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دوبية العامة إدارة السجون وإعادة اإدماج ومركز  ي إطار اتفاقية الشراكة بن ام
ذ أبريل  هوض بثقافة حقوق 2016دراسات حقوق اإنسان والدمقراطية م ، واهادفة إ ال

ية وإعداد الدراسات مرافقة ذلك، قام امركز  اإنسان ي صفوف موظفي امؤسسات السج
دوبية ببلور  ة مشروع يهدف تعزيز قدرات أطر هذ امؤسسات ي جال الوقاية من التعذيب وام

اطة بالكرامة. ية أو ا وقد حظي هذا  وغر من ضروب امعامات والعقوبات القاسية أو امه
راء امغاربة.  امشروع بدعم من سفارة هواندا بامغرب، وأطر فريق من ا

 السياق

دوبية العامة إدارة السجون وإعادة اإدماج  تبلور هذا امشروع ي سياق جهودات ام
صر البشري من خال التأهيل وترسيخ حقوق اإنسان ثقافة ومارسة، وانفتاحها  اية بالع للع

امعي.  على فاعلن متخصصن، سواء على امستوى الدو أو الوطي، الرمي أو امدي وا

تعزز هذا البعد من خال التفاعل مع االتزامات امتواصلة للمملكة امغربية ي جال  وقد
اهضة التعذيب. ها مصادقتها على الروتوكول ااختياري اتفاقية م  حقوق اإنسان، وضم

رمان من ومعلوم أن هذا الروتوكول مكن  ة الفرعية امكلفة به من زيارة أماكن ا اللج
ص ع رية وي ية للوقاية من التعذيب. وقد نص القانون رقم ا  76.15لى إحداث آلية وط

ظيم اجلس الوطي للحقوق اإنسان الصادر  على أن  2018بفاتح مارس الذي أعاد ت
 حتضن هذا آخر هذ اآلية.

درج ي إطار اانفتاح على اآليات آمية ي  وا شك أن هذا التوجه للملكة امغربية ي
ها من زيارة الباد وااضطاع بامهام اموكولة إليها. وقد سبق  جال حقوق اإنسان ومكي

اص بالتعذيب وجموعة العمل امكلفة  ها امقرر ا لعدد من هذ اآليات أن زارت امغرب م
 بااعتقال التعسفي وغرما.



ها على مكن امية، وحرصا م دوبية هذ الدي دوبية من ومرافقة من امركز وام  أطر ام
اءآدوات امعرفية الازمة للتفاعل ال ، جاء هذا الرنامج اموجه إ مدراء اآلياتمع هذ  ب

هوي إضافة إ أطر من اإدارة امركزية. ية وعدد من أطرها على امستوى ا  امؤسسات السج

 مكونات المشروع

 وقد مل امكونات التالية:، 2019إ هاية  2018من مطلع الرنامج امتد 

اء؛ -  إعداد دليل حول الوقاية من التعذيب ومعاملة السج

ية والصكوك الدولية ي جال الوقاية من  امرجعي اكتاب - حول التشريعات الوط
 التعذيب؛

زين - ية ذات   USBمفتاح  يضمن عددا من الدراسات وامراجع الدولية والوط
 الصلة

ظيم عدد من اللقاء - ية وقد م ت ات والورشات لفائدة امدراء وأطر امؤسسات السج
: حو التا  مركزيا وجهويا على ال

سيسي هدف تقدم امشروع، أهدافه ومكوناته، ممثلي قطاعات حكومية  .1 لقاء 
ظمات حقوق اإنسان ية وم حضر ما يقارب مائة مشارك  ،ومؤسسات وط

دوب العام السيد سة لهذ امهمة. وشارك ي   وحظي بتغطية إعامية ام
قوق اإنسان  إدارة السجون وإعادة اإدماج وآمن العام للمجلس الوطي 

كما م   ،والدمقراطية اإنسانومثلة عن سفارة هواندا ومركز دراسات حقوق 
شيط الورشات.  خال اللقاء تقدم اإصدارين الذين م إعدادما ٓدوات لت

 مديرا ومديرة انعقدت مركز تكوين آطر بتيفلت. 76أربع ورشات شارك فيها  .2

جة ووجدة وفاس لفائدة أطر أربع ورش .3 ات جهوية انعقدت بكل من أكادير وط
ها  اطق، استفاد م هم  اإطار  118من عدة م  امرأة. 11من بي



 30-28أيام ) ةورشة تكوين مكونن ي جال الوقاية من التعذيب مراكش لثاث .4
ها 2019أكتوبر  اطق امغرب من بن من  اإطار  30أ استفاد م من ختلف م

 استفادوا من الورشات السابقة.

