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 مقدمة:

الذل تيدؼ إليو معاممة األشخاص المحكـك عمييـ بعقكبة أك تدبير سالب لمحرية فى الحدكد إف الغرض  
التى تسمح بيا مدتو؛ ىك اف تخمؽ لدييـ اإلرادة كاالمكانيات التى تتيح ليـ عقب اإلفراج سمككاحياة يحترمكف فييا 

المعاممة تشجيعيـ عمى احتراـ أنفسيـ كتنمية القانكف كيشبعكف فييا احتياجاتيـ، كيتعيف أف يككف مف شأف ىذه 
 ( 65.)قكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء، قاعدةالشعكر بالمسئكلية لدييـ

فالكاقع أف العقكبة السالبة لمحرية كغيرىا مف العقكبات التى يكقعيا المجتمع عمى الخارجيف عميو أداة  
عادة تأىيميـ بحيث يعكدكا لممجتمع مكاطنيف صالحيف؛ فيى إذف مف كسائؿ التيذيب كالعبلج عبر  إلصبلحيـ كا 

قب السمبية اإلضافية عمى المحككـ عميو كعمى إعادة التأىيؿ. كليس آلية إليقاع مزيد مف الضرر كالتأثيرات كالعكا
ترمى مثؿ ىذه التدابير بصفة خاصة إلى حماية المجتمع مف الجريمة كالحد مف حاالت معاكدة اإلجراـ، كال ك ذكيو. 

سبيؿ إلى تحقيؽ ىذيف الفرضيف إال إذا استخدمت فترة الحبس لمكصكؿ حتى أقصى مدل مستطاع إلى ضماف 
شخاص فى المجتمع بعد إطبلؽ سراحيـ بحيث يتمكنكف مف العيش معتمديف عمى أنفسيـ فى إعادة إدماج أكلئؾ األ
 ظؿ احتراـ القانكف. 

مـ يعد دكر المؤسسات العقابية يقتصر عمى عزؿ الجاني عف المجتمع، بؿ أصبح دكرىا يتمثؿ في ف 
معاممة العقابية ترمي إلى منع إصبلحو، كتأىيمو لحياة اجتماعية شريفة، لذلؾ فإف سياسة ىذه المؤسسات في ال

يجاد رعاية إنسانية متكاممة،  العكدة إلى اإلجراـ عف طريؽ اتباع أساليب متخصصة في العبلج، كالتصنيؼ، كا 
كمؤسسات مفتكحة كشبو مفتكحة، كتمقيف النزيؿ مبادئ العمـ كاألخبلؽ كالديف، كتعميمو مينة يعيش منيا في 

 .المستقبؿ

كالبد لنظاـ السجف أف يتضمف تدابير تعنى بتأىيؿ السجيف لما بعد إطبلؽ سراحو عبر منظكمة ناجعة  
لمرعاية، كىى ما تعرؼ بالرعاية البلحقة؛ كالتى تمثؿ رعاية ممتدة عبر عدة مسارات عبلجية تتناكؿ المفرج عنيـ 

ي أك تييئة االستقرار االجتماعي، بحيث مف المؤسسات العقابية بالعمؿ عمى إعادة التقبؿ أك التكيؼ االجتماع
تستيدؼ الرعاية البلحقة مف خبلؿ ىذه المسارات العبلجية الكصكؿ بخريجي المؤسسات العقابية إلى خبرة الحياة 
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السكية بعيدان عف العكد لمجريمة. كتخضع الرعاية البلحقة لمبدأ المردكد النفعي بمعنى عدـ العكد إلى الفعؿ 
 .دد أمف كاستقرار المجتمعاالنحرافي الذم يي

كلكي يتحقؽ ىذا المبدأ يتكجب العمؿ مع شخص السجيف منذ لحظة كلكجو المؤسسة العقابية مف خبلؿ ما  
 يقدـ لو مف برامج نفسية اجتماعية كدينية كمينية كثقافية... الخ.

بقصد   اية البلحقةألجؿ ىذا اتجيت السياسة العقابية الحديثة إلى االعتراؼ لممفرج عنو بحقو في الرع 
فالرعاية البلحقة تعتبر  مساعدتو ماديان كمعنكيان عمى استعادة مكانتو في المجتمع بعد انقضاء فترة سمب الحرية.

أسمكبان تكميميان لمتنفيذ العقابي تيدؼ إلى استكماؿ ما تـ تطبيقو مف أساليب معاممة كبرامج تأىيؿ داخؿ المؤسسة 
 .شاكؿ التي تعترض المفرج عنو بكؿ ما حققتو لو ىذه األخيرة مف إصبلح كتيذيبالعقابية ، كحتى ال تذىب الم

كلـ تعد الرعاية البلحقة في ظؿ السياسة العقابية الحديثة رعاية فردية تقكـ عمى اعتبارات الشفقة كالعطؼ  
السياسة الجنائية   كبدافع ديني أك إنساني. بؿ ىي التزاـ عمى الدكلة قبؿ المحككـ عميو تفرضو كظيفتيا في رسـ

المتعمقة بمكافحة الجريمة ككذلؾ كظيفتيا في تطبيؽ سبؿ المعاممة العقابية. فالرعاية البلحقة جزء مف المعاممة 
إذا لـ تكف مدة العقكبة كافية لتحقيؽ  -العقابية التي تطبقيا الدكلة عمى المحكـك عميو كتستيدؼ بيا إتماـ التأىيؿ 

قائمان  لمفرج عنو حتى يظؿ التأىيؿ الذم حققتو أساليب المعاممة داخؿ المؤسسة العقابيةأك لمساندة ا -ىذا الغرض 
 .كمؤثران بداخمو. فيي عمى ىذا النحك الجزء األخير مف المعاممة العقابية

"إف إرساؿ الشخص إلى السجف إنما ىك عقابو؛ فيك ال يرسؿ إليو لكى يعاقب فيو، إذ أف العقاب ىك  
تقرير المجنة الممكية إلدارة المرافؽ اإلصبلحية فى نيك ساكث كيمز باستراليا، ".)مف حريتو حرماف ذلؾ الشخص

عادة  (0981 كمف ثـ فإف النظاـ اإلصبلحى البد اف يتضمف معاممة السجناء معاممة تستيدؼ أساسا إصبلحيـ كا 
. ككؿ ما تقدـ مثؿ جؿ ما نادت بو ك العكاقب عمييـ كعمى ذكييـ كأىميتيـأتأىيميـ اجتماعيا كليس مزيد مف العقاب 

كافة مكاثيؽ كعيكد حقكؽ اإلنساف كقكاعد الحد األدنى لممعاممة بالمؤسسات العقابية، ككذلؾ القكانيف كالقكاعد 
 لعمؿ مثؿ ىذه المؤسسات. مؤسسة الكطنية ال



                                                                                       drosos (...) 

حياة الحرة كبخاصة كما ينبغى لنظاـ السجف السعى إلى أف يقمص إلى أدنى حد مف الفكارؽ بيف حياة السجكف كال
فيما يتعمؽ بالحقكؽ األساسية. كىى فكارؽ مف شأنيا أف تيبط بحس المسئكلية لدل السجناء أك باإلحتراـ الكاجب 

 لكرامتيـ اإلنسانية.

 حدث ما إلى التغير ىذا رد كيمكف قبؿ، ذم عف تغيرت قد اليكـ عالـ في السجف كظيفة أف المبلحظ مفف 
ككذلؾ ألف كثيرا مف النظـ العقابية فشمت فى تحقيؽ غايتيا مف تأىيؿ المجرميف  ذاتو، العقاب فمسفة في تغيير مف

عادة تنشئتيـ، ككذلؾ الحد مف معدالت الجريمة كتحجيـ اإلجراـ، فالدراسات العديدة ذات المداخؿ العممية  كا 
ر سالبة لمحرية نفسية كبدنية المتنكعة تكشؼ عف تأثيرات شديدة السمبية عمى المحككـ عمييـ بعقكبات كتدابي

 كاجتماعية ال تقتصر عمييـ فقط بؿ تمتد إلى آسرىـ كمف يعكلكنيـ.

 العقابية المؤسسة في كالمكدع عميو المحككـ بالمجـر االىتماـ ضركرة إلى الحديثة الفمسفة اتجيتكلقد  
صبلحو عادة كا   أدل لمعقاب الفمسفية النظرة عمي طرأ الذم التغير كىذا. نافعا عضكا المجتمع إلى ليخرج تأىيمو كا 

 عمى حتى أك الكظائؼ حيث مف سكاء جذرم، كبشكؿ ذاتيا العقابية بالمؤسسات المناط الدكر تغير إلى بدكره
 بمساعدة أخرل اجتماعية لمؤسسات السماح ضركرة الحديثة الفمسفة تطمبت كما المؤسسات، تمؾ بناء مستكل

 . الجديدة اإلصبلحية السياسة ىذه تنفيذ في العقابية المؤسسات

 مف مختمفة أنكاع إيجاد عمييا فرض العقابية لممؤسسات الحديث الدكر ىذا إف بؿ فحسب، ىذا كليس 
 أعمى كتحقؽ الحديثة السياسة ىذه تنفيذ في فاعبل دكرا   تمعب أف يمكف التي الدقيقة كالمينية العممية التخصصات

 . التأىيؿ إعادة ك اإلصبلح درجات

 اإلصبلحية، السياسة كتنفيذ تحقيؽ آلليات أساسيا معمما بات جديدا عمميا مصطمحا أبرزت الحديثة الكظائؼ كىذه
 إلشباع العمؿ آليات بتحديد كالمختص اإلصبلحية، المؤسسات داخؿ"االجتماعية الرعاية"  مصطمح برز إذ

عادة اإلصبلح مبدأ تحقيؽ شانيا مف كالتي اإلصبلحية، المؤسسات لنزالء البلزمة االحتياجات  . التأىيؿ كا 

 بدنيا   أو نفسيا   منو االنتقام وال المسجون إىانة أىدافيا من ليس السجن عقوبة
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 لدخكلو األكؿ اليكـ منذ الجديدة الحياة مع التكيؼ عمى مساعدتو إلى لمسجيف االجتماعية الرعاية كتيدؼ 
 مع حتى أك اآلخريف السجناء مع أك نفسو مع سكاء ليا يتعرض التي المشاكؿ كافة حؿ عمى تعمؿ كما السجف،
 كاالجتماعي النفسي التكافؽ حالة استمرار إلى االجتماعية الرعاية برامج كتسعى أسرتو، فيو بما الخارجي المجتمع

 عضكا لممجتمع ليخرج تأىيمو إعادة عمى تحرص بؿ فحسب ىذا كليس السجف، في بقائو فترة طكاؿ السجيف لدل
 . كلمجتمعو لنفسو كنافعا فاعبل

 الرعاية فاعمية أف بمعنى ،(االختيار كحرية االجتماعية الفاعمية) بمفيكمي االجتماعية الرعاية مفيكـ كيرتبط 
 خدمات مف يختار أف لممستفيد يسمح كأف المحتاجة، الفئات جميع بيف التعامؿ في المساكاة بمدل تقاس االجتماعية

 .احتياجاتو يشبع ما الرعاية

عمى ما تقدـ تبدك الحاجة ماسة إلى إجراء تقييـ عممى لكاقع المعاممة فى المؤسسات العقابية كبخاصة فى  
فيما يتعمؽ بالرعاية االجتماعية كخدماتيا كمدل تمبية احتياجات السجناء كأسرىـ. كىؿ يسيـ ذلؾ فى إصبلحيـ 

انقضاء فترة عقكبتيـ. كالتعرؼ عمى التبعات كالعكاقب التى كتاىيميـ لمكاجية الحياة فى المجتمع كاإلندماج فيو بعد 
تحدث نتيجة ليذه العقكبات السالبة لمحرية عمى السجيف كأسرتو. فإيبلـ العقكبة السالبة لمحرية ينبغى اف يقتصر 
 عمى مجرد سمب الحرية كليس كأسمكب المعاممة فى السجكف، كبناء عميو ال يجكز أف يغمب عمى معاممة المحكـك

عمييـ طابع القسكة كالعنؼ أك االىماؿ، كال يجكز اف ينخفض مستكل الحياة داخؿ ىذه المؤسسات عف خارجيا، 
 كما ال تغفؿ المعاممة االعتراؼ بكرامة المحككـ عميو كإنساف.

   ف الدراسة:اىدأ

 :إلى الدراسة الراىنة تيدؼ

التعرؼ عمى اآلثار السمبية كالعكاقب كالمشكبلت الناجمة عف العقكبة السالبة لمحرية سكاء أكاف ذلؾ عمى  .0
 السجيف أك عمى أسرتو، كالتعرؼ عمى أكجو الرعاية االجتماعية التى تكفؿ التعامؿ مع ىذه اآلثار.
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كلذكييـ خارجيا نتيجة لسجنيـ كمدل التعرؼ بشكؿ عاـ عمى احتياجات السجناء داخؿ المؤسسات العقابية . 2
تمبية ىذه االحتياجات، كالجيات المسئكلة عف ذلؾ كالعقبات التى تحكؿ دكف حصكؿ السجناء كذكييـ عمى ما 

مع بشكؿ خاص  األفراد المستيدفيف مف قبؿ المشركع الراىف تحديد احتياجاتك ؛ بشكؿ عاـ يستحقكف مف خدمات
 -صحية  -تعميمية ية كتحديد األنشطة كالخدمات التى تشبع ىذه االحتياجات )ترتيب ىذه االحتياجات حسب األكلك 

لبناء  كتحديد الخصائص الديمكجرافية المتنكعة لؤلفراد المستيدفيف بيذه العممياتكغيرىا(  -اقتصادية – اجتماعية
 .تدخبلت أكثر كاقعية

، كالمعركفة فيما بعد بقكاعد 0955رة منذ عاـ نستيدل فى سبيؿ ذلؾ بقكاعد الحد األدنى لمعاممة المسجكنيف كالمق
نيمسكف مانديبل، كالتى تمثؿ المعيار الذل ما إف تدنت أكجو الرعاية عنو كاف ذلؾ بمثابة انتياكا لكرامة اإلنساف 

 كاعتداءا كاضحا عمى حقكقو األساسية التى كفميا اإلعبلف العالمى لحقكؽ اإلنساف. 

