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 مقدمة:

ن حريتهم بصفة خاصة إلى ترمى عقوبة الحبس وغيرها من تدابير حرمان األشخاص م 

اإلجرام، وال سبيل إلى تحقيق هذين  حماية المجتمع من الجريمة والحد من حاالت معاودة

الفرضين إال إذا استخدمت فترة الحبس للوصول حتى أقصى مدى مستطاع إلى ضمان إعادة 

إدماج أولئك األشخاص فى المجتمع بعد إطالق سراحهم بحيث يتمكنون من العيش معتمدين على 

 أنفسهم فى ظل احترام القانون .

إلدارات السجون والسلطات المختصة أن توفر وسعيا إلى تحقيق ذلك الغرض ينبغى  

التعليم والتدريب المهنى والعمل، فضال عن األشكال األخرى من المساعدة المناسبة والمتاحة بما 

فى ذلك أشكال المساعدة ذات الطابع اإلصالحى واألخالقى والروحى واالجتماعى والصحى 

الخدمات بما يتماشى مع مقتضيات التفرد والرياضى وينبغى تقديم جميع هذه البرامج واألنشطة و

 الشخصى للسجناء.

كما ينبغى لنظام السجن السعى إلى أن يقلص إلى أدنى حد من الفوارق بين حياة السجون  

والحياة الحرة وبخاصة فيما يتعلق بالحقوق األساسية. وهى فوارق من شأنها أن تهبط بحس 

 لكرامتهم اإلنسانية.المسئولية لدى السجناء أو باإلحترام الواجب 

إن دور المؤسسات العقابية لم يعد يقتصر على عزل الجاني عن المجتمع، بل أصبح  

دورها يتمثل في إصالحه، وتأهيله لحياة اجتماعية شريفة، لذلك فإن سياسة هذه المؤسسات في 

في المعاملة العقابية ترمي إلى منع العودة إلى اإلجرام عن طريق اتباع أساليب متخصصة 

العالج، كالتصنيف، وإيجاد رعاية 

إنسانية متكاملة، ومؤسسات مفتوحة 

وشبه مفتوحة، وتلقين النزيل مبادئ 

العلم واألخالق والدين، وتعليمه مهنة 

 .منها في المستقبل عيشي

والبد لنظام السجن أن يتضمن  

تدابير تعنى بتأهيل السجين لما بعد 

إطالق سراحه عبر منظومة ناجعة 

الرعاية ، وهى ما تعرف بللرعاية

رعاية ممتدة عبر  ؛ والتى تمثلالالحقة

عدة مسارات عالجية تتناول المفرج 

بالعمل  العقابيةعنهم من المؤسسات 

على إعادة التقبل أو التكيف االجتماعي 

حيث بأو تهيئة االستقرار االجتماعي، 

تستهدف الرعاية الالحقة من خالل هذه 

بخريجي المسارات العالجية الوصول 

ة إلى خبرة الحياة لعقابيالمؤسسات ا

عود للجريمة. السوية بعيداً عن ال

وتخضع الرعاية الالحقة لمبدأ المردود 

النفعي بمعنى عدم العود إلى الفعل 

االنحرافي الذي يهدد أمن واستقرار 

 المجتمع.

ولكي يتحقق هذا المبدأ يتوجب  

منذ لحظة  سجينالعمل مع شخص ال

العقابية من خالل ما المؤسسة ولوجه 

نظمت إدارة شرطة الرعاية الالحقة حفاًل خيرياً 

لتقديم الهدايا والمساعدات العينية لعدٍد من أسر 

السجناء والمفرج عنهم بمحافظة اإلسماعيلية 

الجمعيات وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدٍد من 

األهلية والمؤسسات الخيرية حيث تم توفير 

كميات كبيرة من المعونات والمساعدات لعدد 

من المفرج عنهم من السجون وكذا أسر عدٍد 

من نزالء السجون عبارة عن مساعدات مالية 

 .وعينية ، ومشروعات تجارية

من جانبهم قدم أسر السجناء والمفرج عنهم 

ك للحرص على الشكر لوزارة الداخلية وذل

رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم . هذا وتواصل 

إدارة شرطة الرعاية الالحقة جهودها فى توفير 

كافة أوجه الرعاية ألسر المسجونين والمفرج 

  عنهم وتقديم المساعدات الالزمة لهم

 .)خبر منشور بأحد الصحف السيارة(
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وتستند الرعاية الالحقة على عدة  يقدم له من برامج نفسية اجتماعية ودينية ومهنية وثقافية... الخ.

