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الملخص:
ل د رفل قانون تنظيا السجون و إعاد اإلدماج االجتماعي للمقبو ين تكد س
قواعددد إل

مبدادو و

دداا يا ددة ع ابيددة قاامددة علددت الدددفاي االجتمدداعي التددي تجعددل مددن ت بيددق الع وبددة

و يلة لقماسة المجتمع بوا

ة إعاد الت بيدة و اإلدمداج االجتمداعي للمقبو دين بيدكل سقفد

ر امتها و س فع من مسدتواها العلمدي والا دافي و الفكد و و لمدا راندا ال سا دة إحدد هد
الو اال الفعالة في تكون المقبوس وتسهيل إعاد إدماجه وت بله في المجتمع انتهجتهدا الدولدة
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 باإل افة إلت المتابعة النفسدية للسدجين التدي،الجناا سة وأدخلتها في ب نامج إصالح السجون
دو ا مهما في إعداد إدماجده فالوالهدا الميد ي اسهدا اهتمامده بن ده عليهدا

تلعب هي األخ

 مدن ال دانون89 وعلت دو ها االسجابي في إعداد اإلدمداج بمدواد قانونيدة خاصدة منهدا المداد
 المتهمن قانون تنظيا السجون و إعاد اإلدماج االجتماعي للمسجونين باإل افة إلت04-05
.قانونية ر انون ال قة ماال

و دت في ن و

مواد أخ

 مقبوس؛ سا ة؛ متابعة نفسية ؛إعاد إدماج؛ مجتمع:الكلمات المفتاحية
Abstract
The Law on the Organization of Prisons and the Social Reintegration
of Persons in Custody ensured the establishment of principles and
rules for the establishment of a penal policy based on social defense,
which makes the application of punishment a means of protecting
society through the re-education and social integration of detainees in
a manner that preserves their dignity and raises their scientific,
cultural and intellectual level. The sport was one of the most effective
means of making prisoners and facilitating their reintegration into the
society followed by the Algerian state and introduced into the prison
reform program.
Key words : Detained; sport; Psychological follow-up;Reintegration;
Community
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مقدمة
تعتب السجون وحدات إلعاد ت بية وتالهيدل ردل الم دالفين وال دا جين عدن ال دانون
بهدف القفاظ علت التما ك االجتماعي ورل ما من شالنه المساس بالق وع الف دسة والجماعيدة
لألف اد والجماعات ،ور ا مؤ سات الدولة.
إن إحداث المؤ سات الع ابية س ت ن ب فة مباش

بإعداد التالهيدل وتسدهيل االنددماج

و ط المجتمع بعد ان هاا الع وبة القبسية .و التالهيل س تبط به و
وح فية متعدد الت

تدوفي تكوسندات علميدة

دات رفيلدة بتل دين ردل السدجينات والسدجناا ورد ا إحدداث المؤ سدات

اإلصالحية مها ات نظ سة وت بي ية تمكدنها مدن االنددماج المباشد فدي المجتمدع مباشد
ان هاا الع وبة القبسية .فالكالم عن ت وسا لوك المنق ف وتقهي

بعدد

لما بعد اإلفد اج سج ندا

إلت ع ض المنهجية المتبعة في إعاد الت بية واإلدماج االجتماعي للمقكوم عليها.
وفي ه ا اإلطا  ،فإن ب نامج إصالح السجون قد تمكن من ت قية النيداط الت بدوو و
التددالهيلي داخددل السددجون بعددد إصدددا قددانون إصددالح السددجون و إعدداد اإلدمدداج االجتمدداعي
للمقبو ين ال و ر س عد آليات تساها في إعاد التالهيل و من ا إعاد اإلدماج في المجتمع
و من بين هد الليدات مما

دة ال سا دة و المتابعدة النفسدية االسجابيدة للمقبدوس التدي تعتبد

جددنا ال ستجددنأ مددن السيا ددة الوطنيددة فددي إعدداد اإلدمدداج  ،فمددا هددو دو رددل مددن ال سا ددة و
المتابعة النفسية اإلسجابية وأ ها في إعاد إدماج المقبوس في المجتمدع و القدد مدن ظداه
العود؟
لإلجابة علت ه اإلشكالية ،ن سا بقانا إلت قسمين ا ندين ،ن