 عمى اآلليات التى يتـ عبرىا تمبية احتياجات عينة السجناء الذيف تـ اختيارىـ مكضكعا ليذه الدراسة. . التعرؼ3
طار المشركع الذل إكتاتى أىمية ىذه الدراسة ليس فقط مف ككنيا امر شديد األىمية لترشيد التدخبلت المنفذة فى 

لفئة كىى السجناء لممجتمع المصرل كأمنو دركسكس، بؿ ألىمية ىذا ا مؤسسة تنيض بو مؤسسة حياة بتمكيؿ مف 
ألؼ سجيف فى  66القكمى كسبلمو االجتماعى، كتقدر الدراسات كالتقارير الدكلية عدد السجناء فى مصر بحكالى 

، كالمتكقع أف تككف ىذه األعداد قد تزايدات بشكؿ كبير نتيجة لؤلحداث التى مر بيا المجتمع المصرل 2103عاـ 
 02111، كتقدر التقرير عدد المفرج عنيـ سنكيا بحكالى 2106مف يكنيك  31ية منذ أحداث سكاء سياسية أك أمن

 (Roy Wolmsley، World prison population list، 11th ed،  ICPR، 2016، p.3سجيف سنكيا )

  تساؤالت الدراسة:

 السمبية كالعكاقب كالمشكبلت الناجمة عف العقكبة السالبة لمحرية عمى السجيف كعمى أسرتو؟ اآلثارماىى  .0

بالدراسة كالتى تعكس بصكرة مباشرة ىذ اآلثار  الخصائص الديمكجرافية المتنكعة لؤلفراد المستيدفيفما ىى  .2
 السمبية؟
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 ثار داخؿ المؤسسات العقابية كخارجيا؟ما ىى أكجو الرعاية االجتماعية التى تكفؿ التعامؿ مع ىذه اآل .3

ماىى احتياجات السجناء المشبعة أك الممباة داخؿ المؤسسات العقابية كلذكييـ خارجيا، كالجيات المسئكلة عف  .4
 ذلؾ كالعقبات التى تحكؿ دكف الحصكؿ عمى ما يستحقكف مف خدمات بشكؿ كؼء؟

كما ىى العكامؿ التى تحكؿ دكف إشباعيا؟ كىؿ تتبايف ىذه  . ما ىى احتياجات السجناء غير الممباة أك المشبعة؟5
 االحتياجات كفقا لمتغير النكع ) الجنس( أـ ال؟

 ترتيب ىذه االحتياجات حسب األكلكية كتحديد األنشطة كالخدمات التى تشبع ىذه االحتياجات )ما ىك  .6
كفقا لكجية نظر كؿ مف السجناء كالمسئكليف عمى تمبية ىذه  كغيرىا( -اقتصادية – اجتماعية -صحية  -تعميمية

 االحتياجات فى سياؽ المشركع الراىف؟

 أدوات الدراسة الميدانية:منيجية الدراسة و 

عمى  المجتمع الفرد أك  قدرة لضماف مطمكب ىك ما لتحديد محاكلة :إلى االحتياجات تقدير تشير عممية 
 فراداالجتماعية لؤل االحتياجات قياس عممية كتتطمب. الحياة فى مجاالت كالتطكير التنمية مف مقبكؿ مستكل تحقيؽ
 كغيرىا( كتحديد الخصائص -قتصاديةا -اجتماعية -صحية -تعميمية ) االحتياجات كتحديد تصنيؼ عممية

 المستيدفيف بيذه العمميات. يؤالءالديمكجرافية المتنكعة ل
فى  التى تركز عمى الفجكات المكجكدة عمى أنيا مجمكعة المسكح االحتياجات تقدير كينظر إلى عممية 

الفنية  إف تقدير لبلحتياجات ىى ىذه العمميةلذا فالخدمات؛ كاالحتياجات التى لـ تقابؿ فى التخطيط االجتماعى. 
 لجمع منظـ كلكيات المستيدفيف كتقديـ الحمكؿ المتنكعة لتخفيؼ كطأة المشكمة. كىى جيدأالتى تيدؼ إلى تحديد 

 أكلكيات كتحديد الحاجات، ىذه تكثيؽ أفضؿ بيدؼ قرارات اتخاذ أجؿ مف متنكعة مصادر مف المعمكمات كاألفكار
 التى تقابؿ ىذه االحتياجات. الخدمات
كتحكل كالتى تسجؿ  المتاحة مف السجبلت االحتياجات بتقدير الخاصة المعمكمات عمى  الحصكؿ كيمكف 

المستيدفة كالمستفيديف منيا، كدراسات الحالة الخاصة بيـ، كالمسكح كالدراسات الميدانية التى بيانات حكؿ الخدمات 
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 استخداـ أجؿ مف اإلنسانية االحتياجات مستكل لتحديد منيجية عممية االحتياجات تقدير فعممية تجرل ليذا الغرض؛
  .بالمجتمع المتعمقة القضايا ىالمجتمع ف لتخطيط القرار كصنع السياسات رسـ عمميات تطكير فى نتائجيا

 :االحتياجات تقدير عممية كتستدعى منيجية
ف ذلؾ يعد ضركرة لتحديد االىداؼ الممكنة لتنمية أ. مشاركة المستيدفيف بالخدمة كالمتأثريف بالمشكمة، إذ 0

 كتطكير الخدمات.
. االستعانة بطرؽ منيجية متنكعة لتقدير الحاجات كالطرؽ الكمية حيث يتـ يتـ جمع البيانات كميا كبشكؿ رقمى 2

 لتقدير مبلئمة ـ االستبياف الذم يعد أكثر األدكاتاستخدباطريقة المسح االجتماعى  -مثؿ دليؿ رصد المشكبلت
حث إضافة إلى المقاييس النفسية لمسمات التى كالذل جرل تصميمو ليذا الغرض مف قبؿ فريؽ الب االحتياجات

أرتأت ىيئة البحث ككنيا أكثر تأثيرا فى خمؽ مزيد مف االحتياجات أك مساىمة فى رفع كفاءة كجكدة الخدمات 
  المقدمة لتمبية ىذه االحتياجات.

المناقشات العامة ، ك حظةكالمبل المفتكحة كشبو المقننة المقابمة إلى جانب الطرؽ الكيفية سكاء مف خبلؿ تطبيؽ دليؿ
 دلفى لتحديد األكلكيات كغيرىا. أسمكبكالبؤرية ك 
مراعاة التكازف بيف ك  .فرادكضكعية عند تقدير حاجات األمراعاة التكازف بيف الجكانب الذاتية كالم مع 

مكانيات.اال  حتياجات الفعمية كبيف ما ىك متاح مف مكارد كا 
 التالى:كتمثمت أدكات جمع المادة الميداني فى 

 مع السجناء كالقائميف عمى تقديـ خدمات الرعاية االجتماعية ليـ. دليل المقابمة المفتوحة وشبو المقننة. أ
حكؿ احتياجاتيـ كاحتياجات أسرىـ فى مختمؼ  المستيدفيف مف قبؿ المشركع استبيان موجو لعينة السجناء. ب

 .مناحى الحياة 
 عمي :الدكتكر ترجمو كجكتماف، سمـ عمى الذات تقدير قياس منو اليدؼك  مقياس روزنبرج لتقدير الذات، .ج

 الثانكم طمبة لدل الذات تقدير لقياس 0962 سنة أصبل صمـ كاحد بعد كلو بنكد 01 مف كيتككف ،بكطاؼ
 نقاط أكبر كمف المرضى مختمؼ مف الراشديف مف أخرل مجمكعات مع يستعمؿ كىك تطكيره كمنذ العميا، كالمدارس

 .عديدة كلسنكات كبيرة عينات مع مختمفة بحكث في كاستخدامو تطبيقو فيو القكة
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 التي اإلجابة المفحكص منيا يختار بدائؿ أربعة السمبي، كالشعكر االيجابي الشعكر تقيس بنكد مف المقياس يتككفك 
 نقطة 0ك ، مكافؽ غير عمى طةنق 2 ك مكافؽ عمى نقاط 3 ك جدا مكافؽ في نقاط 4 عمى يحصؿ حيث تناسبو
 :كالتالي التقييـ يتـك  نقطة أربعكف ك نقاط عشرة بيف لممقياس الكمية الدرجة تتراكحك  .جدا مكافؽ غير
 .معتدؿ ذات تقدير نقطة ٖٖ إلى ٚٔ مف -          .منخفض ذات تقدير نقطة ٙٔ إلى ٓٔ مف -
 .عالي ذات تقدير نقطة ٓٗ إلى ٖٗ مف -

ترجـ ىذا المقياس الدكتكر غريب عبدالفتاح، كيزكدنا ىذا المقياس بتقدير  .DIB-2د. مقياس بيك لإلكتئاب 
فى تقييـ شدة االكتئاب سكاء لدل   BDI-2صادؽ كسريع لمستكل االكتئاب، كيستخدـ مقياس االكتئاب )د( أك 

( سؤاؿ، لكؿ سؤاؿ سمسة 03كىذه النسخة المختصرة مف المقياس تتككف مف ) األسكياء أك المرضى النفسييف.
( لتكضيح 3-1متدرجة مف أربع بدائؿ مرتبة حسب شدتيا كالتى تمثؿ أعراضا لبلكتئاب. كتستخدـ األرقاـ مف )

 مدل شدة األعراض، كابنكد الثبلثة عشر التى يتككف منيا المقياس المختصر ىى:
 . عدـ حب الذات6. الشعكر بالذنب   5. عدـ الرضا   4. الشعكر بالفشؿ   3ـ   . التشاؤ 2. الحزف   0
. 02. صعكبة النـك   00. تغير صكرة الذات   01. التردد   9. االنسحاب االجتماعى   8. إيذاء الذات   7

 . فقداف الشيية.03التعب   
إلى  ٓوح درجاتيم الحاصمين عمييا ما بين ويطبق المقياس عمى  األشخاص البالغين فى البيئة العربية، وتترا

 وتصنف استجاباتيم وفق لممستويات التالية: ٖٜ
 

 الدرجة شدة االكتئاب
 ال يكجد اكتئاب 
 اكتئاب بسيط 
 اكتئاب متكسط 
 اكتئاب شديد 
 اكتئاب شديد جدا 

 1 – 6 
 7 – 02 
 03 – 08 
 09 – 27 
 27 فما فكؽ 
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المتاحة داخؿ مؤسسة حياة عف األفراد المستيدفيف مف قبؿ المشركع،  السجالت الخاصة بدراسات الحالة. ق
 كالكثائؽ المتاحة حكليـ.

 مجاالت الدراسة:

( سجكف ضمف نطاقات جغرافية 4ركعى فى اختيار المجاؿ الجغرافى أف يشتمؿ عمى ): . المجاؿ الجغرافى0
 باالسكندرية. دمنيكرك  الزقازيؽ العمكمي كبنيامتنكعة؛ كىى سجكف بكرسعيد ك 

: تـ تطبيؽ أدكات الدراسة الميدانية مف استبيانات كمقاييس كاختبارات نفسية عمى عينة مف . المجاؿ البشرل2
ناثا( مكزعيف عمى السجكف األربعة؛ ركعى عند اختيارىـ تنكع جرائميـ 34السجناء بمغ قكاميا ) ( مفردة )ذككرا كا 

إذ أف مدة العقكبة قد تككف عامبل مؤثرا فى مدل تمبية  محككـ عمييـ بيا.المعاقبيف بسببيا ككذا المدد العقابية ال
 السجيف كأسرتو؛ كقد تككف ليا عكاقب إضافية عمييـ أيضا.

مف قبؿ باحثى المؤسسة الذل جرل تدريبيـ  2108مايك  : جرل التطبيؽ الميدانى خبلؿ شير. المجاؿ الزمنى3
 .كتحميؿ النتائج  الميدانية المتنكعةبشكؿ مكثؼ عمى أدكات كأساليب جمع المادة 

 خصائص عينة الدراسة:

 ( مفردة مف السجناء، كتنكعت خصائصيـ عمى النحك التالى:34تحددت عينة الدراسة بػ )

 ( مبحكثة.01) عدد اإلناث( مفردة فى حيف بمغ 24مف عينة الدراسة) عدد الذكور. بمغ 0

 21عاما، فى حيف أصغرىـ  45، كيبمغ أكبر الحاالت سنا سنة 35.7بيف أفراد العينة  متوسط العمركاف  .2
عاما؛ أل أف جميع أفراد العينة فى سف العمؿ كاإلنتاج، كغالبيتيـ مف الشباب؛ ما يشير بكضكح لحاجتيـ لمتأىيؿ 

عادة اإلدماج المجتمعى  .كا 

مما مف اإلناث(.  5مف الذككر ك 05( فردا ) 21المتزكجيف )فقد كاف غالبية العينة مف الحالة االجتماعية . أما 3
يكضح عبء المسئكلية المادية التى تقع عمى عاتؽ أفراد العينة؛ كالتى قد تككف دافعا لمعكد ما لـ تتـ تمبية حاجاتيـ 
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مف الذككر ك حالة مف اإلناث(. أما  8حاالت)  9فى حيف كاف عدد مف لـ يسبؽ ليـ الزكاج االقتصادية. 
، كتكشؼ الدراسة الراىنة عف أف نما كاف مف بيف أفراد العينة رجؿ كاحد مطمؽيب 4المطمقات فقد كاف عددىف 

 .عقكبة السجف كانت كراء حدكث ىذه الطبلقات

 أفراد العينة كالتالى: الجرائم التى سجن بسببيا. تنكعت 4

 ككر(مف الذ 5مف اإلناث، ك  6( حالة )00)      غارمات/ غارميف كتبديد  (أ )
 ( حاالت مف الذككر8مخدرات ) تعاطى/ إتجار(      ) (ب )
 مف الذككر كحالة كاحدة مف اإلناث( 6( حاالت) 7جرائـ نفس كاستعماؿ القكة      ) (ج )
 مف اإلناث(. 2مف الذككر،  5( حاالت ) 7جرائـ السرقة                  ) (د )
 ( حالة كاحدة مف اإلناث.0دعارة                        )  (ق )
 عمى حاالت الدراسة فقد تنكعت كالتالى:لمدد العقوبة المحكوم بيا أما بالنسبة  .5
المدة القصيرة، حيث يقضى المحككـ عمييـ أقؿ مف سنتيف، كىى فترة غالبا ما تتسـ بصدمة السجف كتشيد  (أ )

كمثمت العقكبة ، مع السجف كأساليب المعاممة السائدة فيو. حالة شديدة مف اإلضطراب كعدـ القدرة عمى التكيؼ
   ( حالة مف حاالت الدراسة.24قصيرة المدة ما يقضيو غالبية عينة الدراسة إذ بمغ عددىـ )

مدة تتركاح ما بيف عاميف كسبعة سنكات، كبمغ عدد المدة المتكسطة؛ حيث يقضى المحككـ عمييـ   (ب )
 .ت( حاال8المحككـ عميـ مف حاالت الدراسة بيذه المدة )

 ىى أكثر مف سبع سنكات فقد حكـ بيا عمى حالتيف مف حاالت الدراسة.أما المدة الطكيمة؛ ك  (ج )
كتكشؼ الدراسة الراىنة عف ارتباط طردل بيف طكؿ مدة العقكبة ككثرة المشكبلت كالتأثيرات السمبية التى يتعرض 

خؿ ككذلؾ بيف قصر مدة العقكبة كعمؿ كتشغيؿ السجناء دا كجكدىـ داخؿ السجف. ةليا السجناء كذكييـ نتيج
 السجف كما سنبيف الحقا.

تنخفض المستكيات التعيميمة بيف عينة الدراسة بشكؿ ممحكظ، فغالبيتيـ لـ لـ يتجاكزا مرحمة  . الحالة التعميمية:ٙ
مف اإلناث(،  3مف الذككر،  7( مف األمييف )01التعميـ األساسى؛ إذ تشير الدراسة إلى أف بيف أفراد العينة يكجد )
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مرأتاف( بينما مف حصؿ عمى الش 3بينما مف يقرأ كيكتب عددىـ  مف  6أفراد ) 7يادة االبتدائية عددىـ ) رجؿ كا 
مف اإلناث(، بينما الباقييف مف  2مف الذككر، ك 5) 7الذككر، كأنثى كاحدة(، كالحاصميف عمى اإلعدادية يبمغ عددىـ

مف اإلناث(. كىك ما يشير بشدة إلى كجكد تأثير  3مف الذككر، ك 4) 7الحاصميف عمى مؤىؿ متكسط كيبمغ عددىـ 
التعميمى كارتكاب الجرائمككذا بيف انخفاض المستكل التعميمى كتدنى الحالة االقتصادية ألفراد  مباش بيف المستكل

 عينة الدراسة.
كمستكل الميف التى يمتينيا أفراد  تبدك العبلقة كذلؾ بيف تمؾ المستكيات التعميمية المنخفضة . الحالة المينية:ٚ

مف اإلناث(، بينما يعمؿ  3مف الذككر ك 7مف العاطميف) ( أفراد مف عينة الدراسة01عينة الدراسة، حيث أف )
أفراد كبائعيف فى محاؿ أك متجكليف، بينما يعمؿ  6ذككر كأنثى كاحدة(، يعمؿ  8أفراد مف عينة الدراسة)  9باليكمية 

دراسة) أفراد مف عينة ال 3أفراد أخريف كحرفييف كفنييف، بينما يبمغ عدد مف يعمؿ بميف إدارية ككتابية متكسطة  6
مرأتاف(.  رجؿ كا 

تكشؼ بيانات الدراسة الميدانية عف ارتفاع متكسط حجـ األسر التى ينتمى  . عدد أفراد األسرة وعبء اإلعالة:ٛ
 9ك 4فردا، كيعيش غالب العينة مع أسر يتركاح حجميا بيف  4.7إلييا أفراد عينة الدراسة غذا يبمغ ىذا المتكسط 

 أفراد.
فرد إذ أنو حتى غير المتزكجيف يقع عمييـ عبء إعالة أسرىـ المككنة مف  3.7يـ إلى كيرتفع معدؿ اإلعالة بين