ركائز أهمها الوثائق الدولية التي صدرت عن مؤتمرات مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين تحت 

أهم هذه الوثائق قواعد الحد  رعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي بمنظمة األمم المتحدة ومن

م(، وما تالها من مؤتمرات بخاصة 1960م(، )لندن 1955األدنى لمعاملة المسجونين )جنيف 

مؤتمرات وزراء الشؤون االجتماعية العرب، والحلقات العلمية العربية لدراسة قواعد الحد 

 األدنى.. وغيرها من المؤتمرات الدولية والمحلية. 

جميعها ضرورة العمل في مجال الرعاية الالحقة لما يحققه من توافق إال أنها استهدفت  

المفرج عنه مع نفسه ومجتمعه وبيئته، ومن رضاه عن نفسه وواقعه مما يبعث على األمل في 

المجتمع ثانية فيحقق مزيدا من االرتياح والتوافق حتى تستمر الحياة في تواصل  فىاندماجه 

إال بترقية برامج لجريمة بيل لتقليل نسبة العود لوال س .اآلمن موجب وتحقيق إمكانات االستقرار

 وتطويرها. الرعاية الالحقة

ألجل هذا اتجهت السياسة العقابية الحديثة إلى االعتراف للمفرج عنه بحقه في الرعاية  

ً على استعادة مكانته في المجتمع بعد انقضاء فترة سلب   الالحقة ً ومعنويا بقصد مساعدته ماديا

فالرعاية الالحقة تعتبر أسلوباً تكميلياً للتنفيذ العقابي تهدف إلى استكمال ما تم تطبيقه من  الحرية.

أساليب معاملة وبرامج تأهيل داخل المؤسسة العقابية ، وحتى ال تذهب المشاكل التي تعترض 

 .المفرج عنه بكل ما حققته له هذه األخيرة من إصالح وتهذيب

حقة في ظل السياسة العقابية الحديثة رعاية فردية تقوم على ولم تعد الرعاية الال 

اعتبارات الشفقة والعطف وبدافع ديني أو إنساني. بل هي التزام على الدولة قبل المحكوم عليه 

تفرضه وظيفتها في رسم  السياسة الجنائية المتعلقة بمكافحة الجريمة وكذلك وظيفتها في تطبيق 

لرعاية الالحقة جزء من المعاملة العقابية التي تطبقها الدولة على سبل المعاملة العقابية. فا

أو  -إذا لم تكن مدة العقوبة كافية لتحقيق هذا الغرض  -المحكوم عليه وتستهدف بها إتمام التأهيل 

قائماً  لمساندة المفرج عنه حتى يظل التأهيل الذي حققته أساليب المعاملة داخل المؤسسة العقابية

 .اخله. فهي على هذا النحو الجزء األخير من المعاملة العقابيةومؤثراً بد

أوالشخصية،  العائلية المفرج عنه العمل على حل مشاكل ومن بين صور المساعدة 

مساعدات مادية كالمالبس وتذاكر  له. ويمكن أن تقدم اللجنة مالئم أو عمل مؤقت سكن تدبير أو

ويمكن أن تمتد الرعاية  . خراج أوراق الهوية الشخصيةوالمعاونة في است النقدية السفر والمبالغ

ً أو نفسياً. ومثال ذلك  ً أو عقليا الالحقة إلى تقديم وسائل عالجية للمفرج عنهم المرضى بدنيا

 ً أن ذلك يساهم في استئصال عوامل  بحسب إدمان المخدرات والسوكيات غير السويةعالج  أيضا

 لجريمة مرة أخرى.اإلجرام التي قد تدفع إلى سلوك سبيل ا

 

 ماهية الرعاية الالحقة للمسجونين:أوال: 

يمكن تعريف الرعاية الالحقة للمسجونين وأسررهم بأنهرا ) مجموعرة مرن الجهرود العلميرة والعمليرة 

تقوم بها أجهزة متخصصة حكومية وتطوعيرة، بحيرث تتضرافر تلرك الجهرود لتروفير أوجره الرعايرة 

وقبل اإلفرراج وبعرده، بهردف تحقيرق التكيرف النفسري للمفررج  للمسجون وأسرته خالل فترة العقوبة

عنه مع المجتمع وكذلك تقبل المجتمع له بعد اإلفراج عنه لكي يصبح فرردا منتجرا سرويا، بحيرث ال 

 تدفعه الصعوبات التي قد تواجهه للعودة إلى ارتكاب الجريمة.

