل لوهنالصحة من أأطباء وممرضني و تقنيني واطر اإ

احلكومية  تالطيب والوقايئ ابحلاجيات الصحية للسجناء. وأأتقدم ابلشكر كذكل للك القطاعا

واملؤسسات الوطنية وادلولية ومجعيات اجملمتع املدين عىل املسامهة الفعاةل من اجل الهنوض بصحة 

  السجناء.

نين أأتطلع ، ءأأخشغالمك خالل هذا اللقاأأمتىن لمك لك التوفيق والنجاح يف  ىل هامتملك ابواإ  اإ

 .االتوصيات اليت س تنتج عهن

 خشكرا لمك عىل اهامتممك، والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 