األخكة كأحد الكالديف؛ كىك ما يشير إلى مدل ما تمثمو العقكبة السالبة لمحرية مف عبء مادل كمعنكل عمى السجناء 
 .مف عينة الدراسة كأسرىـ كمدل ما قد يبلقكنو مف صعكبة العيش نتيجة لسجف عائميـ

 لمعقوبات السالبة لمحرية عمى السجناء:النفسية أوال: اآلثار 

يداعو بمؤسسة عقابية أك إصبلحية نتيجة سمكؾ إجرامى أك انحرافى تككف لو انعكاسات كبيرة  إف عقكبة الفرد كا 
فإنو ال عمى نفسيتو، ذلؾ أنو كبحكـ إمكاناتو  النفسية كالعقمية الضيقة التى التجعمو يرل إال حدكد مصمحتو، 

يستطيع أف يدرؾ مف كراء اإلجراءات المذككرة سكل أف المجتمع قد لفظو كرفضو كأساء فيمو، فيك فى نظره مجتمع 
قاس، اليحاكؿ التكيؼ مع مختمؼ أفراده، كما أنو ال يعامميـ بنفس الكيفية كنتيجة لذلؾ فإف النزيؿ يصبح ككأنو 
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 ألف كؿ نزيؿ يعتبر المؤسسة قد فصمت بينو كبيف أسرتو كبيتو  ن يعيش فى دكامة مف الصراع النفسى كالتكتر، نظران 
كبؤس تغذييا مشاعر  ةكجيرانو كعممو، فتسيطر عميو مشاعر السمبية كالخكؼ كالقمؽ فتصبح مدة إيداعو فترة كآب

  العدكانية كالكره تجاه المجتمع كالقانكف كالمحكمة.
ف المخاطر منيا االختبلط بالمجرميف كالمنحرفيف ما الشؾ فيو أف سمب الحرية ينجـ عنو العديد مكم 

كالتأثيرات السمبية المتمثمة في الثقافة اإلجرامية كالتي تعرؼ " بثفافة مجتمع السجف "، فضبلن عف أمراض نفسية 
كاجتماعية ناشئة مف ظركؼ الحياة داخؿ السجف حيث تتفشى مشاعر الخكؼ كالقمؽ كيسكد الحرماف مف إشباع 

جات الطبيعية باإلضافة إلى ما يكاجو السجيف بعد اإلفراج عنو مف عزلة كسكء العبلقات كانقطاع كثير مف الحا
لمدخؿ مما يؤثر سمبان عمى التكيؼ االجتماعي لممفرج عنيـ كيدفعيـ إلى العكدة مرة أخرل إلى ممارسة السمكؾ 

 المنحرؼ. 

المفرج عنيـ مف السجكف مف الشعكر  أيضا معاناةة كمف أىـ اآلثار النفسية المترتبة عمى العقكبات السالبة لمحري
مف إشباع حاجاتو المختمفة كالشعكر باإلحباط لعدـ  محركماالشخص نفسو يجد حيث  بالصراع كالتكتر النفسي،

يعاني مف ىذا الشعكر عندما يكاجو المجتمع  هتقبؿ المجتمع لو بعد اإلفراج عنو، كذلؾ يشعر  بالخكؼ، فنجد
كما يشعر بالخكؼ عمى شخصيتو كمكانتو في المجتمع  .كيشعر بالخكؼ مف الكقكع في الذلؿ أكالجريمة مرة أخرل

إال أف الخكؼ الشديد قد يؤدم بو إلى شخصية انطكائية إذا لـ تجد التقبؿ المناسب كالمساعدة المناسبة مف 
كخاصة أف النتيجة الحتمية لمسجف تككف فقدانو لكظيفتو كقد  ر بضياع األمؿ في مستقبؿ جيدالشعك ك المحيطيف بو، 

صيب ت النفسية األخرل التىاآلثار  كتؤكد دراسات نفسية عديدة عمى عديد مف  .يفقد شريؾ حياتو أك ترفضو أسرتو
، فضبلن عف الميؿ لبلعتمادية الفرد مف ناحية الجكانب المزاجية حيث ترتفع لديو درجة العصابية كالذىانية 

 كاالنبساطية، أما عف مفيـك الذات لدل المفرج عنو يتأثر سمبان بشكؿ كبير حيث أف تصكراتيـ حكؿ ذكاتيـ تتغير
كتصبح سمبية، ىذا باإلضافة النخفاض تقدير الذات فكثير مف الممارسات التي يقكمكف بيا داخؿ السجكف تفقدىـ 

لدييـ فكرة المجاراة االجتماعية لممسجكنيف معيـ حتى يستطيعكا التكيؼ مع مجتمع  احتراميـ لذكاتيـ، كما يظير
السجف حتى لك اقتضى األمر اكتسبيـ لسمككيات مرفكضة، كيأتي الشعكر باالكتئاب كالقمؽ بدرجة مرتفعة لدييـ 



                                                                                       drosos (...) 

اب سمة لديو، بؿ قد كخاصة في فترة السجف األكلى، بؿ أف بعضيـ مع حرمانيـ مف حياتيـ الطبيعية يصبح االكتئ
 أثناء كجكده فى السجف عقب خركجو. بطالة أك المشكبلت العائمية العديدة في حياتيـما يعانيو مف ذلؾ  يزيد

الذات كاالكتئاب  رتقدي لمستك حيث نسعى إلى التعرؼ عمى كىك ما نركز عميو فى ىذا الجزء مف الدراسة  
مدة الجنس، )رات الكسطية المتغي ببعض يماقتعبل فع فضبل لمحريةبالعقكبة السالبة  قتيماكعبل السجناء للد

 فبي ـىأعمار  كحار . تتسجينة كسجينا 34غت عينة الدارسة مج الكصفي، حيث بيالمن بحثالفى  ـتخدس  كقد ا العقكبة(
أسمفنا فقد استخدمنا مقياس بيؾ  كماك . مدة العقكبة كنكع الجريمةحسب الجنس ك  ففك م، كيخت 21-45

 .فداتيتا اآلمكالثبات لك ؽالصد فم ؽالتحق ـتقدير الذات لركزنبيرغ . كقد تمقياس ؛ ك   PDI-2لئلكتئاب

السمبية كالعكاقب كالمشكبلت الناجمة عف  اآلثاربماىية  كسعيا نحك اإلجابة عف التساؤؿ األكؿ كالخاص 
 نركز عمى إجابة التساؤالت الفرعية التالية: العقكبة السالبة لمحرية عمى السجيف

 ؟السجناء لكتقدير الذات لد التى تفرضيا العقكبة السالبة لمحريةالضغكط  بيف عبلقةتكجد  ؿى .0

 ؟السجناء للد (ذككر/إناث)الجنس  باختبلؼتقدير الذات  لفي مستك  ؽتكجد فرك  ؿى. 2

 ؟:السجناء للد كاالكتئاب السالبة لمحريةالتى تفرضيا العقكبة الضغكط  بيف. ىؿ تكجد عبلقة 3

 ؟السجناء للد (ذككر/إناث)الجنس  باختبلؼ االكتئاب لفي مستك  ؽتكجد فرك . ىؿ 4

الحساب بكاسطة البرنامج  فما سابقا، ك كاىكما ذكرنا فتساؤالت الدارسة استخدمنا مقياسي مىاإلجابة ع ؿأج فكم
 ؿ: معامفالتاليي فاإلحصائيي بيفك ماألس ـتساؤالت البحث باستخدا مىكانت اإلجابة عك  ( (SPSS 19.0اإلحصائي

النتائج  ىت الدارسة إلم. ك تكصؽالفرك  فع ؼكشمل T-test ك اختبار عبلقةال حسابؿ أج فم فاالرتباط بيرسك 
 :التالية



                                                                                       drosos (...) 

إذ  السجناء لدلك تقدير الذات  تى تفرضيا العقكبة السالبة لمحريةالضغكط ال بيف عبلقةتكجد  النتيجة األولى:   
اف جميع أفراد العينة يقعكف فى مستكل تقدير الذات المنخفض كالمعتدؿ، كال تكجد حالة كاحدة تتمتع بتقدير ذات 

 يكشؼ الجدكؿ التالى: ماعالى، بؿ إف الغالبية تقع فى الفئة األكلى حسب

 النكع
 إجمالى إناث ذككر

 مستكل تقدير الذات
 24 6 08 منخفضتقدير 

 01 4 6 تقدير معتدؿ
 1 1 1 تقدير مرتفع

 34 01 24 إجمالى 
الناجـ عف كجكدىـ كالضغط األسرم  سجفبضغط ال المتأثريف السجينات كالسجناءمف  كبل فالنتائج أ كتكضح
بنية أساسية فتقدير الذات يعتبر  .بات األسريةار ضطلئليـ تقدير الذات إلى جانب تعرض ؼيتعرضكف لضعبالسجف 

ا يت لفرد نقص تقدير الذات مشكبلمل يسبب أف ما ؾا البناء النفسي لشخصية الفرد، كال شييميجب أف يقكـ ع
التي تعتبر قكبة السالبة لمحرية النفسية ككذا الع الضغكطات ،االقتصادية، االجتماعية ؼ: الظرك ؿأسباب متنكعة مث

 .وفي حيات اإلنسافو ت التي قد تكاجذه األخيرة مف أكبر المعضبلى

أما بالنسبة لمفركؽ  فى مستكل تقدير الذات كفقا لمنكع) ذككر / إناث( فالجدكؿ التالى يكضح   النتيجة الثانية:
 .ذلؾ

 المؤشر االحصائى        
 

 المتغير 
 

 مستوى الداللة ت المحسوبة درجة الحرية االنحراف المعيارى المتوسط

 05.74 06 ذككر
 دالةغير  1.24 75

 09.15 07.8 إناث
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، كمف ثـ يمكننا 45كىى غير دالة عند مستكل درجة الحرية  1.24نبلحظ مف الجدكؿ أف )ت( المحسكبة قيمتيا 
 القكؿ بانو ال تكجد فركؽ فى مستكيات تقدير الذات بيف أفراد العينة كفقا لمتغير الجنس.  

 السجناء لدل مستكل شدة االكتئابك  تفرضيا العقكبة السالبة لمحريةتى الضغكط ال بيف عبلقةتكجد  النتيجة الثالثة:
( 7إذ أف غالبية أفراد العينة يعانكف مف درجة مف االكتئاب تتركاح ما بيف االكتئاب البسيط كاالكتئاب الشديد جدا، )

كالشديد جدا حسبما  حاالت فقط  ال تعانى مف االكتئاب، بؿ إف قرابة ثمث الحاالت تقع فى مستكل االكتئاب الشديد
 يكشؼ الجدكؿ التالى:

كالتى تعتبر بدكرىا أكثر األمراض النفسية شيكعا كانتشارا؛ كىى يعتبر االكتئاب أحد فئات االضطرابات الكجدانية 
 سير تكقؼ ال ىابطة، مزاجية حالةة كاآلالـ النفسية بيف كثير مف األفراد. كىك ابالتالى مسئكلة عف كثير مف المعان

 في يركالتف ىإل الفرد االكتئاب يدفع قد حاالتو عبأص كفيلكنيا تصعب األمكر عمى الفرد،  ة،بيعيالط الفررد حياة
 .حياتو اءيإن

 

 

 النكع
 إجمالى إناث ذككر

 مستكل شدة االكتئاب
 7 0 6 ال يكجد اكتئاب
 5 0 4 اكتئاب بسيط
 01 0 9 اكتئاب متكسط
 01 5 5 اكتئاب شديد

 2 2 1 اكتئاب شديد جدا
 34 01 24 إجمالى 
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أما بالنسبة لمفركؽ فى مستكل كشدة االكتئاب كفقا لمنكع) ذككر / إناث( فالجدكؿ التالى يكضح  النتيجة الرابعة:
 .ذلؾ

 المؤشر االحصائى        
 

 المتغير 
 

 مستوى الداللة ت المحسوبة درجة الحرية االنحراف المعيارى المتوسط

 7.50 02.93 ذككر
 دالة 1.116 75

 8.15 20 إناث

، كمف ثـ يمكننا 45كىى دالة عند مستكل درجة الحرية  1.116نبلحظ مف الجدكؿ أف )ت( المحسكبة قيمتيا ك 
القكؿ بأنو تكجد فركؽ فى مستكيات كشدة االكتئاب بيف أفراد العينة كفقا لمتغير الجنس.  أل نساء العينة أكثر 

عية النفسية المختمفة مقارنة بالرجاؿ حيف التعامؿ عرضة لئلكتئاب مقارنة بالرجاؿ، كليذا عكامؿ عدة مف بينياالطبي
مع الضغكط، إضافة إلى كطأة ضغكط الكصـ كالتمييز الكاقعة عمى النساء نتيجة لسجنيـ بصكرة أشد مف أقرانيـ 

 مف الرجاؿ. 

 محاولة لتفسير مستويات االكتئاب المرتفعة بين أفراد عينة الدراسة:

لتفسير االكتئاب كالعكامؿ المؤدية إليو، كنركز ىنا ىنا عمى عكامؿ تنكعت المداخؿ النظرية التى سعت  
االستيداؼ المعرفى التى نراىا أكثر كاقعية فى محاكلة تفسير عكامؿ االكتئاب لدل السجناء، فكفؽ ىذه النظريات 

عندما يكاجو المعرفية فى االكتئاب؛ أف المكتئبيف مف االفراد لدييـ استيداؼ معرفى لبلصابة بيذا االضطراب، ف
الفرد بحادثة حياة ضاغطة فاف الفرد الذل لديو االستيداؼ سكؼ يقيـ مصدر الضغط كنتائجو بطريقة سالبة 

 كبالتالى يزداد تكقع إصابتو باالكتئاب أكثر مف غيره مف األفراد الذيف ليس لدييـ ىذا االستيداؼ المعرفى.

 Schemasستيداؼ معرفى لبلكتئاب نجد المخططاتالمعارؼ أك االفكار السالبة التى تشكؿ ا أنماطكمف  
،   learned hopelessness، كتعمـ الياس  attribution or explanatory typesالتفسير أكالعزك  أنماط، ك 

 .  self esteem كتقدير الذات
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بية كالمزاج كيمثؿ االستيداؼ المعرفى المخططات التى تييئ االفراد لبلستجابة لمضغكط بكؿ مف المعرفة االكتئا
ؿ نكبة اكتئابية كتجعؿ مف أك تسبؽ  أكمخططات تمؾ التى تتقدـ  أكاالستيداؼ سمات معرفية  االكتئابى. كيتضمف

لمضغط، كتحت  أخرلمصادر  ألالفشؿ ك  أكالمريض االكتئابى مستيدفا لنكبات اكتئابية مستقبمية تستثار بالفقداف 
 ظرؼ الضغط يفجر المخطط المعارؼ االكتئابية النمطية. كتتمثؿ المخططات االكتئابية الرئيسية الثبلثة فى التالى:

 . كجية نظر سالبة لمذات انخفاض فى تقدير الذات.0

 . كجية نظر سالبة فى الخبرة )تشكييات معرفية(.2

 . كجية نظر سالبة فى المستقبؿ )اليأس(.3

حادثة غير سارة فإف الشخص المييأ لبلكتئاب يككف لديو نمط استداللى يتصؼ باعزاءات:  كقكعكحيف  
الذاتية كالثبات كالعمكمية لمسبب. فالمكتئب يعتقد أف إمكانياتو الذاتية ال تساعده عمى النجاح بؿ إف النجاح فى حاؿ 

الظركؼ. كىك كليد الصدفة كغير مضمكف  أككقكعو إنما يرجع إلى عكامؿ خارجية كال يتحقؽ إال بسبب االخريف 
 ميما بذؿ مف جيد. كالخبلصة فإف االكتئاب فى ضكء ذلؾ يرجع إلى: 

 . عزك الفشؿ إلى ما ىك داخمى كعزك النجاح إلى ما ىك خارجى.0

 . عزك الفشؿ إلى ما ىك ثابت كعزك النجاح إلى ماىك غير ثابت.2

 ماىك محدد كخاص. . عزك الفشؿ إلى ما ىك عاـ كعزك النجاح إلى3

 االكتئاب وانخفاض تقدير الذات:

لقد كاف تقدير الذات مفيكما محكريا فى أغمب نظريات االكتئاب، إذ أف تقدير الذات يمثؿ المككف التقييمى  
دراكات كاألفكار السالبة عف الذات ترتبط فاإل لمفيكـ الذات كالذل بدكره يعتبر متغيرا معرفيا غاية الكضكح،

 كيمعب تقدير الذات كالمنظكمات الذاتية السالبة دكرا فى نشأة كدكاـ االكتئاب. باالكتئاب
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فإف كاف اليأس يعتبر سبب محكرل فى حدكث االكتئاب، فاف انخفاض تقدير الذات يعتبر عامؿ استيداؼ  
مى أنو عامؿ ربما يسيـ فى كقكع االعراض االكتئابية مف خبلؿ عممية اليأس. لذا يمكف النظر الى تقدير الذات ع

يؤدل الى مزيد مف االنخفاض فى تقدير الذات  -فى كجكد تفاعؿ مع ضغط كمككنات كسيطة كاليأس  -استيداؼ
 يجعؿ مف الجكانب السالبة مف الذات اكثر بركزا كيزيد مف خطر االكتئاب. أك

بدرجة  تبّيف أنو فيما يتعمؽإذ   الصحة النفسّية:تتعمق صعوباِت أفراد العينة بشكل عام يواجيون  كالخبلصة أف
لييا أف نسبة كبيرة مف  أفراد العينة   وانخفاض تقدير الذات؛االكتئاب بالسجيف شعور  كما كشفت البيانات المشارا 
بالضيؽ كالكرب  عديد األفراد شعور  تشير إلىأيضان، أف دراسات الحالة ليؤالء األفراد ، كبصكرة مشابية، نجد عاليا

أف نسبة كبيرة مف أفراد ك ، كأحداثيا السجف المرتبطة بتجربة الكوابيس الميمّية يف منيـ تراكدهلكثير اكما أف الشديديف 
وبالنسبة لدرجة شعور السجين بالغضب  .العينة صرّحت بأنيا تتعّرض لذلؾ (، تقارب نصؼ%43.5العينة )

نتيجة تقريبان إلى أنيا تشعر بذلؾ بدرجة كبيرة جدان  بمغ النصؼنسبة مف أفراد العينة ت أشارت واإلحباط الشديدين
 الفتقادىـ الرعاية النفسية كاالجتماعية التى يحتاجكنيا أثناء السجف كحيف الخركج.