جة يومي  .5 يات إعداد التقارير ي جال التعذيب نظمت بط     15ورشة حول تق
 من اإدارة امركزية وجهات ختلفة. اإطار  30، وشارك فيها 2019نونر  16و 

ية  350وهكذا استفاد من الرنامج  اطق الباد وامؤسسات السج إطارا من ختلف م
هم   امرأة. 44من بي

 منهجية التنشيط

ظرية و  شيط بن العروض ال هجية الت شكاليات اإتحديات و الاستحضار معت م
ية للمشاركن ابعة من اممارسة امه ارب دولية أو صادر  ،ال ة عن واممارسة الفضلى من 

تفضا عن أنشطة اجموعات والزيارات اميدانية. وقد أأمية،  هيآت هذ آبعاد التفاعلية  غ
ي ملك امقتضيات واآليات وآدوار اموكولة لْلية  امتمثل اهدف امتوخي من الرنامج

ية للوقاية من التعذيب وامرتكزات القانونية والعملية امرتبطة ها ومتطلبات التفاعل مع  الوط
 .باقي اآليات الدولية

سبة للمشاركن وامشاركات وضرورة  وأبرزت جلسات التقييم أمية هذا العمل بال
دوبية العامة إدارة مواصلته ي جاات أخرى قصد مرافقة التزامات بادنا واسراتيجية عمل  ام

هوض بثقافة حقوق اإنسان ي السجون وإعادة اإدماج، خاصة ي جال تعزيز القدرات  وال
 الوسط السجي.

 

 



 الهدف من الورشة

اقراحات خصوص خرجات هذا تقدم أمل و  امسامة بتقييمونأمل من هذ الورشة 
ةوذلك من خال تفكر مشرك لل ،العمل  امسامة ي الورشة ي آبواب التالية: عي

اوب الورشات مع انتظارات امشاركن -   وامشاركات ما مدى 

شيط )دليل، كتاب مرجعي، -  أ كانت مفيدة  USB هل امواد امعدة للت

 ما هو التقييم امخصص للبعد التفاعلي بن امؤطرين وامشاركن  -

صاص الذي مت ماحظته  -  ما هو ا

اسب للورشات  الظروفهل  - ظيم وفرت شروط العمل ام  امادية للت

اء - جز خال الورشات  ما هي متطلبات تطوير وإغ  العمل ام

ها هذ الورشة  يب ع مع انفتاحها على باقي تلكم بعض من القضايا الي نأمل أن 
ة ااقراحات والتقييمات من قبل الذين استفادوا من ورشات  امشاركن وامشاركات عي

 .امشروع

دق ايبيس بالرباط :مكان اانعقاد  ف

 :المشاركين

دوبية العامةمن امسامن ي  16 -  ؛الورشات وأطر ام

راء 4 -  ؛فريق ا

 .طاقم امركز -

 

 



 البرنامج

 2020يناير  21الرباط 

 00 : 09  - 30 : 09 اأهدافو افتتاح الورشة: السياق 

   30: 09  - 00: 10 تقديم حصيلة المشروع

 00: 10 - 30: 11 نقاش:

 امشاركن  نتظاراتا استجابةما أمية امشروع ودرجة  -

شيط امواد امعدة ي إطار توفر شروط اإمام  - هجية ت يد هل م ا
قق آهداف باموضوع   و

سبة لتعزيز ثقافة حقوق  اإضافةما هي  - الي جاء ها امشروع بال
 امستهدفة  اتاإنسان لدى الفئ

 

 30 : 11 - 45 : 11 استراحة

 مواصلة الورشة:
وانب الي  -  تاج إ تطوير ي برامج ماثلة ما هي ا

ة قصد استكمال التدريب ي  - تاج إ معا وانب الي  ما هي ا
 جال الوقاية من التعذيب 

سبة  ةما هي اانتظارات امستقبلي - ي جال تعزيز القدرات بال
 للوسط السجي

 13 :00 – 11 :45 

  00: 13 – 15: 13 خاصات واختتام
 13:15 وجبة غذاء

 