ة لكنهرا عمليرة هادفرة عملية عشوائية يمكن إسنادها ألي جهة حكوميرة أو أهليروهى ليست  

 بدءا فى المؤسسة العقابيرةالنفس والتربية واالجتماع  علمومقننة وعلمية يقوم بها متخصصون في 

ألن هناك عالقة مهنية مع صاحب المشكلة وأسرته، كما وأنها عملية أخالقية تحر  علرى كرامرة 

ا مهاراته العالية في اإلنسان والحفاظ على خصوصياته، وهي عملية مهارية يستخدم الممارس فيه

الوصول بالمفرج عنه إلى أقصى حاالت التكيرف الممكنرة، وهرذه المهرارات تعتمرد علرى االسرتعداد 

 .الشخصي ألخصائي الرعاية الالحقة ومستواه األكاديمي، ومجاالت تدريبه
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ويتبلرور هرذا فري ثرالم مجموعررات مهاريرةت مهرارات إدراكيرة يررتمكن مرن خاللهرا األخصرائي تفهررم 

ة المفرررج عنرره وفهررم البيئررة االجتماعيررة ومكوناتهررا، ومهررارات اتصررالية ذات صررلة بسررلوك شخصرري

التفاعل والعالقات المهنية الموجبة ومهارات تأثيرية يرتم اسرتخدامها فري عمليرة التوجيره واإلرشراد 

 العالجي.

وبالنظر إلى هذا التعريف نجد أن الرعاية الالحقة للمسرجونين وأسررهم تسرعى إلرى تحقيرق العديرد  

 من األهداف سواء المباشرة أو تلك غير المباشرة من بينهات

 

 المعايير الدولية لنظم الرعاية الالحقة:      ثانيا: 

السرجناء علرى أن فتررة العقوبرة أكدت المعايير الدولية المنظمة للقواعد النموذجية لمعاملرة  

البد أن يتم خاللها الحفاظ على اسرتمرارية عالقرات السرجين بأسررته والمنظمرات االجتماعيرة الترى 

تعود عليه بالنفع  كما أكدت على أهمية توثيق العالقة برين النرزالء وأسررهم وكرذلك تقرديم الرعايرة 

الضررورية لكرى تضرمن للسرجين عرودة  لهرذه األسررة ولقرد أكردت كرذلك علرى أهميرة اتخراذ التردابير

تدريجيررة إلررى الحيرراة فررى المجتمررع، مررن خررالل نظررام يمهررد إلطررالق سررراح السررجين يبرردأ تنفيررذه فررى 

علرى أن يترولى ذلرك جهرة غيرر شررطية وتشرتمل علرى ن نفسه أو فى مؤسسة أخرى مالئمرة، السج

 مساعدة اجتماعية فعالة. 

ووفقا لهذه القواعد فرإن مسرئولية المجتمرع ال تنتهرى برإطالق سرراح السرجين، برل يجرب أن  

اسرترد حريتره  تكون هنراك هيئرات حكوميرة أو أهليرة أو خاصرة قرادرة علرى ان تعيرر السرجين الرذى

رعايرة ناجعرة بعررد إطرالق سررراحه، تهردف إلررى تخفيرف حردة مواقررف العرداء العفويررة ضرده وتسررمح 

 بإعادة تأهيله للعودة إلى المجتمع.  

ولقد حددت القواعد الدولية مبادئ رئيسة ألى نظام رعاية الحقرة نراجع قرادر علرى صرون  

العالقات االجتماعية بين السجين وأسرته وبينه وبين مجتمعه المحلى إذ أكدت علرى ضررورة برذل 

عناية خاصة للحفاظ على استمرار عالقت السجين بأسررته برل وتحسرينها بقردر مرا يكرون ذلرك فرى 

رفين، وتكمررن أهميرة ذلرك لكونرره صرالح كرال الطر

غيررررر خرررراف اهميررررة البيئررررة األسرررررية فررررى منررررع 

اإلنحراف أو العود إلى الجريمة كما أكدت على 

 (. 106ذلك القاعدة )