كتشير النتائج إلى ككف النساء أكثر عرضة لبلكتئاب نتيجة لمعقكبة السالبة لمحرية، كالكاقع أف النساء أكثر معاناة  
تحمميف  مف قبؿ أسرتيا. فبالرغـ مف ىداخؿ كخارج السجف حت ةيمف كصمة مجتمع، حيث يعانيف نتيجة ليذه العقكبة

 متنعكفيكقد  السجف التي جمبت ليـ العار بدخكليا نةياألىؿ مف السج تبرأي افيإال أنو في أغمب األح السجف عقكبةألـ 
حرمانيف مف حقيف في  تـيك  مف المتزكجات ريالسجف في طبلؽ الكث تسببيمف األحكاؿ،  ري. كفي كثارتيايعف ز 
أف  قكؿيالع رؼ الذم  غمبي ثيح رجؿ فيإذا كاف السج حدثيأبناءىف إف كف أميات. كىذا ىك عكس ما  ةيرؤ 

 بانتظاـ. اجاتيـياحت ةيرتيـ كتمبيابز  قمفيك  السجناء الرجاؿ" كغالبان ما تككف النساء أكثر كفاءن ألزكاجيف صنعي"السجف 
 اآلثار االجتماعية واالقتصادية لمعقوبة السالبة لمحرية عمى السجناء وذوييم: : ثانيا

 أفراد جميع إلى تمتد العقكبة ىذه عمى المترتبة اآلثار لكف ؛ فقط الجاني عمى تكقع السجف عقكبة أف الطبيعي مف
 أسرة ليا تتعرض التي السمبية اآلثار كتتنكع ، األسرة ليذه الكحيد العائؿ ىك السجيف كاف إذا خاصة ، أسرتو
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 الخمؿ ىذا يؤدم كقد األسر، تمؾ كظيفة ك بناء في بارزا خمبل تحدث اآلثار تمؾ أف إال ، األسرة بناء حسب السجيف
 .  األسكأ نحك كظائفيا في كتغير األسر تمؾ في تفكؾ حدكث إلى

 نسبة كأف ،عديدة سمبية آثار ظيكر إلى يؤدم األسرة عائؿ سجف أف أكدت الميدانية الدراسات كضحتك  
 المحتاجة األسر مف فقط% ( 3.8)  نسبتو ما أف إال ،% ( 97.4)  عائميا بسجف تأثرت األسر مف عالية

 . عائميا سجف عمى ترتبت التي السمبية اآلثار مف خفؼ كدعـ مساعدات عمى حصمت

 كالقرابية األسرية العبلقات شبكة تأثر األسرة عائؿ سجف عمى تترتب التي اآلثار أىـ مف كما تشير إلى أف 
 كاضحا تأثرا األسرة أفراد تعميـ مستكل كيتأثر ، أفرادىا كسمكؾ األسرة بناء عمى سمبية آثار ىناؾ كأف سمبيا، تأثرا
 في ىـ لمف بالمدرسة االلتحاؽ سف عف كالػتأخر الدراسة في المنتظميف لؤلطفاؿ الدراسي التسرب صكر في يبرز
 العمؿ عف عاطمكف السجناء ألسر( البدالء) العائميف األشخاص أغمب أف أتضح ذاتو الكقت كفي. الدراسة سف

 اآلثار تضخـ مف سيزيد ما كىذا ،%( 65) متدنية التعميمية مستكياتيـ أغمب كأف ،%(46) نسبتو ما كيمثمكف
 .  ذاتيا األسرة عمى السمبية

 المصدر كاف الذم عممو عف السجيف انقطاع نتيجة تظير السجيف ألسرة الممحة المادية الحاجة كألف 
 العائؿ ىذا يقدـ أف يمكف فماذا ، عممو مف فصمو مف السجف عقكبة عمى يترتب كما ، األسرة تمكيؿ في الرئيس
 .  قاسية مادية بظركؼ تمر أنيا كمو ىذا مف األىـ ك! كنفسية؟ اجتماعية بظركؼ تمر ألسرة البديؿ

 في الكاضح االختبلؿ حدكث إلى السجف إيداعو نتيجة السجيف بأسرة تمحؽ التي الطارئة التغييرات كتؤدم 
 عف ناىيؾ قبؿ، مف مكجكدة تكف لـ ربما جديدة حاجات ظيكر االختبلؿ ىذا عمى كيترتب ، ككظائفيا بنائيا

 اإلحساس إلى إشباعيا عدـ كيؤدم سابقا، الحاؿ كاف كما تمبيتيا عف األسرة تعجز التي الضركرية الحاجات
 المشكبلت مف العديد بكجكد اإلحساس إلى بالحرماف كاإلحساس الحاجة استمرار كيتطكر الحرماف، مف بحاالت
 حتى األسرة مع سيستمر المشكبلت تمؾ مف العديد أف الدراسات كتؤكد عائميا، غياب نتيجة األسرة تكاجييا التي
 .طكيمة بفترة السجيف عف اإلفراج بعد
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 لمشكالت أساسّية مع أسرتوغالب أفراد عينة البحث تعّرض كتكشؼ الدراسة الميدانية الراىنة إجماال  
قد كاجيت مشكبلت مع ( 27مف أفراد عينة الدراسة )ف=  %( 87.3بسبب دخكلو السجف،  تبّيف أف نسبة )

لمعمؿ فى المنازؿ كالقطاع غير  كاف افتقاد عائؿ األسرة كخركج الزكجةالمشكبلت ىذه أىـ أف األسرة، كما تبّيف 
%( تبلىا 41.6) غير الزكجة كالتسرب مف التعميـ ، ثـ عمؿ أحد أفراد األسرةمف الحاالت%( 58) الرسمى بنسبة
%( نسب تمؾ المشكبلت. كبالنسبة لؤلسباب التي 07.4%(، ، كأخيران، الطبلؽ الذم شكّؿ أدنى )29تشّرد األبناء )

تبّيف أف عدـ تكفر مصدر دخؿ لتغطية نفقات األسرة، التي تعرض ليا السجيف،  عجّمت بحدكث تمؾ المشكبلت
تكرارا فى عدـ تكفر الرعاية الكافية ألفراد األسرة كعدـ تكفر فرصة عمؿ ألحد أفراد األسرة قد شكّمت أعمى األسباب ك 

  .تكرارااألسباب عدـ إمكانية اإلتصاؿ الكافي باألسرة أدنى ىذه بينما مثؿ ، استجابات عينة الدراسة

 تغير يحدث كبالتالي ،لؤلسرة االقتصادية المكارد في خمؿ حدكث يؤدم إلى األسرة عائؿ سجفكالكاقع أف  
 عدـ فإف كبالتالي ،أفرادىا مف فرد لكؿ الشخصية الدكافع مف لعدد ككبت لؤلسرة، المعيشية الظركؼ في كاضح
                                                                                                                                                                                           األطفاؿ تشغيؿ حتى أك،التسكؿ امتياف أك لمعمؿ المرأة لخركج ربما سيؤدم الدكافع ىذه إشباع
 غير ستككف سيتقاضكنيا التي األجكر فإف كبالتالي مياـ مف بو يكمفكف قد ما لممارسة ةالبلزم الميارات لدييـ يككف
كتكشؼ الدراسة الميدانية عف كجكد حالة فى أسرة أحد افراد العينة  .لؤلسرة الفعمية االحتياجات تسد ال كربما مجزية

  قد امتينت الجنس التجارل سعيا كراء تكفير دخؿ مبلئـ ككاؼ ألسرتيا.

لمسجين بعد  األوضاِع المعيِشية األسئمةعمى ستجابات أفراد عينة الدراسة احكؿ كتكشؼ الدراسة الراىنة  
بتوفر مصدر دخل يكفي لتغطية  فيما يتعمؽأنو  ؛ إذعف مزيد مف معاناة ىؤالء السجناء كذكييـ خروجو من السجن

 مصدر مالي%( ليس لدييـ 72.5لعينة )تبّيف أف معظـ أفراد انفقات أسرة السجين بعد خروجو من السجن،  
%( ليس لدييا 29لدل السجيف، تبّيف أف ثمث العينة تقريبان ) مكان لمسكنلئلنفاؽ عمى األسرة. كفيما يتعمؽ بتكفر 

 مكاف لمسكف بعد الخركج مف السجف.

 مف العديد ظيكر إلىفالحاؿ يشير وذوييم نتيجة لسجنيم  ءوالنفسية لمسجنا الصحية المشكالتبيتعمؽ فيما أما 
 لؤلسرة المعيشة مستكل انخفاض عمى يترتب فمثبل ،كالتى تترتب عمى سجف عائميا األسرة في الصحية المشكبلت



                                                                                       drosos (...) 

 بأفراد ييتـ شخص كجكد عدـ األسرة عائؿ سجف عمى يترتب كما ، التغذية نقص أك سكء نتيجة عديدة أمراض حدكث
 مف أم بيا يصاب قد التي األمراض لعبلج البلزمة األدكية عمى لمحصكؿ المختصة الطبية العيادات كمراجعة األسرة
%( إلى 34.8لمسجيف، أشارت نسبة ال بأس بيا ) بالحالة الصحّية الحالّيةكفيما يتعمؽ . استفحاليا قبؿ األسرة أفراد

    %( بأف صحتيا جيدة. 62، في حيف قدّرت النسبة الباقية )نتيجة لمسجف اعتبلؿ حالتيا الصحّية

تبيف أف أمراض القمب، كالجياز التنفسي ، التي يعاني منيا السجيف حاليان  األمراض المزمنةكفيما يتعمؽ بنكع  
فى حيف ، معظـ األمراض التى يعانى منيا السجناء كبعض ذكييـشكمت  كضعؼ اإلبصاركالسكر كالكمى كالكبد 

نمك كنقص فى الكزف بشكؿ كاضح نتيجة عدـ قدرتيـ أكردت بعض الحاالت أف أبنائيـ يعانكف مف سكء تغذية كضعؼ 
عمى الكحكؿ كاإلدماف عمى  لمشكالت اإلدمانكبالنسبة  عمى تكفير غذاء كاؼ دكف النظر لككنو صحى مف عدمو.

دماف المكاد المخدرة كالمؤثرة عمى الحالة ا  تعاطى ك %( لدييا مشكبلت 21.3) غير قميمة المخدرات، تبّيف أف نسبة
 النفسية.

تحتاج أسر سجناء العينة )الزكجة/ الزكج كأطفاليما( إلى مزيد مف الدراسات النفسية لمتعرؼ عمى اآلثار ك  
 فيو يشعر الذم اآلمف المكافىى  األسرةالنفسية السمبية لسجف احد أفراد األسرة عمييـ؛  فمف الممسـ بو القكؿ بأف 

 كمستقرة متكاممة أسرة إطار في إال الشعكر ىذا يتحقؽ أف يمكف كال ،لو اآلخريف كبحب لآلخريف كبحبو بذاتو الفرد
 كالحقد الذات كاحتقار بالعزلة الشعكر يؤدم إلى البلزمة النفسية االحتياجات تمؾ مف الحرماف كغير خاؼ أف ،

 كيؤدم األسرة، أفراد مف كاحد لكؿ نفسية كأمراض سمككية اضطرابات حدكث إلى ذلؾ يؤدم كقد ،المجتمع عمى
 .كاالنحراؼ لمجريمة عرضة أكثر بعدئذ منيـ الفرد كيصبح آثارىا، تضخـ إلى المشكبلت تمؾ عمى التغمب عدـ

سجف األب كعائؿ األسرة  يؤدمالتى تعرض ليا أفراد أسر السجناء فيى عديدة، إذ  األخبلقية المشكبلتأما  
 السمككيات مف عدد حدكث كيصاحب ذلؾىا، أفراد عمى الرقابة سمطة كغياب لؤلسرة االقتصادية المكارد نقص إلى
 قد التي األخبلقية المشكبلت كتتمثؿ ،األسرة في كالبنات األكالد مف المراىقيف أكساط في خاصة ،األخبلقية غير
 العميا كالمثؿ القيـ بعض كفقداف االجتماعية كالفضائؿ األخبلقية القيـ إلى النظر اختبلؿ في السجيف أسرة في تظير
كتزيد . كاالنحراؼ الجريمة إلى بيـ تؤدم قد كالتى ،متفاكتة كبمستكيات األسرة أفراد جميع أك بعض أك أحد لدل
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مشكبلت األبناء بسجف األـ كحدكث الطبلؽ بيف الكالديف نتيجة لذلؾ؛ كتكشؼ حاالت الدراسة ألفراد العينة عف 
 كبعضيـ انخرط فى أنشطة إجرامية.كثير مف ضحايا التفكؾ األسرل مف األبناء الذيف تسربكا مف التعميـ 

 بالتشابؾ تتميز المشكبلت ىذه أف مبلحظة يمكف السجيف أسرة ليا تتعرض التي المشكبلت كبتحميؿ 
 بقية في دكرا ليا كأف السجيف، أسرة تكاجييا التي المشكبلت مقدمة في تأتي االقتصادية المشكبلت كأف كالتعقيد،

 كتأثيرا خطكرة تقؿ ال السجيف أسرة ليا تتعرض أخرل مشكبلت ىناؾ أف مبلحظة يجب أنو إال األخرل، المشكبلت
 . االجتماعية المشكبلت كبخاصة

 التي إلييا المشار المشكبلت تمؾ غالبية أف في كتتمثؿ كاالىتماـ بالمبلحظة جديرة أخرل نقطة كىنا 
 المساعدة الحمكؿ تأخرت كمما كضغطيا تأثيرىا كيتزايد كطارئ، مفاجئ بشكؿ تأتي السجناء أسر أغمب ليا تتعرض
 الدراسات كتشير .المشاكؿ تمؾ لمكاجية األسر تمؾ صمكد فرص مف سيقمؿ الحمكؿ تأخر كأف آثارىا، مف لمتخفيؼ