دا ال سدا األو

لد ا ة د و ال سا ة في إعاد إدماج المقبو ين في المجتمع ،أما ال سدا الاداني فسن
لد ا ة دو المتابعة النفسية في إعاد اإلدماج.
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المحور األول :دور الرياضة في إعادة إدماج المحبوسين في المجتمع.
تلعب ال سا ة دو مها في حيا رل إنسان و بال

و

فدي حيدا المقبدوس فكيد

ستبلو دو ها بالنسبة له ا األخي ؟
تتا اإلجابة علدت هد اإلشدكالية مدن خدال مقدو سين أ ا ديين ا ندين ،ن
األو لد ا ددة اإلطددا ال ددانوني للمما
الااني فسن

دا المقدو

ددة ال سا ددية داخددل المؤ سددات الع ابيددة ،أمددا المقددو

ه لد ا ة دو ال سا ة في إعاد تالهيل و إدمداج المقبدوس فدي المجتمدع و

ذلك داخل المؤ سة الع ابية وخا جها.

أوال -اإلطار القانوني للممارسة الرياضية داخل المؤسسات العقابية.
احتلا ال سا ة م رنا مهما في اهتمامات المي عين واا الع ب مدنها أو الرد بيين لمدا
تلعبه من دو فعا في ت بية النيئ و تالهيله بدنيا و فك سا فتعتب ال سا ة حدق ميد وي لكدل
المواطنين دون تمييدن ،لد ا عمددت الدولدة الجناا سدة علدت

دمان مما

دة هد ا القدق لجميدع

فئات المجتمع بما فيها فئة المقبو ين خاصة مع السيا ة اإلصالحية التي الزات تعمل عليهدا
مانا لك امة ننالا المؤ سات الع ابية من خال تالهيليها و إعاد إدماجها في المجتمع برية
إصالحها و ال هاا علت ظاه

العود ،و عليده و فدي نفد

السدياع ندا الميد ي الجنااد و

فددي البدداب ال ابددع مددن قددانون تنظدديا السددجون و إعدداد اإلدمدداج االجتمدداعي للمقبو ددين 1علددت
و اال إعاد الت بية داخل المؤ سة الع ابية -أو ما سع ف بالبيئة المرل ة -من بينهدا مما

دة

ال سا ة أو الت بية البدنية و ذلك في نا المادتين  88و  94منه والتي جاا فيها ما سلي:
المااااادة  " :88تهدددددف عمليددددة إعدددداد ت بيددددة المقبددددوس إلددددت تنميددددة قد اتدددده و مؤهالتدددده
الي

ددية،وال فع المسددتم مددن مسددتوا الفك د و و األخالقددي و إحسا دده بالمسددؤولية وبع د

ال غبة فيه للعيش في المجتمع في ظل احت ام ال انون".
المادة  " :94تنظا لفاادد المقبو دين د وس فدي التعلديا العدام و الت ندي و التكدوسن المهندي
والتمهين و الت بية البدنية وف ا للب امج المعتمد
 -1ج سد

مية عدد  ،12مؤ خة في ،2005-02-13
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و تجد اإلشا

إلت أن فقو الماد  94ستماشت و نا المداد  02مدن ال دانون قدا

 13-05المتعلق بتنظيا األني ة البدنية و ال سا ية و ت وس ها المؤ خ في 2013-07-23

1

التي جاا فيها" :تعتب األني ة البدنية و ال سا ية عناص أ ا ية للت بية تساها فدي التفدت
الفك و للمواطنين و تهيئتها بدنيا و المقافظة علت صقتها.
تيك ل األني ة البدنية و ال سا ية عدامال لت قيدة اليدباب و تهيئدتها .و رد ا تددعيا التما دك
االجتماعي".
رما أن مما