( تؤكد على 58)القاعدة وأيضا نجد  

 الرقابة ظل فى سجناء،لل السماحضرورة 

 صدقائهمأو سرتهمبأ صالباالت ضرورية،ال

 . منتظمة فترات على

( على أن 108، 59كما أكدت القواعد ) 

يوضع فى االعتبار منذ بدء تنفيذ العقوبة 

مستقبل السجين بعد إطالق سراحه، مع أهمية 

صون عالقاته بمحيطه االجتماعى الذى سيعاد 

إدماجه فيه بعد انتهاء فترة العقوبة. كذلك 

 ستطاع،لما قدر سجناء،يوزع الأوصت بأن 

 إعادة أماكن أو منازلهم من قريبة سجون على

 .اجتماعيا تأهيلهم

كذلك يجب ان تراعي معاملة  

المسجونين أنهم مازالوا جزءا من المجتمع ، 

ولذلك يجب تجنيد هيئات المجتمع كلما أمكن 

ذلك للمساعدة في مهمة التأهيل االجتماعي 

للمسجونين ، وفى كل مؤسسة يجب أن يعهد 

على األجهزة والهيئات الحكومية أو 

 من لخارجينا تساعد التي صة،اخلا

 فىأقدامهم  تثبيت إعادة على السجن

 الممكن بالقدر َضمنأن تو ،المجتمع

ق المط السجناء حصول والالزم

وأوراق الهوية  الوثائق على سراحهم

 والعمل المسكن وعلى ضرورية،ال

 تناسب الئقة ثياب وعلى المناسبين،

توفر لهم من   وأن والفصل، المناخ

 إلــى لوصولهــم يكفي ما سائلالو

 لهم شعيــال أسبــاب ولتأميــن وجهتهم

 إطالق شرةتلــي مبا التـي الفترة خلــال

 سراحهم.
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سجون المفرج عنه برعاية الئقة فعالة تهدف إلى إلى باحثين مؤهلين ومتخصصين بمهمة مد الم

 امل عليه وإلى تأهيله اجتماعيا ".تقليل التح
 

 ا: واقع الرعاية الالحقة فى المجتمع المصرى:لثثا

من قانون تنظيم  64أقر المشرع المصري نظام الرعاية الالحقة حينما أوجب في المادة  

االجتماعية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل السجون أن تخطر إدارة السجن وزارة الشئون 

اإلفراج عنهم بمدة كافية ال تقل عن شهرين لكي يتسنى في هذه المدة تأهيلهم اجتماعياً، وإعدادهم 

من الالئحة الداخلية  46للبيئة الخارجية مع بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه لهم. وتقضي المادة 

سجون عند اإلفراج عنه مكافأة مالية مناسبة عن عمله تحددها لقانون تنظيم السجون بأن يعطى الم

الالئحة الداخلية. ويراعى في تحديدها والتصرف فيها أن تكون دون األجر العادي لمثله، مع عدم 

 .جواز تصرف المسجون في المكافأة مادام في السجن

من  88دة ومن صور الرعاية الالحقة في النظام العقابي المصري ما تنص عليه الما 

الالئحة الداخلية للسجون من وجوب تقديم المالبس الالئقة للمفرج عنه للظهور بها في المجتمع. 

ً ما تنص عليه المادة  من نفس الالئحة حينما أوجبت صرف نصف األجر  14ومن ذلك أيضا

  .المستحق للمفرج عنه والذي يعتبر رصيداً له يمنح عند اإلفراج

ة وبنراء منظومترره واقعيرا منوطرا بعديررد مرن الجهررات فرى المجتمررع إن تقرديم خردمات الرعايرر 

أجهرزة  المصرى؛ ومرن برين هرذه األجهرزة المعنيرة بتقرديم الرعايرة ألسرر السرجناء والمفررج عرنهم،

أجهررزة و رسرمية تتمثررل فري ت إدارة الرعايررة الالحقرة برروزارة الداخليرة ووزارة الشررئون االجتماعيرة.

االتحررراد النررروعي لجمعيرررات رعايرررة وأهليرررة تتمثرررل فررري ت جمعيرررات رعايرررة المسرررجونين وأسررررهم. 

 المسجونين وأسرهم.