 مساعدات كتقديـ ،ككافية مستمرة مالية مساعدات تقديـ ىي ألسرتو السجيف يطمبيا التي االحتياجات أىـ أف الى
 . السجف في زيارتو مف السجيف أسرة تمكيف مع األسرة أفراد ألحد عمؿ فرص كتكفير ،معنكية

 : لممسجون وأسرتو المقدمة االجتماعية الرعايةالدعم و  برامجثالثا: 

 كالمينية كالثقافية كالنفسية البدنية النكاحي مف السجيف رعاية الى اليادفة الجيكد»تعرؼ الرعاية االجتماعية بأنيا 
عادة إصبلحو في المساىمة شأنيا مف جكانب مف بيا يرتبط كما كالمعيشية كاألسرية كاالجتماعية  كتستمر تأىيمو، كا 

 بعد المجتمع في االندماج عمى مساعدتو بقصد عنيا يستغني حتى عنو المفرج حاجة كفؽ اإلفراج بعد الرعاية ىذه
 تعترض سكؼ التي المشاكؿ عمى كيتغمب مجتمعو كمع نفسو مع تكافؽ في كيعيش منتجة حياة ليحيا عنو االفراج
 .«المستقبمية الحياة في طريقو

 كالشعكر بالذات كاإلحساس الشخصي التكافؽ تحقيؽ إلى لمسجيف المكجية االجتماعية الرعاية تيدؼك  
حساسو شؤكنو، تصريؼ في نفسو عمى اعتماده إمكانية لمسجيف يتحقؽ بحيث الداخمي، باألمف  كالشعكر بالحرية كا 

 . الكبير بالمجتمع كامتدادان  بأسرتو بدءن  لممجتمع باالنتماء
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 لدم االجتماعي باألمف كاإلحساس االجتماعي التكافؽ تحقيؽ إلى ذاتو الكقت في الرعاية برامج تيدؼكما  
 مف كذلؾ كيتمكف المجتمع، تحكـ التي كالقيـ كالتقاليد باألعراؼ االقتناع مف عالية درجة إلى يصؿ بحيث السجيف،
 تقديميا يجب كاجبات عميو فإف كبالتالي بالفضؿ لممجتمع مديف أنو الدراكو ك لممجتمع، المضادة الميكؿ مف التحرر
 مجتمعو تجاه صحيحة اجتماعية عبلقات إلقامة البلزمة الميارات اكتساب مف يتمكف بعدئذ ثـ المجتمع، ليذا

 كتدعيـ السجف داخؿ كجكده حاؿ أسرتو رعاية السجكف في االجتماعية لمرعاية األساسية المعارؼ كمف. كأسرتو
 اإلصبلحية، المؤسسات تقدميا التي الرعاية برامج أحد بأسرتو السجيف ربط كيعد الخارجي، بالمجتمع النزيؿ صمة
 المؤسسة داخؿ المقدمة االجتماعية الرعاية برامج أغمب عمى كاإلشراؼ االشتراؾ االجتماعي األخصائي مياـ كمف

 .اإلصبلحية

 البعض بعضيا مع كمترابطة متكاممة أساليب ثبلثة خبلؿ مف إال الرعاية برامج نجاح يتحقؽ أف يمكف الك  
ال  ما كىي)  خركجو كحتى عقابيةال المؤسسة داخؿ السجيف رعاية في منيا األكؿ األسمكب كيتمثؿ ، عضكيا ترابطا
 أسرة رعاية خبلؿ مف ذاتو الكقت في الثاني الرعاية أسمكب كيتمثؿ ،( كبيرة بدرجة اإلصبلحية المؤسسة بو تقكـ

 األسمكب أما المجاؿ، ىذا في كبيرا دكرا األىمية المؤسسات كتمعب عنو، اإلفراج كحتى السجف إيداعو منذ السجيف
 الرعاية برامج تنفيذ في بارزا دكرا األىمية المؤسسات تمعب أف كيمكف عنو، لممفرج البلحقة الرعاية في فيتمثؿ الثالث
 .اإلصبلحية المؤسسات لنزالء المكجية الرعاية لبرامج النبيمة األىداؼ كتحقيؽ

، لمسجيف كأسرتو ؛ سكاء والرعاية االجتماعية أثناء السجن وبعده الدعمِ وواقع وضاِع أل كنعرض فيما يمى   
الرعاية االجتماعية الرسمية الحككمية  ، أك جياتنظاـ العدالِة الجنائيِ  مقدمة مف مؤسسة أكانت ىذه الخدمات رسمية ك 

، يمثل النقص فى (األسرة كاألقارب كاألصدقاءمف ) غير الرسمية المساندة المجتمعّيةك الدعـِ اإلجتماعِي  أك أك األىمية
  ية لمسجناء وذوييم.سساحقيقيا لالحتياجات الضرورية واأل ىذه األوجو انعكاسا

 العقابى:من خارج النظام السجين دعم  -أ

باألشخاص الذين يزورون الشخص في السجن، أشارت النتاِئج فيما يتعمؽ : دعم األسرة واألقارب واألصدقاء. ٔ
%( ال يزكرىا 21.3%( أفراد العينة يقكـ أفراد األسرة بزيارتيا، في حيف أف نسبة )66.7إلى أف نسبة تقارب ثمثي )
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ىؤالء األشخاص لمسجيف  لمعدل زيارة( يزكرىا األقارب كاألصدقاء ؛ كتبعان %00.6أحد، كأف نسبة بسيطة جدان )
ة الغالبة تتمقى زيارة كاحدة فى الشير كأف نسبة قميمة لمغاية ىى مف تتمقى زيارتيف شيريا) تبّيف أف نسب، في الشير

 نتيجة كالقير الجتماعيكا النفسي االضطراب مف شديدة يشعر بحالة كتشير الدراست إلى أف السجيف .حالتيف فقط(
 السجيف يككف عندما سكءنا الحالة ىذه كتزداد السجف كافتقاده لدعـ أسرتو كأقاربو، إيداعو جراء يعيشو الذم االغتراب

 أقاربيـ مف ليـ زكارا يستقبمكف السجناء مف%( 51) مف أقؿ أف إلى غانـ اهلل عبد الدكتكر كيشير. ألسرة عائبلن 
 ك زكجتو خاص كبشكؿ الخارجي، بالمجتمع السجيف لربط ممحة حاجة ىناؾ أف يؤكد كىذا كاألبناء، الزكج خاصة
 ففضبل قصكل، أىمية لمسجيف بالنسبة الزيارة كتكتسب .إشباعيا عدـ تأثيرات مف كالحد احتياجاتو تأميف بغية أكالده
 المادم الدعـ ركافد مف قكيان  رافدان  تمثؿ فإنيا الخارجي، كالمجتمع السجيف بيف التكاصؿ استمرار إلى تؤدم أنيا عف

 .نفسو السجيف في السجف ثقافة تأثير مف تحد إنيا بؿ فحسب، ىذا كليس لمسجيف، كالمعنكم

غالبية عينة الدراسة لـ يتمقكا أل دعـ مف أل جية خارج  تبّيف أف: خارج النظام العقابى دعم الجيات الرسمّية. ٕ
، مما يشير لكجكد قصكر كاضح في متابعة شؤكف ىذه الفئة مف قبؿ السجف مثؿ الشئكف االجتماعية كالجمعيات األىمية

ف أشارت نسبة  .كرعايتيـ أثناء كبعد السجف كلة عف أكضاع السجناءئالجيات الرسمية المس % إلى عمميـ 47.0كا 
( أفراد مف عينة الدراسة 5بكجكد مساعدات مالية أما دفعة كاحدة أك معاش شيرل تصرؼ ألسر السجناء، كلقد حصؿ )

 عمى معاشات شيرية قميمة ال تكفى لسد احتياجاتيـ.

تبيف أف نسبة عالية أثناء كجكده بالسجف،  كفاية المساعدات التي قدمت لمسجين وألسرتوكفيما يتعمؽ بمستكل  
يعتبر منخفض جدان، كأف نسبة قميمة مستكل كفاية المساعدات %( مف المستجيبيف يدرككف أف %43.5النصؼ )تناىز 

%( 5.8%( ترل أف مستكل كفايتيا منخفض، كمتكسط عمى التكالي، في  حيف سجمت نسبة قميمة )04.5%؛ 00.6)
المقدمة لمسجيف كألسرتو مف كجية  انخفاض مستوى كفاية المساعدات، كتشير ىذه النتيجة بمجمميا إلى كاؼأنو 

نظر السجناء مف أفراد الدراسة، خاصة إذا كضعنا في اإلعتبار نسبة عدـ المستجيبيف التي تشير لتقدير سمبي في 
%(، شكّمت ٜ.ٖٔ) واألقارب األىل التي تمقاىا السجيف كأسرتو،  تبّيف أف لمصدر المساعداتأغمب األحياف. كبالنسبة 
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الحككمية كالمؤسسات ك  األىمية المؤسساتكنسبة لمصدر ىذه المساعدات، في حيف شكّمت الجيات األخرل أعمى 
  .%( عمى التكالي5.8%؛  00.6%؛ 04.5الخاصة أدنى نسبة )

لمرحمة ما بعد خركجو مف  تأىيميةبرامج إذا كاف السجيف قد قدمت لو الستجابة أفراد العينة حكؿ كتبعان  
% 07.4كأفاد  ، عدم  توفير ىذه البرامج ليم%( أشار إلى 66.7) نصف العينةتبيف أف ما يقارب أكثر مف  السجف،

مما يشير إلى كجكد مشكمة كقصكر كاضح في تمبية احتياجات ىذه الفئة لمتييئة أنيـ ال يعممكف شيئا عف ىذا األمر، 
كبالنسبة % 04.5برامج تأىيؿ لمخركج فبمغت نسبتيـ  أما مف قدمت ليـلمرحمة العكدة لئلندماج ثانية في المجتمع.  

 الدينّية والتعميمّيةالتي قدمت لمسجيف لتييئتو لمرحمة ما بعد خركجو مف السجف،  تبّيف أف البرامج  البرامجِ  نماطأل 
و حدث خمط فى ذكرتيا حالة كاحدة، كيبدك أن ،البرامج النفسيةثـ ، تمتيا البرامج الرياضية كالحرفية  تكراراشكمت أعمى 

 تصنيؼ ىذه البرامج كاالنشطة لغياب برامج التأىيؿ ما قبؿ اإلفراج فى غالب السجكف.
 الدعم والرعاية االجتماعية من السجن: -ب

 ةالعقابي المؤسسات عمى تستكجب كالتي السجيف يحتاجيا التي البلزمة اإلنسانية االحتياجات مف العديد ىناؾ
 االحتياجات أىـ تحديد كيمكف المتخصصة، مساعدتو أك إشباعيا، في السجيف مساعدة األقؿ عمى أك تأمينيا

 : يمي فيماالتى مف المفترض أف تمبييا خدمات الرعاية االجتماعية داخؿ السجف؛   الضركرية

 : الطبية الرعايةخدمات  .ٔ

 لمحالة باإلضافة الصحية غير كالظركؼ التغذية سكء كيعد لمسجيف، كالنفسية البدنية الصحة في السجف يؤثر
 ليا يتعرض التي األمراض مف الكثير حدكث في مباشران  سببا السجف إيداعو نتيجة السجيف يعيشيا التي النفسية
 المكجكديف األخصائييف طريؽ عف إما كذلؾ البلزمة، الطبية الرعاية إلي ماسة بحاجة السجيف فإف بالتالي. السجيف

 . السجف خارج المتخصصة الصحية المؤسسات طريؽ عف أك اإلصبلحية، المؤسسات في

 تبدأ كقائية صحية رعاية تنقسـ إلى السجكف في الصحية الرعاية برامجبحسب تقارير قطاع السجكف فإف؛ ك  
 استبداؿ يتـ ثـ عبلجو، يتـ حتى السجناء بقية عف عزؿ مرض أم بو كجد فإف دخكلو، حاؿ السجيف عمى بالكشؼ
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 التطعيمات كيعطى(  لـز إف) شعره حبلقة كتتـ اإلصبلحية، المؤسسة إدارة تؤمنيا نظيفة خاصة بمبلبس مبلبسو
 .الصحة كزارة تحددىا التي األكقات في المعدية األمراض ضد البلزمة

 بيا تتكفر السجكف في أكلية صحية رعاية مراكز إقامة تشمؿ فإنيا العبلجية، الصحية بالرعاية يتعمؽ كفيما 
ذا مرضية، عمة مف يشكك الذم السجيف عبلج تتكلى بحيث البلزمة التخصصات  المراكز تمؾ في يكف لـ كا 
 .السجف خارج المكجكدة المختصة الحككمية لممستشفيات السجيف إحالة يتـ المطمكب الطبي التخصص

الخدمات الصحية متدنية لمغاية؛ فرغـ كفرة المراكز الطبية كالمستشفيات بالسجكف؛ تبقى جكدة  ككاقع الحاؿ أف
الخدمة الطبية ككفاءة مقدمييا محؿ انتقاد مف كافة أفراد عينة الدراسة. إضافة إلى غياب خدمات الصحة النفسية 

 بشكؿ تاـ.

 ريفبحسب تقر  ،سجناءالبلزمة لم ةيصحال ةيالرعا ريبشكؿ عاـ مف قصكر تكف ةيالسجكف المصر  تعانيك  
 بالمخالفة فكر كصكلو السجف، بيطب ىعم عرضيال  في" فالسج ة،يلمحقكؽ الشخص ةيبو المبادرة المصر  قامت

نجد عدـ  كما. ويعند الحاجة إل بيالطب ارةيمف ز  تمكفيال  رةيكث افيكفي أح ة،يلمقانكف المصرم كالقكاعد الدكل
ما تككف فترة عمؿ  غالبناكالتو في السجف الكاحد،  بيفترة تكاجد الطب ةيعدد األطباء لعدد السجناء أك عدـ كفا ةيكفا

الصحي المكجكد  اجياالحت بحجـ صغر سف كتكاضع خبرة أطباء السجكف بالمقارنة ى. ىذا باإلضافة إلةيصباح
في السجكف  ةيبالرغـ مف الكثافة العال دائـ عف السجكف بشكؿ ةيتكاجد التخصصات الطب ابيداخؿ السجكف، مع غ

داخؿ  ةيالصح ةيمنظكمة الرعا خترؽي الذم زييجانب التم ىكالتي تستدعي تكاجدىـ بشكؿ أكبر. ىذا إل رةيالكب
 ان يفي ظركؼ أفضؿ نسب شةيأك المع ةيالصح الخدمات كذكم النفكذ الحصكؿ عمو فيلمقادر  سيؿيالسجكف، كالذم 

 مف سائر السجناء." 

بشكؿ عاـ، كالحكامؿ  ناتيلمنساء السج ةيالصح اجاتياالحت ةيبخصكص "عدـ االىتماـ ىىذا باإلضافة إل 
لؤلطفاؿ،  بيإلو جانب طب ـيمق ديأمراض نساء كتكل بيجية إتاحة طب مف كاألميات منيف بشكؿ خاص، كذلؾ

 ."ةيالطب اتيكاإلمكان زاتيالنساء مف فقر التجي يايف عانييكالتي  الكالدة الخاصة في أثناء ةيالرعا ريكتكف
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نما كألطفاليف، كالم رضعات الحكامؿ السجينات خاصة لمنساء البلزمة التغذية لتكفير السجف يمتفت كال   كا 
 بيف التكافؿ طريؽ عف أك أخريات سجينات مف لشرائيا يضطررف آك الزيارات مف يأتييف ما عمو يعتمدف

 خاصة نفسية اضطرابات مف يعانيف البلتي لمسجينات نفسيات أخصائيات كجكد عدـ إلو باإلضافة ىذا .السجينات
 كخارج داخؿ كاستغبلؿ عنؼ مف منو يعانيف ما بسبب النفسية كاالضطرابات لمصدمات عرضة أكثر النساء كأف

 .السجكف

أطباء ال  3المصرية سكل كالمتحصؿ لدينا مف معمكمات، أف خدمات الصحة النفسية ال يعمؿ بيا فى السجكف 
يتكاجدكف طكاؿ الكقت؛ كحاؿ االختياج يتـ التحكيؿ إلى مستشفيات خارج السجكف. كذلؾ ال تتكفر أل خدمات 

  عبلجية تتعمؽ بإدماف المكاد المخدرة كالمؤثرة عمى الحالة النفسية.