ة ال سا ة داخل المؤ سة الع ابية سعتب إجبا سا و بنا ال انون و هدو

ما ن ا عليه الماد  10من ال انون قا  10-04المتعلق بالت بية البدنية و ال سا ية بن ها:
" ممارسااااة التربيااااة البدنيااااة و الرياضااااية إجباريااااة ضاااامن يا اااال اسااااتقبال األ ااااخا
الموضوعين في أوساط إعادة التربية والوقاية ،و ذا المؤسسات العقابية".
إال أن مما

تها ت هع لمواف ة طبية مسب ة و هو مدا سعد ف بدالفقا ال بدي المسدبق

ال د و ت ددوم بدده الم ددال ال بيددة التابعددة لددوزا

ال ددقة

ددمن هيارددل ا ددت با األشدد ا

المو دددوعين فدددي أو ددداط إعددداد الت بيدددة و الوقاسدددة و المؤ سدددات الع ابيدددة و هدددو اليددد ط
المن و

ال ر .

عليه بموجب الماد  12من ال انون السال

و نظ ا ألهمية ال سا ة داخل المؤ سة الع ابية فل د ف ض علت أعوان إعاد الت بية
الملتق ين بالمؤ سة الع ابية بعد اجتياز المساب ة الوطنية ت ب ا تكوسنيدا لمدد شده و ن د
ف

ا فيه الت بية البدنية بمعد حجدا داعي قدد

 8داعات أ دبوعيا و ذلدك وفدق للملقدق

قددا  01بددال ا الددوزا و الميددت ك المددؤ خ فددي  2009-10-13الد و سقدددد ريفيددات تنظدديا
التكددوسن المت

ددا و مدتدده و ب امجدده و ر د ا ش د وط االلتقدداع بدده ،المتعلددق بددبع

التابعددة لأل ددالك ال اصددة بددإدا

السددجون ،2و الدد و سيددمل فددي ب نامجدده ال سا ددي علددت

النياطات التية  :التقهي البدني  ،ت نيات الدفاي عن النف
 -1ج سد
 - 2ج سد

ال تددب

مية عدد  ،39مؤ خة في ،2013-07-31
مية عدد  ،25مؤ خة في ،2010-04-18
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ستماشت مع نا الماد  13من ال انون  10-04المتعلق بالت بية البدنية و ال سا ية ال و نا
علدددت تل دددي المكلفدددين بالت بيدددة البدنيدددة و ال سا دددية فدددي أو ددداط إعددداد الت بيدددة و الوقاسدددة
والمؤ سات الع ابية تكوسنا مت

ا.

ه ا علت ال عيد الدوطني ،أمدا علدت ال دعيد الددولي فل دد ت

قدا ال اعدد  21مدن

ال واعددد النموذجيددة الدددنيا لمعاملددة السددجناا 1و الد و صددادقا عليدده الجناا د إلددت النيدداط
ال سا ي الد و سجدب أن ستدوف داخدل المؤ سدة الع ابيدة مدع تدوف الو داال و األدوات لل يدام
التم سنات والتد سبات ال سا ية مع تواجدد مدد ب سا دي لمسداعد المقكدوم علديها

ببع

بال يام بتم سنات ال سا ية لهمان ال قة الجسدسة للمقبوس .2والتي جاا ن ها رالتي:
"لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلا حا فاي سااعة علال األقال فاي ال
يوم يمار س فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطل  ،إذا سمح الطقس بذلك .
 -توفر تربية رياضية وترفيهية  ،خالل الفتارة المخ

اة للتماارين  ،للساجناء األحادا

وغير م ممن يسمح لهم بذلك عمر م ووضاعهم ال احي  .ويجان أن تاوفر لهام  ،علال اذا
الق د  ،األرض والمنشآت والمعدات الالزمة" .
ه د ا عددن مجمددل الن ددو

ال انونيددة التددي تددنظا مما

ددة ال سا ددة داخددل المؤ سددة

الع ابية ،فما دو ال سا ة في إعاد اإلدماج.

