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يف اطار مواصلته للزايرات امليدانية اىل خمتلف اجملالس القضائية للمعاينة امليدانية للمؤسسات العقابية،
قام املدير العام لدارة السجون واعادة الدماج الس يد :فيصل بورابةل ،يوم الثنني  27جويلية  2020بزايرة
اىل لك من جمليس قضاء تزيي وزو وبومرداس ،أين اكنت هل معاينة ميدانية ملؤسس تني عقابيتني واملمتثةل يف لك من
مؤسسة اعادة الرتبية والتأهيل تزيي وزو ،مؤسسة اعادة الرتبية تيجالبني (بومرداس).
احملطة الوىل للزايرة اكنت ملؤسسة اعادة الرتبية والتأهيل بتزيي وزو  ،وحرضها لك من الس يدين الرئيس
والنائب العام دلى جملس قضاء تزيي وزو تفقد من خاللها الس يد املدير العام خمتلف املصاحل الدارية وفضاءات
املؤسسة عىل غرار أجنحة احملبوسني والعيادة الصحية وفضاءات اعادة الادماج والنشاطات البناءة ،مطعم احملبوسني
 ،قاعة احملامكة عن بعد  ،قاعة التصال الهاتفي كام وقف الس يد املدير العام عىل ورشة احملبوسني خلياطة الكاممات
 ،أين مثن اجملهودات اليت يبذلوهنا يف ظل الوقاية من جاحئة كوروان (كوفيد  )19هذه الورشة اليت أنتجت منذ بداية
شهر أفريل  73ألف كاممة .
من جانب املوظفني تفقد الس يد املدير العام مرقد واقامة املوظفني والنادي ابلضافة اىل قاعة جديدة خاصة
ابحلراسة الليلية.
احملطة الثانية لزايرة الس يد املدير العام اكنت جملس قضاء بومرداس مرفقا بلك من الس يد النائب العام والس يد
قايض تطبيق العقوابت أين تفقد مؤسسة اعادة الرتبية تيجالبني وطاف بلك هيالكها وفضاءات احملبوسني واملوظفني
وخمتلف املصاحل الدارية.
وعىل هامش الزايرة وكتقليد دأب عليه الس يد املدير العام يف لك زايراته ومن أجل تعزيز الشفافية
والتواصل املبارش مع املوظفني مبختلف أسالكهم ورتهبم مجعه لقاءا مع املوظفني يف لك مؤسسة أين اس متع اىل
انشغالهتم واحتياجاهتم معربا هلم نيابة عن الس يد وزير العدل ،حافظ الختام  ،حتياته و تقديره وعرفانه نظري اجلهود
اليت يبذلوهنا يف ظل هاته الظروف الصحية الصعبة اليت متر هبا البالد ممثنا اجلهد املبذول واملسامهة الفعاةل يف تطبيق
اخلطة الوقائية لـمجاهبة فريوس كوروان (كوفيد  )19واحرتام الجراءات املكونة لها حامي ًة للموظفني واحملبوسني وكذا
مدى توفر الوسائل الرضورية ذلكل ،مؤكد ًا وقوف الدارة املركزية اىل جانهبم واس تعدادها لالصغاء املستـمر الهيم
ومدمه ابلعون املطلوب ومرافقهتم ادلامئة واملس مترة لداء هماهمم النبيةل.