وال بررد مررن االعتررراف بررأن دور الدولررة فرري الرعايررة الالحقررة يظررل قاصررراً نظررراً لضررعف  

صرررة اإلمكانيررات الماديرررة ألجهزتهررا. وال يتسرررنى تعررروي  هررذا الرررنقص إال بترردخل الجمعيرررات الخا

والمجتمررع المرردني ، ممررثالً فرري رجررال األعمررال وأصررحاب المشررروعات الصررناعية والتجاريررة ، 

 .فتصبح مكافحة الظاهرة اإلجرامية رسالة المجتمع كافة

هذا ويمكن إيجاز دور كل جهراز مرن األجهرزة السرابقة فري تحقيرق الرعايرة السرر المسرجونين  

 والمفرج عنهم على النحو التالي ت

 عاية الالحقة بوزارة الداخلية :إدارة الر-1

م ويضرم هررذا  1972( لسرنة  1272أنشر  قسرم الرعايرة الالحقرة بموجرب القرررار الروزاري رقرم )  

 القسم وحدتين هما ت

  وحدة متابعة اإلعداد المهني 

وتخررتص بمتابعررة أعمررال اللجرران المشرركلة للتوجيرره المهنرري. والرعايررة االجتماعيررة والصررحية 

للمسررجونين وللمعتقلررين والمحبوسررين احتياطيررا وفقررا للتعليمررات المنظمررة لررذلك ومتابعررة مرردي 

تقرردمهم فرري الترردريب الررذي وجهرروا إليرره ، واإلسررهام فرري إزالررة المعوقررات ، ومتابعررة الجهررود 

ة أسرهم ، ومن ذلك كفالة سرعة وصول الضرمان االجتمراعي الرذي يتقررر الموجهة إلى رعاي

 وما قد يستحقونه من معونات إضافية من جمعيات رعاية المسجونين. 

وتختص أيضا هذه الوحدة بمتابعرة إتاحرة الفرصرة النتظرام األبنراء فري مدارسرهم والعمرل علرى 

ل علررى ترروفير فرررص العمررل اسررتقرارهم الدراسرري والنفسرري .. وكررذلك تخررتص الوحرردة بالعمرر

الدراسي والنفسي .. وكذلك تختص الوحدة بالعمل على توفير فرص العمل للقادرين من أبنراء 

أسر النزالء ، وتشجيع إنشراء مراكرز تأهيرل مهنري ألسررهم باالتصرال بالجمعيرات والروزارات 

 المعنية ، باإلضافة إلى اإلسهام في حل أية مشكالت قد تتعرض لها األسرة .

 دة رعاية المفرج عنهم وح 

 وتختص بما يلي ت 
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متابعرة المسررجونين و المعتقلررين والمحبوسررين احتياطيرا والمفرررج عررنهم لمعرراونتهم فرري  -أ            

الحصرررول علرررى وظرررائف وأعمرررال مالئمرررة تكفرررل أسرررباب العررريش الشرررريف لهرررم وذلرررك باالتصرررال 

 رى .بالوزارات وجمعيات رعاية المسجونين والجهات المعنية األخ

متابعة نشاط المفرج عنهم للتغلب على أية مشركالت قرد يتعرضرون لهرا إلرى أن يرتم   -ب       

استقرارهم واندماجهم في المجتمع والوقوف منهم موقف الحرزم واإلنرذار إذا مرا بردر مرنهم مرا 

ينبرر  عررن رغبررتهم فرري تجاهررل مررا وجرره إلرريهم مررن نصررح وإرشرراد واالسررتمرار فرري طريررق 

 االنحراف. 

إعررداد تقريررر كررل سررتة أشررهر ولمرردة سررنتين بمررا أسررفرت عنرره متابعررة المفرررج عررنهم ،  -ج      

يتضرمن مرردي اسررتقرارهم فرري عملهررم الجديررد وانردماجهم فرري المجتمررع ومرردي اتبرراعهم السررلوك 

 القويم واالبتعاد عن االنحراف على أن توضع هذه التقارير بالملفات .        

ئية إلقناع الرأي العام بجردوى مسراعدة المفررج عرنهم والفائردة التري القيام بحمالت دعا –د          

 تنعكس علي األمن العام بسبب هذه المساعدة .