ثانيا -دور الرياضة في إعادة تأ يل و إدماج المحبوس في المجتمع:
مانا إلن اذ المقبوس من العود اإلج امي ،اعتب ت مما

ة ال سا ة ال

سق السليا

إلعدداد تالهيددل المقبددوس وإدماجدده مجددددا فددي المجتمددع رمددواطن صددال مددوازا مددع ال د ع
األخ د

فددي إعدداد اإلدمدداج االجتمدداعي مددن خددال

ددمان التكددوسن العلمددي والمهنددي لدده مددع

الم اف ددة ال ددقية والنفسددية ،فكلهددا حل ددات متكاملددة ،إذ تعتب د ال سا ددة واقددي منيددع للي د ا
ب ددفة عامددة حي د ريددفا الد ا ددات أن مما

ددة األني د ة البدنيددة ال سا ددة خاصددة منهددا

 -1مؤتم جني لسنة .1955
 -2لع وم اعم  ،الوجين المعين ال شاد السجين ،دا هومه ،نة ،2010
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التنافسية تلعب دو اسجابي في تعدسل السدلوك العددواني لدد فئدة المقبو دين ،األحدداث مدنها
خاصدددة  ،فال سا دددة تسددداها بيدددكل مادددالي فدددي االنددددماج االجتمددداعي ،وت
واالحت ام وال دداقة ولهد ا السدبب عمددت إدا

دددي قددديا التميدددن

السدجون إلدت ع دد عدد اتفاقيدات مدع م تلد

ال اعددات والجمعيددات الناش د ة فددي ه د ا المجددا والتددي أورلددا إليهددا مهمددة تنظدديا األني د ة
ال سا ية واا داخل المؤ سة الع ابية أوخا جها علت حسب القالة ،ن ر منها ما سلي:
 -1اتفاقية إدارة السجون مع جمعية "أوالد الحومة":
تعددد جمعيددة أوالد القومددة جمعيددة وطنيددة و معتمددد تمولهددا وزا

اليددباب و ال سا ددة

أ ا ا ،1و ل د لعبا دو ا هاما في إعاد تالهيل المقبو ين و إعاد إدمداجها فدي المجتمدع مدن
خال تنظيمها لألني ة ال سا ية داخل المؤ سات الع ابية ،فمؤخ ا نظمدا النسد ة الاامندة
لكالس الجناا ال اصة بالسجون ،م قوبة بعدسد األلعاب ال سا ية ال ديفية مادل رد
ورد

السددلة ورد

اليددد واليد

نج وتددن

ال اولددة ون د

ال ددم

المددا اطون الد و أقدديا فددي جميددع

السجون ،وذلك تقا عاسة وزس العد حاف األختام بالتعاون مدع المدس سدة العامدة للسدجون
وإدا

الم افق وإعاد التالهيل ،والمدس سة العامة لوزا

اليباب وال سا ة.

 -2اتفاقية إدارة السجون مع الكشافة اإلسالمية الجزائرية:
ت دددددددددددددددوم الكيدددددددددددددددافة اإل دددددددددددددددالمية الجناا سدددددددددددددددة بالمسددددددددددددددداهمة فدددددددددددددددي
إعاد إدماج السجناا اليباب في القيدا االجتماعيدة مدن بوابدة األنيد ة ال سا دة م سدمة هد
األخي

إلت نياطات داخل المؤ سة الع ابية و أخ

خا جها.

أمددا النيدداطات داخددل المؤ سددة الع ابيددة فهددي بدددو ها ت سددا إلددت نددوعين نيدداطات
داام د ة وأخ د

منا ددباتية ،فالنيدداطات الداامددة هددي تلددك النيدداطات التددي سيددا ك فيهددا ال دداد

الكيفيين أوالفتية طيلة أسام السنة ،رالدو ات ال سا دية والدد وس التقسيسدية ،أمدا النيداطات
التي تتعلق بالمنا بات ،فهدي تلدك النيداطات المتفدق عليهدا بدين الكيدافة اإل دالمية الجناا سدة

 -1الميوا السيا ي.2018-07-11 ،
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السجون والمقدد في ال زنامة ال اصة باألعياد الدسنية والوطنية أسن