 المعاناة مع ؼالتكي ىمع ىـساعدت فأ ياشأن فمة فعال ةنفسي سجناء رعايةال قىميت فأ جدا يـالم فكم 
 فأ أيضا وشأن فم ذاىك  الضاغطة، الكضعيات مع ئمةمبل تيجياتااستر  إيجاد ككذا ،سجفال صعكبات كمع النفسية

 ءار جإ يـالم فمك  ،العقابية المؤسسات في المغيبة بشدة النفسي خصائيضركرة تقعيؿ أدكار اال ىمع الضكء طميس
 كحتى ،سجناءال بسيككلكجية قةمالمتع كماتمكالمع ؼمعار مل كاامتبل أكثر يككنكا حتى فخصائييلئل مكثفة دريباتت

 .جيةبلالع تالتدخبل كفي التشخيص في فعالية أكثر فيكك 
 :  المناسبة والمالبس اإلعاشة.ٕ

 عمى تحرص اإلصبلحية المؤسسات جميع فإف بالتالي الضركرية، اإلنسانية الحاجات أىـ مف كالكساء الغذاء يعد
 كاإلصبلح التأىيؿ لبرامج المكممة الضركرية البرامج مف كىي لنزالئيا، المناسبة المبلبس ك الكافية اإلعاشة تكفير
 . اإلصبلحية المؤسسات في

 كمتكامؿ، منظـ غذائي برنامج كال يكجد بصكرة كافية كجيدة؛ لمسجناء اإلعاشة تقدـ ال السجكف أغمب كفي 
 يصرؼ فإنو المبلبس حيث كمف. احتياجات مف يمزمو قد ما شراء في ـلمساعدتي ال تقدـ لمسجناء أية إعانات كما

 .ذات الجكدة الردئية لمغاية ،عند دخكلو مبلبس السجف لمسجيف
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 : االقتصادية لمسجناء خدمات تمبية االحتياجات. ٖ

 لمماؿ حاجتو ىي اإلصبلحية المؤسسة بإيداعو كمركرا عميو القبض منذ السجيف تكاجو التي المشكبلت أىـ مف
 لسد أك الشخصية، احتياجاتو لتأميف الحاجة ىذه كانت كسكاء تكاجيو، التي الضركرية االحتياجات كإحدل

 . كبيران  اعتمادان  عميو تعتمد األسرة كانت إذا خاصة يعكليا، التي األسرة احتياجات

 فقد لنزالئيا، االقتصادية االحتياجات كافة إشباع مف تتمكف لف اإلصبلحية المؤسسة أف الطبيعي مف كألنو 
 مف السجيف يتقاضاه ما منيا األساليب مف عدد في تتمثؿ مشركعة بطريقة احتياجاتو تأميف يحاكؿ السجيف أف ثبت
 أف إال كأصدقائو، أىمو مف الزكار لو يقدمو قد ما خبلؿ مف أك السجف، داخؿ أعماؿ مف بو يكمؼ قد ما لقاء أجكر
 .مشركعة غير بطرؽ االقتصادية احتياجاتيـ بتأميف يقكمكف السجناء مف نسبة ىناؾ

 العمل والتأىيل الميني:. ٗ

لى حقو كإنساف. كالذل لـ إ: يستند حؽ المسجكف في العمؿ حؽ لكؿ السجناء العمؿ أثناء اإليداع فى السجكف
 23/0العمؿ لو، فقد أكدت المادة ما يجعؿ لو قبؿ المجتمع الحؽ فى تكفير  -تحرمو منيا العقكبة السالبة لمحرية

مف اإلعبلف العالمى لحقكؽ االنساف عمى أف لكؿ شخص الحؽ فى العمؿ كفى حرية اختيار عممو كفى شركط 
عمؿ عادلة كمرضية كفى الحماية مف البطالة. كما أف لو الحؽ فى أف يكتى أجره المكافيء لجيده كأف تكفؿ لو 

 فالعمؿ ليس ترفا كال منحة مف الدكلة بؿ ىك حؽ. ؛مف كالسبلمةألالضمانات االجتماعية كضمانات ا كافة

 الميني التأىيؿ ألف اإلصبلحية، المؤسسات نزالء يحتاجيا التي البرامج أىـ مففيعداف  الميني كالتأىيؿ التدريبأما 
 بعد الشريؼ العمؿ ممارسة مف تمكنو كخبرات ميارات السجيف إكساب في كالفعاؿ الحقيقي المدخؿ ىك كالتدريب
 . السجف مف خركجو

 السجف، في تكاجدىـ أثناء مينة أك حرفة اكتساب عمى السجناء كتدريب تأىيؿ إلى البرامج ىذه كتيدؼ 
 يمكف حرفة اكتساب عمى مساعدتو كالثاني السجيف، يعيشيا التي الفراغ أكقات إشغاؿ األكؿ غرضيف، لتحقيؽ كذلؾ
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 العكدة مف تمنعو كريمة حياة ضماف عمى مباشر بشكؿ تساعده بحيث السجف، مف خركجو بعد يمارسيا أف
 . لمجريمة

كلقد حرصنا فى ىذه الدراسة عمى التعرؼ عمى مدل قياـ المسجكف بالعمؿ أثناء ايداعو في السجف مف  
، عدمو ككذلؾ حصكلو عمى تأىيؿ مينى ألداء ىذا العمؿ كالذل قد يسمح لو بمزاكلة نفس المينة بعد االفراج عنيا

 .ما ييسر لو اإلندماج فى المجتمع مرة أخرل

ؿ عمي يداعيـ بالسجف في حيف ال يعمإثناء أ%( أنيـ يعممكف  2660حيث أفاد أقؿ مف ثمث العينة ) 
ف إكمف ثـ ف، تيـاكقات فراغيـ كعدـ تطكير خبر ألي عدـ شغؿ إ% مف أفراد العينة، كىذا يؤدل 7369طبلؽ اإل

امية جديدة مف زمبلئيـ كقياـ عبلقات غير سكية نتيجة لمتبعية االقتصادية حاؿ جر إت اكتسابيـ خبرات احتماال
 مر قائـ كمحتمؿ.أعجزىـ عف تدبير احتياجاتيـ 

عماؿ الرفع أعماؿ مرىقة كميينة كجمع القمامة ك أبأنيـ كانكا يعممكف في  كافادأبؿ أف الثمث الذل يعمؿ  
صبلحية أك تأىيمية يمكف إأك يؤدكف أعماال لغيرىـ مف السجناء كغيرىا. كىى أعماؿ ليست ذات طبيعة  ،كالعتالة

 فادتيـ حيف خركجيـ الى الحياة في المجتمع مرة أخرم.ا  أف تسيـ في تطكير خبراتيـ ك 

 نتاجاجية التابعة لصندكؽ التصنيع كاإلكتكشؼ الدراسات عف أف عدد الذيف يعممكف في الكحدات االنت 
صبلحية تأىيمية كيمكف االستفادة منيا داخؿ السجف ماليا كخارجو إكالذيف تتسـ أعماليـ بككنيا  بقطاع السجكف،

جمالى السجناء في كافة السجكف المصرية كمف ثـ يصبح مف إ% مف 063ماليا كمينيا. ال  يتعدل نسبتيـ 
المينى ألىمية ذلؾ في شغؿ كقت فراغيـ مكف السجناء مف حقيـ في العمؿ كالتأىيؿ الضركرة بمكاف أف ي  

ككذلؾ البد أف يحصمكا عمي أجر مكافيء ليذا  .فراجـ لمرحمة ما بعد اإلىعدادا  ثناء السجف ك أيـ كتأىيميـ حكاصبل
يقدمكا ألسرىـ المساعدة  عبائيـ المالية كالمعيشية داخؿ السجف كأفأالجيد المبذكؿ األمر الذل يكفؿ ليـ النيكض ب

 ف عمى أقؿ تقدير. السجتيـ داخؿ قات معيشكنف ئيـأف يكفكىـ عناء النيكض بأعبا كأدية الما
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لعمؿ المسجكنيف داخؿ السجكف  مؤسسة عادة النظر في القكاعد كالتشريعات كالقرارات الإكذلؾ البد مف  
بتحديد الخاص  0959( لسنة 73كمف ذلؾ قرار كزير الداخمية رقـ ) ؛كعدـ مبلئمتيا لتغيرات العصر التقادمي

 األعماؿ التى تفرض عمي المحكـك عمييـ.

 :الترويحيةو األنشطة التعميمية . ٘

جؿ تحقيؽ غرض المعاممة العقابية يجب أ" مف قكاعد الحد األدنى اال أنو مف 66تشير الفقرة األكلى مف القاعدة "
لؾ، كالتعميـ كالتكجيو ذاستخداـ جميع الكسائؿ المبلئمة التى تشتمؿ عمى الرعاية الدينية في األقطار التى يمكف فييا 

جرامى كقدراتو كالتدريب المينى كالخدمة االجتماعية الفردية لكؿ مسجكف، مع مراعاة تاريخو االجتماعى كماضيو اإل
 كطمكحاتو بعد االفراج. ،عقكبتوبكطكؿ المدة  ،نية كالعقمية كاتجاىاتو كميكلو كمزاجو الشخصىالجسما

كقات فراغيـ أيداعيـ في السجف بما يكفؿ ليـ استغبلؿ إلسجناء أثناء ا حقكؽترسـ ىذه الفقرة احتياجات ك  
حماية فراد نافعيف ألنفسيـ كأسرىـ ك أفراج مدمجيف مجتمعيا كفيما ينفع، ككذلؾ تأىيميـ الستئناؼ حياتيـ بعد اإل

 جراـ.لممجتمع مف عكدىـ لئل

 في النزالء تعميـ لمستكل كالمتتبع السجيف، تأىيؿ عمميات في أساسيان  دكران  كالتأىيؿ التعميـ يحتؿك  
 يساعد أنو في التعميـ أىمية كتكمف السجناء، تعميـ مستكل في كاضح تدني ىناؾ أف يبلحظ اإلصبلحية المؤسسات

 كحرؼ ميارات مف نفسو السجيف يمكف انو كما السجيف، ذىف في كالقيـ الصحيحة كالمفاىيـ المعارؼ غرس عمى
 .عنو اإلفراج بعد كيسر بسيكلة المجتمع في كاالنخراط االستقامة عمى تساعده حميدة كسمككيات

 العقابية المؤسسات كتيتـ المسجكنيف، لنزالئيا السجكف تقدميا التي البرامج أىـ مف التعميمية البرامج كتعد 
 كتحرص كالعالي، العاـ التعميـ مكاصمة مف السجيف بتمكيف ذاتو بالقدر كتيتـ األمية، محك ببرامج أكبر بشكؿ

 السجكف أف كيبلحظ التعميمية، بالبرامج السجيف استمرار دكف تحكؿ معكقات أم تذليؿ عمى اإلصبلحية المؤسسات
كماؿ بيا االلتحاؽ لمسجيف يتاح نظامية مدارس عمى تحتكم الكبيرة  تسييؿ المدارس تمؾ مثؿ في كيراعى .تعميمو كا 
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 تقبؿ تسييؿ أجؿ مف المناسبة التعميمية بالكسائؿ المدارس تمؾ كتزكيد المؤىميف المعمميف كتكفير االلتحاؽ إجراءات
 . اإلصبلحية المؤسسة تنفذىا التي التعميمية لمبرامج السجيف

 مفمتساندة مع البرامج التركيحية؛ فنية كثقافية كرياضية؛ تعد   الديني كاإلرشاد التكجيو برامج فإفكذلؾ  
 اإلصبلح تحقيؽ عمى تساعد أنيا في البرامج ىذه أىمية كتكمف ،السجكف كفقا لتقاريرىا تنفذىا التي البرامج أىـ

 . الصحيحة كاالتجاىات القيـ إلى كتكجييو سمككو تقكيـ في دكر مف تمعبو ما خبلؿ مف لمنزيؿ كالتأىيؿ

 ولكن واقع الدراسة الميدانية يكشف عن التالى:

فراد أال أف معدؿ استخداـ إ فى كثر مف السجكف جيزة التركيح كاألنشطة الترفيييةأرغـ كجكد بعض المرافؽ ك  - 
ىذه األنشطة )كالمكتبة كالندكات %( منيـ كاف يمارس 0066العينة كممارستيـ ليذه األنشطة منخفض لمغاية، فقط )

 العامة كالدينية، كمشاىدة األفبلـ كغيرىا(.

شطة التكعية ك تربكية كفصكؿ محك األمية أك أنأية أنشطة تعميمية أفراد العينة في أم فرد مف أكذلؾ ال يشترؾ  -
 تثقيفية . الصحية كال

مف أل نكع، بؿ إف بعضيـ حسب تعبيره "كاف  ضيةفراد العينة بعدـ ممارستيـ لؤلنشطة الرياأككذلؾ أفاد جميع  -
 متخزف فى نمرتو ليؿ نيار دكف أل نشاط يذكر".

 الخدمة االجتماعية والرعاية االجتماعية لمسجناء:. ٙ

عادة الجديدة الظركؼ مع التكيؼ عمى يساعده مف إلى كالنفسية االجتماعية السجيف ظركؼ تتطمب  مع تكيفو كا 
 المجاالت ىذه مف أم في خدمة لو يقدـ عّمف السجيف يبحث ما كثيران  مؤخران، فيو نفسو كجد الذم الجديد المجتمع

 كىذا ىك الدكر المنكط بالخصائى االجتماعى المكجكد ضمف فريؽ العامميف بالسجف. .إشباعيا إلى يحتاج التي

%( قد تعرفكا عمي 7265أفرادىا( أنيـ لـ يقابمكا االخصائى االجتماعى كأنيـ ) ىأفاد غالبية العينة ) أكثر مف ثمث -
كىك ما يعد مخالفا  ،السجناءمف كاجباتيـ الخاصة بنظـ الزيارة كالتأديب كالمراسبلت كالعمؿ كالشكاكل مف زمبلئيـ 
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ينة الدراسة بأف لقكاعد الحد األدنى، أما بخصكص بحث حالة السجيف فكر دخكلو فقد أفادت غالب آراء ع
 .ل دراسات كال يبحث معيـ مدل تكافقيـ مف عدموأاألخصائى االجتماعى بالسجف ال يقـك بإجراء 

فاد قرابة ثمث العينة فتتمثؿ فى المساعدة في حؿ أأما الخدمات التى يؤدييا األخصائي االجتماعى لمسجناء كما  -
لبعض  بسيطة كتقديـ مساعدات مالية ،ضيـ البعضك حؿ مشاكؿ السجناء مع بعأالمشكبلت مع ادارة السجف، 

 سرية غير مالية.أالسجناء كالمساعدة في حؿ مشبلت 

 كيرغب السجناء فى أف يقكـ االخصائي االجتماعى بدكر في حؿ مشكبلتيـ كبخاصة فيما يتعمؽ برعاية األىؿ -
كذلؾ حؿ  ؿ كاالطمئناف عمييـ.كزيارة األى مشكبلت األسرية خارج السجفالبالسجف، كحؿ كجكد السجيف أثناء 

يـ دخؿ السجف كبعد مشكبلتيـ المادية التى قد تكاجييـ داخؿ السجف عف طريؽ تشغيميـ كايجاد فرص عمؿ ل
 .االفراج عنيـ

 خدمات الدعم والرعاية االجتماعية ألسرة السجبن: -ج
 كالتكافؿ التضامف تحقيؽ إلى ييدؼ الذم االجتماعي التدخؿ مف نكعا السجناء ألسر المكجية الرعاية برامج تعد

 في عائميا كجكد خبلؿ سكاء ،كاستقرارىا األسرة صبلح ضماف في كبير بدكر تقكـ أنيا إذ ،المجتمع في كاالستقرار
 الخطكرة تحييد عمى تساعداف ألنيما ذاتيا كلؤلسرة لمسجيف ميمتاف فترتاف ككبلىما ،خركجو بعد حتى أك السجف

 . الجريمة الرتكاب العكدة عدـ كضماف السجيف تأىيؿ إعادة نجاح في يساعد مما األسرة ليا تتعرض التي اإلجرامية