تررنه  أقسررام ووحرردات العالقررات العامررة بفررروع الرروزارة الجغرافيررة بمهررام الرعايررة  –هررـ         

الرعايرة الالحقرة  الالحقة للمسجونين ومن في حكمهرم الرذين أمضروا سرتة أشرهر بالتنسريق مرع قسرم

 بمصلحة األمن العام .

م يتضررمن إنشرراء وحرردات للرعايررة الالحقررة  1973( لسررنة  225ثررم صرردر القرررار الرروزاري رقررم ) 

بررإدارة البحررث الجنررائي بمررديريات األمررن ، تخررتص كررل منهررا فرري نطاقهررا بمهررام الرعايررة الالحقررة 

ص المحرردد لقسررم الرعايررة للمسررجونين ومررن فرري حكمهررم الررذين أمضرروا سررتة أشررهر وفررق االختصررا

 الالحقة بمصلحة األمن العام وبالتنسيق معه .

ثم نص في " المادة الثالثة " منه علي أن يعهد بهذا االختصاص بمديريات األمن الصرحراوية إلري 

 وحدات المباحث الجنائية بأقسام البحث الجنائي . 

بشرأن تنظريم وزارة الداخليرة  م 31/7/1983( في  1460وأخيرا . . صدر القرار الوزاري رقم ) 

 برفع مستوى القسم إلي مستوي اإلدارة تتبع مساعد وزير الداخلية لألمن االجتماعي .

 وزارة الشئون االجتماعية : -2

تولي وزارة الشئون االجتماعية أهمية خاصرة لرعايرة أسرر نرزالء السرجون والمفررج عرنهم بقصرد 

معاونتهم علي مواجهة مشكالتهم االقتصادية واالجتماعيرة حترى يرتم التوفيرق بيرنهم وبرين المجتمرع 

ويصبحوا مرواطنين صرالحين . ويضرم ديروان عرام وزارة الشرئون االجتماعيرة عرددا مرن اإلدارات 

 التي تعني برعاية أسر النزالء والمفرج عنهم ، من أهمها ت  العامة

  : اإلدارة العامة للضمان االجتماعي واإلعانات 

( لسرنة 133وتهتم بتنظيم المساعدة المالية ألسر النزالء والمفرج عنهم طبقا ألحكام القانون رقم ) 

م والقرارات المنفذة له ، حيث تمنح مساعدات مالية لحاالت أسر النزالء والمفررج عرنهم ،  1964

رار الذين تنطبق عليهم شروط وأوضاع صرف المساعدات . . حيث تنص المرادة العاشررة مرن القر

م علي ت " أن تكون المساعدة لألسررة التري يكرون عائلهرا مسرجونا 1964( لسنة 94الوزاري رقم )

أو محبوسررا لمرردة ال تقررل عررن سررتة أشررهر مسرراوية لمعرراال األرملررة ذات األوالد أو معرراال األيتررام 

والشيخوخة علي حسب تكوين األسرة بشرط أن يمضي عليه في السجن أو الحبس مدة ال تقل عن 

 يوما متتالية عند تقديم طالب المساعدة " . ستين

  :اإلدارة العامة للدفاع االجتماعي 

 وتضم قسما خاصا لرعاية الفئات الخاصة ومنهم أسر النزالء والمفرج عنهم. 

  : اإلدارة العامة لألسر المنتجة 

تراج لهرم ، وتعني بتدريب أسر النزالء والمفرج عنهم علي المهن المناسبة وتيسير سبل العمل واإلن

وترأهيلهم لتنفيرذ مشرروعات األسرر المنتجرة عرن طريرق إكسرابهم المهرارات اليدويرة الالزمرة للعمرل 

 علي تحقيق دخول إضافية ترفع من مستواهم االجتماعي واالقتصادي.  

 :اإلدارة العامة للجمعيات واالتحادات 
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وتنسريق أعمالهرا عرن  تعمل علي إنشاء جمعيات رعاية أسر المسجونين والمفررج عرنهم وتوجيههرا

 طريق اتحاد هيئات رعاية أسر المسجونين والمفرج عنهم .

  :اإلدارة العامة لألسرة والطفولة 

تشرف علي تقديم أوجه الرعاية االجتماعية ألفراد أسر المسجونين والمفرج عنهم لمعاونتهم علي 

 حل مشكالتهم وتوفير االستقرار االجتماعي لهم .