ت وم األفواج الكيفية بنسا ات داخل المؤ سات ت دم من خاللها ب امج تتعلق بتلك المنا بات.
و أما النيداطات التدي تدتا خدا ج المؤ سدة الع ابيدة ،فمدن خدال االتفاقيدة المب مدة
سسم بتنظيا نياطات خا ج المؤ سة الع ابية تقا قابة قا ي ت بيدق الع وبدات أو قا دي
األحدداث علدت حسددب حالدة المقبددوس اشددا رددان أو حدد ا سيددا ك فيهدا النددنالا قبدل اإلفد اج
عدنها ،حسددب مدا تددنا المداد  07مددن االتفاقيدة التددي ذرد ت الددبع

منهدا علددت دبيل الماددا

رالدو ات ال سا ية مع الكيافين والم يمات ال يفية.
و تددنا االتفاقيددة فددي هد ا اليددالن علددت أندده ستددولت ال دداد الكيددفيون وممالددو المنظمددة إعددداد
الب امج والتكفل والتالطي خال النياطات علت أن تتكفل إدا
المدس سدة العامدة إلدا

المؤ سدة الع ابيدة أومدن سمادل

السدجون بتددوفي الو داال مدن ن دل وإسددواا وإطعدام  ،رمدا تتدولت مهمددة

الق ا ة للننالا وتعنسن الجانب األمني.
و أها ما سالح في ه ا المجا  ،أنه تا من خال ه االتفاقية تجسيد فك

الم يمات

ال يفية و هي تعد اب ة أولت من نوعها في تدا س الق ردة الكيدفية ،وهدي فكد

الم يمدات

ال يفية ال اصة بالننالا األحدداث ،حيد تعمدل لجدان إعداد الت بيدة ،حسدبما و د فدي المداد
 13من االتفاقية علت اختيا الميا رين بنداا علدت اليد وط المتعل دة بقسدن السدي
داخل المؤ سة وفت

الع وبة المتب يدة .رمدا ت دوم المدس سدة العامدة إلدا

والسدلوك

السدجون ،ممالدة فدي

مدس سة البق  ،بتوفي رافة الو اال واإلمكانيات المادسة من ن ل وخديا وردل مت لبدات الم ديا
الكيفي الماالي.

المحااور الناااني :دور المتابعااة النفسااية فااي إعااادة إدماااج المحبوسااين فااي
المجتمع.
بعدما أسنا دو ال سا ة ال سدادو فدي إعداد إدمداج المقبو دين فدي المجتمدع ،نيدي
إلددت وجددوب المتابعددة النفسددية التددي ت افددق السددجين مج د دا مددن أو صددفة أخ د
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ال سا ي و ذلك بنا ال انون فما هو ا التدخل اإلسجدابي لعلمداا الدنف
ما هو دو

علدت المقبو دين و

في إعاد إدماجها؟

لإلجابة علت ه اإلشكالية ،دنعالج المتابعدة النفسدية للمقبو دين مدن خدال مقدو سن
ا المقو األو لد ا ة مهمون المتابعة النفسية داخل المؤ سة الع ابية ،أمدا

ا نين ،ن

ه لد ا ة األ المت تب علت المتابعة النفسية علت السدجين داخدل و

المقو الااني فسن
خا ج المؤ سة الع ابية.

أوال -مضمون المتابعة النفسية داخل المؤسسة العقابية.
سمال التفكي اإلسجابي أها و أب ز جوانب االقتدا اإلنساني  ،فهو سعمل علت الموازنة بدين
ددلبيات و إسجابيددات و ددعية مددا وترليددب إسجابياتهددا و تعظيمهددا حتددت سمكددن الترلددب علدددت
لبياتها ، 1و عليه ستمال التدخل االسجابي لعلماا النف
المو وعية لل
ت قية ه ال

(علدا الدنف

اإلسجدابي) فدي الد ا دة

ا اإلسجابية في اإلنسان وللمؤ سات النفسية واالجتماعية التي تعمدل علدت
ا وتنميتها إلعداد ش