 مف النكع ىذا إف إذ ، نفسو لمسجيف تقدـ التي الرعاية لبرامج مكمبل جزءا السجناء ألسر المقدمة الرعاية كتعد
 أىداؼ لتحقيؽ متكاممة أساليب ثبلثة مجمكعيا في تشكؿ عنو، اإلفراج بعد نفسو السجيف رعاية إلى إضافة الرعاية
 .  اإلصبلحية المؤسسات لنزالء االجتماعية الرعاية

 حالة دراسة عند يتـ كىذا ،لرعاية بحاجة أنيا اتضح إذا أسرتو رعاية لمسجيف االجتماعية الرعاية تشمؿ كلذا 
 مع التنسيؽ يتـ عندىا ، كالدعـ لمرعاية بحاجة األسرة ىذه كأف أسرة يعكؿ أنو كمبلحظة السجف دخكلو فكر السجيف

 كالمساعدة الدعـ كتقديـ لرعايتيـ المختصة الخيرية الجمعيات ك(  االجتماعي الضماف)  الرسمية المؤسسات
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، كاإلصبلح التأىيؿ فكرة خبلليا مف كتتحقؽ، نفسو السجيف رعاية مف يتجزأ ال جزءا السجيف أسرة كرعاية. البلزمة
 ضمف مف أف كما، ألسرتو تقدـ التي الجيكد في النظر دكف لمسجيف تقدـ التي لمجيكد النظر يمكف ال كبالتالي
 لتصبح تأىيميا إعادة كمحاكلة تكازنيا عمى الحفاظ في األسرة مساعدة السجيف ألسرة االجتماعية الرعاية أىداؼ
 . منتجة أسرة

 دكف مباشر بشكؿ كتحكؿ نفسو لمسجيف االجتماعية الرعاية برامج نجاح عمى السجناء أسر رعاية كتساعد 
 يتمثؿ، األسرة لدل اإلشباع مكارد نقص نتيجة محتمؿ أك دائـ خطر مف شديدا تيديدا ىناؾ إف إذ، لمجريمة العكدة
 كاف التي كاالجتماعي النفسي اإلشباع مكارد في ككذا( كاألقكل الغالب كىك)  المالية المكارد نقص في مباشر بشكؿ
 . لؤلسرة يؤمنيا الزكج

 المجتمع مع التكيؼ إلعادة ثمينة حقيقية فرصة كألسرتو(  نفسو)  لمسجيف السجيف أسرة رعاية كتعطي 
 السجيف بأسرة تمر التي الظركؼ أف إذ، فييا الكقكع لخطر أسرتو تعرض كعدـ الجريمة مف الكقاية مبدأ كتحقيؽ
 عندما خاصة، الزكج سجف بعد محتمبل أخبلقيا أك سمككيا انحرافا أك إجرامية خطكرة تمثؿ تجعميا مفاجئ كبشكؿ
 . كالحاجة كالعكز الحرماف لضغط تتعرض كعندما، ليا الكحيد العائؿ يككف

 مدى كفاية الخدمات التي تقدميا الجمعيات الخيرية ألسر السجناء

 لمفئات كالتدريبي كاإلرشادم كالعيني المالي كالدعـ الخدمات مف العديد الخيرية كالجمعيات األىمية المؤسسات تقدـ
 مكاجية عمى التغمب في مساعدتيا بيدؼ ، الضركرية االحتياجات في لنقص تتعرض أك تعرضت التي المحتاجة
 . خدماتيا تقديـ مف تمكنيا كبشرية مادية إمكانات مف منيا كؿ لدل ما كفؽ كذلؾ ، المصاعب

 أسر برعاية األىمية كمنظمات المجتمع المدنى المعنية سكل عدد قميؿ لمغاية مف الجمعيات تكجد ال أنو كالصحيح
 خدمات تقدـ خيرية جمعية أم مف كالمساندة الدعـ لتمقي تحتاج التي الفئات إحدل تعد األسر ىذه أف إال السجناء،
 بقية مثؿ مثميا أىمية جمعية أم نظاـ في المصنفة األسر إحدل السجناء أسر كتعد المحتاجة، لؤلسر إنسانية
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 الخيرية الجمعيات تقدميا التي كالمساعدات الخدمات أىـ عرض يمكف ذلؾ ضكء كعمى المحتاجة، األخرل الفئات
 :  يمي ما خبلؿ مف السجناء أسر منيا تستفيد أف كيمكف

 إذ منطقي تكجو كىك األىمية، الجمعيات معظـ بيف غالبة السمة النقدم الدعـ يعد: المستمر النقدم الدعـ 
 برامج في أىمية جمعية كؿ كتضع المالية، المكارد نقص ىك مشكبلت مف السجيف أسرة يكاجو ما أىـ إف

 .المحتاجة األسرة في تكفرىا يجب التي كالشركط المحتاجة األسر عمى الصرؼ أساليب عمميا
 سكاء ، مقطكعة إعانات شكؿ عمى المالية المبالغ مف كثيرا األىمية الجمعيات تقدـ: المقطكع النقدم الدعـ 

 دفع في لممساعدة المقطكعة المبالغ ىذه كتدفع الجمعية، ترعاىا التي األسر مف ألم أك السجناء ألسر
 .  المثاؿ سبيؿ عمى كالماء الكيرباء فاتكرة دفع في أك ، المحتاجة لؤلسرة السكف إيجار

 تحتاجيا التي األشياء مف بالعديد المحتاجة األسر بدعـ الخيرية الجمعيات تقكـ : عينية بأشياء الدعم 
 غذائية مكاد شكؿ عمى العينية األشياء كتككف ، الجمعية ترعاىا أسرة ألم أك السجناء ألسر سكاء ، األسر

 تقدميا التي األعياف مف العديد مف المحتاجة األسرة تستفيد كقد ، مبلبس اك كيربائية أدكات أك أثاث أك
 .  خدماتيا مف تستفيد التي الخيرية الجمعية

 لمشكبلت تتعرض ال السجيف أسرة أف أشير أف سبؽ (: أسرية زيارات)  والنفسي االجتماعي التأىيل 
نما فحسب، اقتصادية  نتيجة باألسرة تعصؼ قد التي كاالجتماعية النفسية المشكبلت مف العديد ىناؾ كا 
 يقدميا التي االجتماعي كاإلرشاد التكجيو خدمات(  مثبل)  فيناؾ ثـ كمف لعائميا، المفاجئ القسرم االنقطاع

 .بعض الجمعيات األىمية
 :ما َبْعَد اإلفراجمرحمة الدعم فى 

 ستجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعمؽ: أشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي الدعم األسرة واألقارب واألصدقاء. ٔ
أفراد العينة  ثمثيقرابة  مف السجف، أف نسبة تشّكؿ بعد خروجولو  عدم تقبل زوجتوالسجيف بالقمؽ مف بشعور 

 لقمق السجين. كبصكرة مماثمة، بالنسبة ما(، عبّرت عف ككنيا تشعر بالقمؽ مف عدـ تقّبؿ الزكجة ليا بدرجة 61.9%)
(، %63.8ثمثي أفراد العينة )قرابة لو بعد خركجو مف السجف، أشارت النتائج إلى أف نسبة تشّكؿ  عدِم تقّبل األبناءمف 

 .صرّحت بأنيا تشعر بالقمؽ مف عدـ تقّبؿ األبناء ليا بدرجة متكسطة، ككبيرة جدان، ككبيرة عمى التكالي
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عادة بناء الروابط والعالقاتالسجيف بأنو سيجد بشعور  كفيما يتعمؽ     مع أفراد أسرتو بعد  صعوبة في لم شمل وا 
(،  تشعر بأنيا تجد صعكبة بدرجة %55.0أفراد العينة ) أف نسبة تتجاكز نصؼ خركجو مف السجف، أظيرت النتائج

كلـ يعد نفس  كونو فقد دوره. كبالنسبة لشعكر الشخص بالقمؽ كتخكّفو مف فى ذلؾكبيرة جدان، متكسطة، ككبيرة 
(،  %55.0تبّيف أف نسبة تتجاكز نصؼ أفراد العينة ) الشخص الذم كاف في أسرتو مف حيث القكة كاإلحتراـ، 

، كبصكرة مماثمة، ماصرّحت بأنيا تشعر بالقمؽ مف ككنيا فقدت الدكر الذم كانت تحتمو داخؿ األسرة، بدرجة كبيرة 
(، إلى ككنيا تشعر بالقمؽ مف فقداِف القدرة كاإلمكانية لممارسة دكرىا %58أشارت نسبة تتجاكز نصؼ أفراد العينة )
 .في الحياة في كافة المجاالت، بدرجة كبيرة

مستعدكف لتقديـ المساعدة لمسجيف بعد الخركج مف السجف، تبّيف أف نسبة مرتفعة  توفر شبكة دعم أو أقاربعف مدل ك 
 . أك قادركف عمى ذلؾ يرغبكف في المساعدةأم أقارب  ـال يكجد لديي%( 63.8)

 واقع الرعاية الالحقة فى المجتمع المصرى:
مف قانكف تنظيـ السجكف أف تخطر  64حينما أكجب في المادة أقر المشرع المصرم نظاـ الرعاية البلحقة  

إدارة السجف كزارة الشئكف االجتماعية كالعمؿ بأسماء المحككـ عمييـ قبؿ اإلفراج عنيـ بمدة كافية ال تقؿ عف 
عدادىـ لمبيئة الخارجية مع بذؿ كؿ أسباب الرعاية كال تكجيو شيريف لكي يتسنى في ىذه المدة تأىيميـ اجتماعيان، كا 

مف البلئحة الداخمية لقانكف تنظيـ السجكف بأف يعطى المسجكف عند اإلفراج عنو مكافأة  46ليـ. كتقضي المادة 
مالية مناسبة عف عممو تحددىا البلئحة الداخمية. كيراعى في تحديدىا كالتصرؼ فييا أف تككف دكف األجر العادم 

 .اـ في السجفلمثمو، مع عدـ جكاز تصرؼ المسجكف في المكافأة ماد
مف البلئحة الداخمية  88كمف صكر الرعاية البلحقة في النظاـ العقابي المصرم ما تنص عميو المادة  

لمسجكف مف كجكب تقديـ المبلبس البلئقة لممفرج عنو لمظيكر بيا في المجتمع. كمف ذلؾ أيضان ما تنص عميو 
ستحؽ لممفرج عنو كالذم يعتبر رصيدان لو يمنح مف نفس البلئحة حينما أكجبت صرؼ نصؼ األجر الم 04المادة 

  .عند اإلفراج
إف تقديـ خدمات الرعاية كبناء منظكمتػو كاقعيػا منكطػا بعديػد مػف الجيػات فػى المجتمػع المصػرل؛ كمػف بػيف  

ة أجيػػزة رسػػمية تتمثػػؿ فػػي : إدارة الرعايػػة البلحقػػ ىػػذه األجيػػزة المعنيػػة بتقػػديـ الرعايػػة ألسػػر السػػجناء كالمفػػرج عػػنيـ،
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االتحػػاد وأجيػػزة أىميػػة تتمثػػؿ فػػي : جمعيػػات رعايػػة المسػػجكنيف كأسػػرىـ. و بػػكزارة الداخميػػة ككزارة الشػػئكف االجتماعيػػة.
 النكعي لجمعيات رعاية المسجكنيف كأسرىـ.

كال بػػػد مػػػف االعتػػػراؼ بػػػأف دكر الدكلػػػة فػػػي الرعايػػػة البلحقػػػة يظػػػؿ قاصػػػران نظػػػران لضػػػعؼ اإلمكانيػػػات الماديػػػة  
يتسػػػنى تعػػػكيض ىػػػذا الػػػنقص إال بتػػػدخؿ الجمعيػػػات الخاصػػػة كالمجتمػػػع المػػػدني ، ممػػػثبلن فػػػي رجػػػاؿ ألجيزتيػػػا. كال 

 .األعماؿ كأصحاب المشركعات الصناعية كالتجارية ، فتصبح مكافحة الظاىرة اإلجرامية رسالة المجتمع كافة

ف كالمفػرج عػنيـ عمػى ىذا كيمكف إيجاز دكر كؿ جياز مف األجيزة السابقة في تحقيػؽ الرعايػة السػر المسػجكني 
 النحك التالي :

 إدارة الرعاية الالحقة بوزارة الداخمية :-ٔ

 ـ كيضـ ىذا القسـ كحدتيف ىما : 0972( لسنة  0272أنشئ قسـ الرعاية البلحقة بمكجب القرار الكزارم رقـ )  

   وحدة متابعة اإلعداد الميني 

كتختص بمتابعة أعماؿ المجػاف المشػكمة لمتكجيػو المينػي. كالرعايػة االجتماعيػة كالصػحية لممسػجكنيف كلممعتقمػيف 
لػػػذلؾ كمتابعػػػة مػػػدم تقػػػدميـ فػػػي التػػػدريب الػػػذم كجيػػػكا إليػػػو ،  مؤسسػػػة كالمحبكسػػػيف احتياطيػػػا كفقػػػا لمتعميمػػػات ال

ة أسػػػرىـ ، كمػػف ذلػػػؾ كفالػػة سػػػرعة كصػػػكؿ كاإلسػػياـ فػػػي إزالػػة المعكقػػػات ، كمتابعػػػة الجيػػكد المكجيػػػة إلػػى رعايػػػ
 الضماف االجتماعي الذم يتقرر كما قد يستحقكنو مف معكنات إضافية مف جمعيات رعاية المسجكنيف. 

كتخػػػتص أيضػػػا ىػػػذه الكحػػػدة بمتابعػػػة إتاحػػػة الفرصػػػة النتظػػػاـ األبنػػػاء فػػػي مدارسػػػيـ كالعمػػػؿ عمػػػى اسػػػتقرارىـ    
لعمؿ عمى تػكفير فػرص العمػؿ الدراسػي كالنفسػي .. ككػذلؾ تخػتص الدراسي كالنفسي .. ككذلؾ تختص الكحدة با

الكحػػدة بالعمػػؿ عمػػى تػػكفير فػػرص العمػػؿ لمقػػادريف مػػف أبنػػاء أسػػر النػػزالء ، كتشػػجيع إنشػػاء مراكػػز تأىيػػؿ مينػػي 
ألسرىـ باالتصػاؿ بالجمعيػات كالػكزارات المعنيػة ، باإلضػافة إلػى اإلسػياـ فػي حػؿ أيػة مشػكبلت قػد تتعػرض ليػا 

 األسرة .

  وحدة رعاية المفرج عنيم 

 كتختص بما يمي :       
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متابعػػة المسػػجكنيف ك المعتقمػػيف كالمحبكسػػيف احتياطيػػا كالمفػػرج عػػنيـ لمعػػاكنتيـ فػػي الحصػػكؿ عمػػى  -أ            
كظػػائؼ كأعمػػاؿ مبلئمػػة تكفػػؿ أسػػباب العػػيش الشػػريؼ ليػػـ كذلػػؾ باالتصػػاؿ بػػالكزارات كجمعيػػات رعايػػة المسػػجكنيف 

 عنية األخرل .كالجيات الم

متابعػػػة نشػػػاط المفػػػرج عػػػنيـ لمتغمػػػب عمػػػى أيػػػة مشػػػكبلت قػػػد يتعرضػػػكف ليػػػا إلػػػى أف يػػػتـ اسػػػتقرارىـ   -ب       
كاندماجيـ في المجتمع كالكقكؼ منيـ مكقؼ الحـز كاإلنذار إذا ما بدر منيـ ما ينبئ عف رغبتيـ في تجاىػؿ مػا 

رشاد كاالستمرار في طريؽ االنحر   اؼ. كجو إلييـ مف نصح كا 

إعػػػداد تقريػػػر كػػػؿ سػػػتة أشػػػير كلمػػػدة سػػػنتيف بمػػػا أسػػػفرت عنػػػو متابعػػػة المفػػػرج عػػػنيـ ، يتضػػػمف مػػػدم  -ج      
استقرارىـ في عمميـ الجديد كاندماجيـ في المجتمػع كمػدم اتبػاعيـ السػمكؾ القػكيـ كاالبتعػاد عػف االنحػراؼ عمػى 

 أف تكضع ىذه التقارير بالممفات .        

