
وطنية حول ندوة  

 

 "الصحة في السجون : أي نظام لرعاية صحية أفضل بالوسط السجني؟"

 بطاقة تقنية

 

 :العامالسياق 

، لم 8002،منذ تأسيسها سنة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج عامةالمندوبية الإن  ،كما هو معلوم

أو  تعادلوالتيأصبحت من أجل الرقي بالرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية تذخر جهدا 

ة يتوفر فعال على وحدات طبية ه المؤسسإن النظام الصحي لهذ .المجتمعأحسن مما هي عليه في 

طبيبا وجراحا  511 تشمللموارد البشرية لوعلى وفرة  ،مستويات المؤسسات السجنيةبمختلف 

 ممرضا. 450طبيبا نفسيا و 44ألسنان، ل

ت الصحية لنزالء المؤسسات السجنية الولوج للخدماعالوة على ذلك، فإن وزارة الصحة تضمن 

بالبيئة السجنية، مثل األمراض مرتبطةالبكل مستوياتها مع مراعاة أولويات البرامج الوقائية 

 المناعة المكتسبة، داء السل، التهاب السحايا واإلدمان...إلخ  وداء فقدانالمنقولة جنسيا 

ونظرا للخصوصيات المتعلقة وعلى الرغممن كل المجهودات المشتركة المبذولة،  ،ذلكمع 

انتقادات متكررة من طرف بعض الهيئات  ، أضحى نظام الرعاية الصحية موضوعبالسجين

والتي شملت أيضا األطر الطبية وشبه الطبية نظرا . وخاصة الحقوقية منهاالوطنية والدولية 

 .المقدمة لجودة الخدمات تعطي صورة سلبيةوالتي  السجني،المرتبطة بالمحيط حدة األمراض ل

إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ووزارة الصحة على بينة من التحديات  العامةإن المندوبية 

الولوج إلى اإلجراءات الوقائية )األمراض غير المحتملة لتحسين الخدمات المشتركة في مجال 

 ، التغطية الصحية وتدبير نظامها.الطفل...(، ظروف االستشفاءصحة األم والمعدية، 

من وزارة الصحة، تنظيم ندوة  إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لعامةلقد التمست المندوبية ا

مختلف وذلك بإشراك  ،في إشكالية التكفل الصحي الالئق بالسجناء تفكير معمقمشتركة من أجل 

جل تحديد نموذج والمجتمع المدني، من أ غير الحكوميةالدوائر الحكومية المعنية، المنظمات 

 .في أحسن الظروف الصحيةوالولوج للخدمات الحق في الصحة تنظيمي يضمن للسجين 

 

:الندوةتاريخ ومكان انعقاد   

 يم.المؤتمرات لمؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتعل مركز

 8051أكتوبر  82-82

 



 

 األهداف المتوخاة:

 ؛ تقييم الوضع الحالي للرعاية الصحية للمعتقلين 

  إدماجها؛تحديد مجاالت تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وطريقة 

 تنسيق أفضل للمتدخلين المعنيين. انقتراح نظام حكامة ونموذج تنظيمي لضما 

 :الندوة تنظيم

 عامة، تتناول كل منها مواضيع تتعلق بما يلي:شكل جلسات  تنعقد الندوة على 

 التكفل والرعاية الصحية للمعتقلين: واقع، خاصيات، إنجازات وإكراهات؛ 

 المنظمات الغير حكومية؛تدخل شركاء الهيآت و 

 .معايير ونماذج بعض الدول في مجال الرعاية الطبية للسجناء 

  ف الوصول إلى األهداف بهد لتعميق النقاش عمل ورشات 3سيتم عقد

وترتكز على المنتظرة لتقديم التوصيات والسماح بتحقيق النتائج المتوخاة. 

الخدمات الصحية الالئقة بالسجناء، حكامة الرعاية الصحية بالمؤسسات 

للحفاظ على  ،الحكومية والمجتمع المدنيالسجنية ومساهمة المنظمات غير 

 حقوق وكرامة السجين والمساهمة في إعادة تأهيله وإدماجه.

 لمشاركون:ا

  مشاركا، وهم كالتالي: 880حوالي 

 المركزيون لوزارة الصحة؛ راءالمد 

 لوزارة الصحة؛ قاليمي األوبالجهويون ومندراء المد 

  المسؤولون عن البرامج الوطنية الصحية لنزالء المؤسسات السجنية؛ 

 إلدارة السجون وإعادةاإلدماجعامةوأطر اإلدارة المركزية للمندوبية الراء مد 

 امة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج وبعض عالجهويون للمندوبية الراء المد

 مدراء وأطباء الوحدات الصحية السجنية.

 ممثلون عن مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء؛ 

 ممثلونعنالمجلسالوطنيلحقوقاإلنسان، 

 ؛المؤسساتالشريكة،الحكوميةوغيرالحكوميةاممثلو 

 ؛نوالسجبخبراءدوليونفيمجااللصحة 

 :التمويل

 ؛منظمةالصحةالعالمية 

 ؛برنامجاألممالمتحدةالمشترك 

 الصندوقالعالميلمكافحةفيروسنقصالمناعةالبشريةوالسلوالمالريا. 

 

 

 