 جونين وأسرهم: جمعيات رعاية المس -3

 تتلخص أهداف جمعية رعاية المسجونين وأٍسرهم في اآلتي ت 

 رعاية أسر المسجونين وتقديم كافة المساعدات المادية واالجتماعية والثقافية والصحية لهم . –أ 

 رعاية المفرج عنهم ومساعدتهم لبدء حياة كريمة أو إيجاد عمل شريف يناسب قدراتهم . –ب 

 تأهيل المسجونين مهنيا داخل السجون وخارجها لتعلم مهنة تساعدهم علي إيجاد عمل لهم . –ج 

 القيام بالدراسات االجتماعية المتعلقة برعاية أسر المسجونين والمفرج عنهم . –د 

االشتراك واإلسهام في المؤتمرات والندوات المحلية واإلقليميرة والدوليرة وتنسريق الجهرود مرع  –ه 

 لعلمية المتخصصة في هذا المجال .الجهات ا

التعرراون مررع مصررلحة السررجون فرري تنسرريق البرررامج والجهررود الترري تررؤدي إلرري إعررداد السررجين  –و 

 المفرج عنه ليكون مواطنا صالحا .

توجيه الرأي العام بمختلف وسائل اإلعالم حول مشركلة المسرجونين وأسررهم والمفررج عرنهم  –ز 

  باب الرعاية وتهيئة سبل الحياة الشريفة لهم .وما قد يترتب علي عدم توفير أس

 -أما دور هذه الجمعيات بالنسبة ألسر المسجونين فيمكن إيجازه   فيما يلي ت -

 صرف مساعدات مالية لألسر وذلك لمواجهة نفقات المعيشة . –أ 

مساعدة أبناء المسجونين الستكمال تعليمهم ودفع المصرروفات المدرسرية والجامعيرة وشرراء  –ب 

 الكتب واألدوات لهم .

مسرراعدة القررادرين علرري العمررل مررن أفررراد هررذه األسررر فرري إيجرراد عمررل لهررم أو إلحرراقهم بمراكررز  -ج

 التدريب الملحقة ببع  الجمعيات أو بالبيئة المحلية .

إلي جهات المساعدة كالمرضي للمستشفيات والعجرزة  –حسب كل حالة  –ر توجيه أفراد األس –د 

لمؤسسررات التأهيررل ، والمحترراجين ألنررواع أخررري مررن المسرراعدات لوحرردات الشررئون االجتماعيررة ، 

 وللمؤسسات الخاصة ، ولهيئات الرعاية األخرى .

الخفيفرة كحياكرة إعانة حاالت األسر حسرب نوعيرة كرل منهرا وحسرب اسرتعدادها لمزاولرة المهرن  -ه

 المالبس أو أشغال اإلبرة أو المشروعات التجارية األخرى المناسبة .

تنفيررذ مشررروعات األسررر المنتجررة بمقررر إدارات الجمعيررات لتأهيررل أبنرراء المسررجونين والمفرررج  –و 

 عنهم ، لزيادة دخل األسرة في نواحي النشاط المختلفة لألسر المنتجة .

مستوصفات وعيرادات عالجيرة خاصرة بأسرر المسرجونين  -بمقارها  –إنشاء بع  الجمعيات  –ز 

 والمفرج عنهم لتقديم الرعاية العالجية الالزمة وصرف األدوية المطلوبة .

يقوم بع  أعضاء مجلس إدارة هذه الجمعيرات مرن أصرحاب المحرالت التجاريرة والصرناعية  –ح 

ج عرنهم أن يواجهروا الحيراة بصردر بتشغيل المفرج عنهم لرديهم برأجور مجزيرة ، حتري يمكرن للمفرر

 رحب .

العمل علي تحويل أبناء المسرجونين الملحقرين بمردارس خاصرة إلري مردارس حكوميرة تروفيرا   -ط 

 لنفقات األسرة .