القيػػاـ بحمػػبلت دعائيػػة إلقنػػاع الػػرأم العػػاـ بجػػدكل مسػػاعدة المفػػرج عػػنيـ كالفائػػدة التػػي تػػنعكس عمػػي  –د          
 األمف العاـ بسبب ىذه المساعدة .

تنيض أقساـ ككحدات العبلقات العامة بفركع الكزارة الجغرافيػة بميػاـ الرعايػة البلحقػة لممسػجكنيف كمػف  –ىػ         
 ير بالتنسيؽ مع قسـ الرعاية البلحقة بمصمحة األمف العاـ .في حكميـ الذيف أمضكا ستة أش

ـ يتضػػػمف إنشػػػاء كحػػػدات لمرعايػػػة البلحقػػػة بػػػإدارة البحػػػث  0973( لسػػػنة  225ثػػػـ صػػػدر القػػػرار الػػػكزارم رقػػػـ )    
الجنػػائي بمػػديريات األمػػف ، تخػػتص كػػؿ منيػػا فػػي نطاقيػػا بميػػاـ الرعايػػة البلحقػػة لممسػػجكنيف كمػػف فػػي حكميػػـ الػػذيف 

 ستة أشير كفؽ االختصاص المحدد لقسـ الرعاية البلحقة بمصمحة األمف العاـ كبالتنسيؽ معو . أمضكا

ثـ نص في " المادة الثالثة " منو عمي أف يعيد بيذا االختصاص بمديريات األمػف الصػحراكية إلػي كحػدات المباحػث 
 الجنائية بأقساـ البحث الجنائي . 

ـ بشػأف تنظػيـ كزارة الداخميػة برفػع مسػتكل القسػـ  30/7/0983( فػي  0461كأخيرا . . صدر القرار الكزارم رقػـ ) 
 إلي مستكم اإلدارة تتبع مساعد كزير الداخمية لؤلمف االجتماعي .

 وزارة الشئون االجتماعية : -ٕ
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 تكلي كزارة الشئكف االجتماعية أىمية خاصة لرعاية أسر نزالء السجكف كالمفػرج عػنيـ بقصػد معػاكنتيـ عمػي مكاجيػة
مشكبلتيـ االقتصادية كاالجتماعية حتى يتـ التكفيؽ بينيـ كبيف المجتمع كيصبحكا مكاطنيف صالحيف . كيضـ ديكاف 
 عاـ كزارة الشئكف االجتماعية عددا مف اإلدارات العامة التي تعني برعاية أسر النزالء كالمفرج عنيـ ، مف أىميا : 

  : اإلدارة العامة لمضمان االجتماعي واإلعانات 

ـ  0964( لسػػػػنة 033كتيػػػتـ بتنظػػػيـ المسػػػاعدة الماليػػػة ألسػػػػر النػػػزالء كالمفػػػرج عػػػنيـ طبقػػػػا ألحكػػػاـ القػػػانكف رقػػػـ ) 
كالقرارات المنفذة لو ، حيػث تمػنح مسػاعدات ماليػة لحػاالت أسػر النػزالء كالمفػرج عػنيـ ، الػذيف تنطبػؽ عمػييـ شػركط 

ـ عمػي : " أف 0964( لسػنة 94قػرار الػكزارم رقػـ )كأكضاع صرؼ المساعدات . . حيث تنص المادة العاشرة مف ال
تككف المسػاعدة لؤلسػرة التػي يكػكف عائميػا مسػجكنا أك محبكسػا لمػدة ال تقػؿ عػف سػتة أشػير مسػاكية لمعػاش األرممػة 
ذات األكالد أك معاش األيتاـ كالشيخكخة عمي حسب تككيف األسرة بشرط أف يمضي عميو في السجف أك الحبس مدة 

 ف يكما متتالية عند تقديـ طالب المساعدة " .ال تقؿ عف ستي

  :اإلدارة العامة لمدفاع االجتماعي 

 كتضـ قسما خاصا لرعاية الفئات الخاصة كمنيـ أسر النزالء كالمفرج عنيـ. 

  : اإلدارة العامة لألسر المنتجة 

نتػػاج ليػػـ ، كتػػأىيميـ لتنفيػػذ كتعنػػي بتػػدريب أسػػر النػػزالء كالمفػػرج عػػنيـ عمػػي الميػػف المناسػػبة كتيسػػير سػػبؿ العمػػؿ كاإل
مشركعات األسر المنتجة عف طريؽ إكسابيـ الميارات اليدكيػة البلزمػة لمعمػؿ عمػي تحقيػؽ دخػكؿ إضػافية ترفػع مػف 

 مستكاىـ االجتماعي كاالقتصادم.  

 :اإلدارة العامة لمجمعيات واالتحادات 

ا كتنسيؽ أعماليػا عػف طريػؽ اتحػاد ىيئػات تعمؿ عمي إنشاء جمعيات رعاية أسر المسجكنيف كالمفرج عنيـ كتكجييي
 رعاية أسر المسجكنيف كالمفرج عنيـ .

  :اإلدارة العامة لألسرة والطفولة 

تشػػرؼ عمػػي تقػػديـ أكجػػو الرعايػػة االجتماعيػػة ألفػػراد أسػػر المسػػجكنيف كالمفػػرج عػػنيـ لمعػػاكنتيـ عمػػي حػػؿ مشػػكبلتيـ 
 كتكفير االستقرار االجتماعي ليـ .
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 سجونين وأسرىم: جمعيات رعاية الم -ٖ

 تتمخص أىداؼ جمعية رعاية المسجكنيف كٍأسرىـ في اآلتي : 

 رعاية أسر المسجكنيف كتقديـ كافة المساعدات المادية كاالجتماعية كالثقافية كالصحية ليـ . –أ 

 رعاية المفرج عنيـ كمساعدتيـ لبدء حياة كريمة أك إيجاد عمؿ شريؼ يناسب قدراتيـ . –ب 

 تأىيؿ المسجكنيف مينيا داخؿ السجكف كخارجيا لتعمـ مينة تساعدىـ عمي إيجاد عمؿ ليـ . –ج 

 القياـ بالدراسات االجتماعية المتعمقة برعاية أسر المسجكنيف كالمفرج عنيـ . –د 

االشػػتراؾ كاإلسػػياـ فػػي المػػؤتمرات كالنػػدكات المحميػػة كاإلقميميػػة كالدكليػػة كتنسػػيؽ الجيػػكد مػػع الجيػػات العمميػػة  –ق 
 المتخصصة في ىذا المجاؿ .

التعػػاكف مػػع مصػػمحة السػػجكف فػػي تنسػػيؽ البػػرامج كالجيػػكد التػػي تػػؤدم إلػػي إعػػداد السػػجيف المفػػرج عنػػو ليكػػكف  –ك 
 مكاطنا صالحا .

عاـ بمختمؼ كسائؿ اإلعػبلـ حػكؿ مشػكمة المسػجكنيف كأسػرىـ كالمفػرج عػنيـ كمػا قػد يترتػب عمػي تكجيو الرأم ال –ز 
  عدـ تكفير أسباب الرعاية كتييئة سبؿ الحياة الشريفة ليـ .

 -أما دكر ىذه الجمعيات بالنسبة ألسر المسجكنيف فيمكف إيجازه   فيما يمي : -
 ات المعيشة .صرؼ مساعدات مالية لؤلسر كذلؾ لمكاجية نفق –أ 

 مساعدة أبناء المسجكنيف الستكماؿ تعميميـ كدفع المصركفات المدرسية كالجامعية كشراء الكتب كاألدكات ليـ  –ب 

مسػػاعدة القػػادريف عمػػي العمػػؿ مػػف أفػػراد ىػػذه األسػػر فػػي إيجػػاد عمػػؿ ليػػـ أك إلحػػاقيـ بمراكػػز التػػدريب الممحقػػة  -ج
 ببعض الجمعيات أك بالبيئة المحمية .

إلي جيات المساعدة كالمرضي لممستشفيات كالعجزة لمؤسسات التأىيؿ  –حسب كؿ حالة  –كجيو أفراد األسر ت –د 
، كالمحتاجيف ألنكاع أخرم مػف المسػاعدات لكحػدات الشػئكف االجتماعيػة ، كلممؤسسػات الخاصػة ، كلييئػات الرعايػة 

 األخرل .

لمزاكلة الميف الخفيفة كحياكة المبلبس أك أشػغاؿ  إعانة حاالت األسر حسب نكعية كؿ منيا كحسب استعدادىا -ق
 اإلبرة أك المشركعات التجارية األخرل المناسبة .
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تنفيػػذ مشػػركعات األسػػر المنتجػػة بمقػػر إدارات الجمعيػػات لتأىيػػؿ أبنػػاء المسػػجكنيف كالمفػػرج عػػنيـ ، لزيػػادة دخػػؿ  –ك 
 األسرة في نكاحي النشاط المختمفة لؤلسر المنتجة .

مستكصػػفات كعيػػادات عبلجيػػة خاصػػة بأسػػر المسػػجكنيف كالمفػػرج عػػنيـ  -بمقارىػػا  –ض الجمعيػػات إنشػػاء بعػػ –ز 
 لتقديـ الرعاية العبلجية البلزمة كصرؼ األدكية المطمكبة .

يقػػـك بعػػض أعضػػاء مجمػػس إدارة ىػػذه الجمعيػػات مػػف أصػػحاب المحػػبلت التجاريػػة كالصػػناعية بتشػػغيؿ المفػػرج  –ح 
 ي يمكف لممفرج عنيـ أف يكاجيكا الحياة بصدر رحب .عنيـ لدييـ بأجكر مجزية ، حت

 .ارس حككمية تكفيرا لنفقات األسرةالعمؿ عمي تحكيؿ أبناء المسجكنيف الممحقيف بمدارس خاصة إلي مد  -ط 
منفردة كبدكف  -كلعمو مف األىمية بمكاف أف نعترؼ بأف التزاـ الجمعيات بتحقيؽ كافة ألكاف الرعاية السابقة  

يبػػدك صػػعبا نتيجػػة لؤلعػػداد الكبيػػرة لنػػزالء السػػجكف مػػف ناحيػػة العنصػػر البشػػرم أك ناحيػػة المػػكارد  -الدكلػػة رعايػػة مػػف 
كفي األحكاؿ القميمة التي تحصؿ فييا أسرة النزيؿ عمػي إعانػة مػف جمعيػة رعايػة المسػجكنيف ، فإنيػا تكػكف  –المالية 

مػػف الضػػآلة بحيػػث ال تفيػػد فػػي شػػئ ، فاإلعانػػة ال تصػػرؼ ألكؿ مػػرة إال بعػػد ثبلثػػة شػػيكر مػػف إيػػداع رب األسػػرة ، 
 -، األمػر الػذم يضػيؼ إلػي ذؿ األسػرة  كتصؿ أحيانا إلي ستة شيكر أك سنة ، حسب ما يتكفر لمجمعية مػف مػكارد

ميانػة السػؤاؿ أك مذلػة الحاجػة ، فتضػطر األسػرة إلػي اختصػار الطريػؽ لتقػع الزكجػة أك البنػات فػي  -لسػجف عائميػا 
 دائرة االنحراؼ كيرتكب األبناء جرائـ السرقة !! .

 االتحاد النوعي لجمعيات رعاية المسجونين وأسرىم:  -ٗ

( لسػنة 37المسػجكنيف كالمفػرج عػنيـ المشػيرة طبقػا لقػرار كزارة الشػئكف االجتماعيػة رقػـ )كيضـ جمعيات رعاية أسػر 
 ـ بإنشائو كيستيدؼ :  0969

 تخطيط برامج الرعاية االجتماعية كالتنمية االجتماعية كالكقاية مف الجريمة . -أ

 إجراء البحكث كالدراسات المتصمة بميداف عممو بيف الجمعيات . –ب 

 كيات الخدمة كحدكد تكمفتيا في نطاؽ السياسية العامة لمدكلة .تحديد مست -ج

 كضع برامج اإلعداد الفني كاإلدارم ألعضاء الجمعيات المنضمة لبلتحاد لبلرتفاع بمستكم األداء . –د 

 تقديـ المعكنة الفنية لمجمعيات األعضاء كتقكيـ جيكد أعضائيا . -ق
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رامج خدمة نمكذجية كمكاالتيا بالدراسة كالمتابعػة كتعمػيـ نتائجيػا عمػي القياـ بالتجارب الرائدة عف طريؽ كضع ب -ك
 الجمعيات .
 التوصيات:

تى الرعاية ميام وأدوار منظومجوىر  أبرز التوصيات التى يمكن أن تشكل وعمي ضوء ما تقدم ... يمكن أن نحدد
، وتتمثةةل أبةةرز ىةةذه والمفةةرج عةةنيمالرعايةةة الالحقةةة المرجةةوة مةةع أسةةر السةةجناء االجتماعيةةة لمسةةجناء وأسةةرىم، و 

 في اآلتي: التوصيات
قصػاء؛ مسػػئكلية النظػاـ العقػػابى دكف إاالىتمػاـ بتقػػديـ كافػة خػػدمات الرعايػة االجتماعيػػة لمسػجناء دكف تمييػػز أك  -0
  ىدار لكرامتيـ االنسانية كحقكقيـ التى كفمتيا كافة المكاثيؽ الدكلية كالدساتير كالقكانيف الكطنيةإ
 استخداـ كؿ أساليب العبلج الذاتي كالعبلج البيئي بالظركؼ المحيطة باألسرة .ضركرة  – 2

االىتمػػاـ بتقػػديـ الخػػدمات المباشػػرة، كىػػي تمػػؾ الخػػدمات التػػي تقػػدـ لؤلسػػرة مػػف المؤسسػػة أك مػػف مػػكارد البيئػػة  – 3
ات كالضػغكط التػي تعػاني منيػا  المتاحة، بينما تمثؿ الخدمات غير المباشػرة عمميػة تعػديؿ االتجاىػات كتخفيػؼ التػكتر 

 األسرة . 

دراسة جميع الظركؼ المحيطة باألسرة إلمكانية تحديػد أىػـ المشػكبلت التػي تكاجييػا ؛ خاصػة تمػؾ المشػكبلت  – 4
 المرتبطة بسجف العائؿ كالتي تؤثر بشكؿ سمبي عمي التماسؾ األسرم.

ىميػة تقبػؿ الكضػع الجديػد كأىميػة اسػتمرار العبلقػات مساعدة أفراد األسرة عمي إدراؾ أبعاد المكقػؼ بتبصػيرىـ بأ -5
 بينيـ كبيف النزيؿ.

مسػػػاعدة أسػػػػرة النزيػػػؿ عمػػػػي تػػػػدعيـ كضػػػعيا االقتصػػػػادم باألسػػػاليب المشػػػػركعة المتاحػػػػة حتػػػى تسػػػػتطيع إشػػػػباع  -6
 احتياجاتيا األساسية بعيدا عف دائرة الجريمة كاالنحراؼ.

عػػف طريػػؽ تخفيػػؼ حػػدة المشػػاعر السػػمبية التػػي تعتػػرم أفرادىػػا  مسػػاعدة األسػػرة فػػي تػػدعيـ بنيانيػػا االجتمػػاعي – 7
خاصػػة مشػػاعر الخجػػؿ كالقمػػؽ كالشػػعكر بالميانػػة ، كالتػػي تػػؤدم إلػػي مزيػػد مػػف المشػػكبلت التػػي تكاجػػو األسػػرة كمػػف 

 أىميا : رفض األسرة الستقباؿ النزيؿ بعد اإلفراج عنو .



                                                                                       drosos (...) 

دىا القػادريف عمػي العمػؿ أك مسػاعدتيا فػي المشػاركة مساعدة األسرة في الحصكؿ عمي فرص جديدة لمعمؿ ألفرا -8
 بأحد مشركعات األسر المنتجة ؛ باعتباره مصدرا مشركعا لزيادة الدخؿ.

 العمؿ عمي تحقيؽ تكيؼ المفرج عنيـ مع أسرتيـ ؛ كمف ثـ تكيفيـ مع المجتمع . -9
 
 
 
 