 

ولعلرره مررن األهميررة بمكرران أن نعترررف بررأن التررزام الجمعيررات بتحقيررق كافررة ألرروان الرعايررة  

بدو صعبا نتيجة لألعداد الكبيررة لنرزالء السرجون مرن ي -منفردة وبدون رعاية من الدولة  -السابقة 

وفري األحروال القليلرة التري تحصرل فيهرا أسررة  –ناحيرة العنصرر البشرري أو ناحيرة المروارد الماليرة 

النزيل علي إعانة من جمعية رعاية المسجونين ، فإنها تكون من الضآلة بحيرث ال تفيرد فري شر  ، 

الثة شهور من إيداع رب األسرة ، وتصرل أحيانرا إلري سرتة فاإلعانة ال تصرف ألول مرة إال بعد ث
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لسرجن  -شهور أو سنة ، حسب ما يتوفر للجمعية من موارد ، األمر الذي يضيف إلري ذل األسررة 

مهانة السرؤال أو مذلرة الحاجرة ، فتضرطر األسررة إلري اختصرار الطريرق لتقرع الزوجرة أو  -عائلها 

 اء جرائم السرقة !! .البنات في دائرة االنحراف ويرتكب األبن

 االتحاد النوعي لجمعيات رعاية المسجونين وأسرهم:  -4

ويضررم جمعيررات رعايررة أسررر المسررجونين والمفرررج عررنهم المشررهرة طبقررا لقرررار وزارة الشررئون 

 م بإنشائه ويستهدف ت  1969( لسنة 37االجتماعية رقم )

 لوقاية من الجريمة .تخطيط برامج الرعاية االجتماعية والتنمية االجتماعية وا -أ

 إجراء البحوم والدراسات المتصلة بميدان عمله بين الجمعيات . –ب 

 تحديد مستويات الخدمة وحدود تكلفتها في نطاق السياسية العامة للدولة . -ج

وضع برامج اإلعداد الفني واإلداري ألعضاء الجمعيات المنضمة لالتحراد لالرتفراع بمسرتوي  –د 

 األداء .

 المعونة الفنية للجمعيات األعضاء وتقويم جهود أعضائها .تقديم  -ه

القيام بالتجارب الرائدة عن طريق وضع برامج خدمرة نموذجيرة ومواالتهرا بالدراسرة والمتابعرة  -و

 وتعميم نتائجها علي الجمعيات . 

يمكن أن نحدد مهام وأدوار منظومة الرعاية الالحقةة مةع أسةر السةجناء  ... وعلي ضوء ما تقدم

 والمفرج عنهم في اآلتي : 

 استخدام كل أساليب العالج الذاتي والعالج البيئي بالظروف المحيطة باألسرة . – 1

االهتمام بتقديم الخدمات المباشرة ، وهي تلك الخدمات التي تقدم لألسرة من المؤسسة أو مرن  – 2

وارد البيئررة المتاحررة ، بينمررا تمثررل الخرردمات غيررر المباشرررة عمليررة تعررديل االتجاهررات وتخفيررف مرر

 التوترات والضغوط التي تعاني منها  األسرة . 

دراسررة جميررع الظررروف المحيطررة باألسرررة إلمكانيررة تحديررد أهررم المشرركالت الترري تواجههررا ؛  – 3

 ر بشكل سلبي علي التماسك األسري .خاصة تلك المشكالت المرتبطة بسجن العائل والتي تؤث

مساعدة أفراد األسرة علي إدراك أبعاد الموقف بتبصيرهم بأهمية تقبل الوضرع الجديرد وأهميرة  -4

 استمرار العالقات بينهم وبين النزيل .

مسرراعدة أسرررة النزيررل علرري ترردعيم وضررعها االقتصررادي باألسرراليب المشررروعة المتاحررة حتررى  -5

 تها األساسية بعيدا عن دائرة الجريمة واالنحراف .تستطيع إشباع احتياجا

مساعدة األسرة في تدعيم بنيانهرا االجتمراعي عرن طريرق تخفيرف حردة المشراعر السرلبية التري  – 6

تعتررري أفرادهررا خاصررة مشرراعر الخجررل والقلررق والشررعور بالمهانررة ، والترري تررؤدي إلرري مزيررد مررن 

 ألسرة الستقبال النزيل بعد اإلفراج عنه .المشكالت التي تواجه األسرة ومن أهمها ت رف  ا

مسرراعدة األسرررة فرري الحصررول علرري فرررص جديرردة للعمررل ألفرادهررا القررادرين علرري العمررل أو  -7

مسرراعدتها فرري المشرراركة بأحررد مشررروعات األسررر المنتجررة ؛ باعتبرراره مصرردرا مشررروعا لزيررادة 

 الدخل.

 ثم تكيفهم مع المجتمع .العمل علي تحقيق تكيف المفرج عنهم مع أسرتهم ؛ ومن  -8
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