و نظ ا ألهمية علا النف

يات إسجابية.2

االسجابي في القيا اليوميدة لكدل المدواطنين احتدل م ردنا

مهما في اهتمامدات الميد عين دواا العد ب مدنها أو الرد بيين لمدا سلعبده مدن دو فعدا فدي
ت بية النيدئ و تالهيلده بددنيا و فك سدا  ،فتعتبد المتابعدة النفسدية حدق ميد وي لكدل المدواطنين
دون تميين ،ل ا عمدت الدولة الجناا سة علت

مان مما

ة ه ا القق لجميدع فئدات المجتمدع

بمددا فيهددا فئددة المقبو ددين خاصددة مددع السيا ددة اإلصددالحية التددي الزالددا تعمددل عليهددا

ددمانا

لك امددة نددنالا المؤ سددات الع ابيددة مددن خددال تددالهيلها و إعدداد إدمدداجها فددي المجتمددع بريددة
إصالحها و ال هاا علت ظاه

العود.

 - 1م د فت حجددازو ،إطددالع طاقددات القيددا  ،قد ااات فددي علددا الددنف
.38
 -2مي و الف ،جود القيا من منظو علا النف
العدد ،08بتمب .220 ،2004

اإلسجددابي.التنوس  ،لبنددان ،ددنة ،2002

اإلسجابي.م ا  ،مجلة الد ا ات و البقوث االجتماعية،
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و نظ د ا للدددو المهددا ال د و سلعبدده الم ت ددون النفسدديون فددي إعدداد التددوازن الددداخلي
للسجناا خاصة باعتبا ها الفئة المنق فدة فدي المجتمدع و التدي تقتداج إعداد تالهيدل و متابعدة
خاص ة ،أوجبا جميع التي سعات المتابعة النفسية للمقبو ين دواا علدت ال دعيد الددولي أو
الوطني ،فل د ح اإلعالن العالمي لق وع اإلنسان علت وجدوب احتد ام المقبدوس ومعاملتده
علت أنه راان بي و دون ا

هاد وتع سبه والمساس بق وقه ،األم ال و ر

الدوليدة والد داتي  ،بمدا فدي ذلدك الد دتو الجنااد و حيد

دته الموا يدق

ن دا المداد  35منده علدت أنده

"يعاقن القانون علل المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلل ل ما يمس ساالمة
اإلنساان البدنياة والمعنوياة"  1ومدن هد ا المن لدق ستوجدب علدت إدا

المؤ سدة الع ابيدة أن

ت اعي الق وع اإلنسانية للسدجين علدت الد غا مدن جنوحده .ومدن بدين هد الق دوع ال عاسدة
ال قية.
و تماشدديا مددع الددنا الد ددتو و و السيا ددة اإلصددالحية للسددجون و معاملددة السددجناا ،
فل د نا المي ي الجناا و علت وجوب المتابعة ال دقية ومنهدا النفسدية للمقبو دين بدنا
صدد س فددي قااانون  04-05المددؤ خ فددي  2005/02/06المتعلددق بتنظدديا السددجون و إعدداد
اإلدماج االجتماعي للمقبو ين 2و ذلك في نا المادتين  57و 58منه بن ها:
المادة " :57الح في الرعاية ال حية مضمون لجميع فئات المحبوسين.
يستفيد المحبوس من الخدمات الطبية في م احة المؤسساة العقابياة  ،و عناد الضارورة
في أي مؤسسة إستشفائية أخرى".
المادة  " : 58يتم فحص المحبوس وجوباا مان طارل الطبيان و األخ اائي النفساي عناد
دخوله إلل المؤسسة العقابية وعند اإلفراج عنه ،و لما دعت الضرورة لذلك".

 -1د تو  ،1996صاد بموجب الم
عدد  76لسنة .1996
مية عدد لسنة .2005
 - 2ج سد

وم ال اا ي قا  438-96المؤ خ في  ،1996/12/07ج سد
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سظه مدن ن دي المدادتين السدالفتين الد ر أن ال عاسدة ال دقية بكدل مدا تتهدمنه مدن
ف د وي مهددمونة لجميددع فئددات المقبو ددين دون ا ددتاناا ،فلكددل مقبددوس القددق فددي المتابعددة
ال قية ب فة عامة و المتابعة النفسية ب فة خاصة.
و تجد اإلشا

م ت ون في ه ا المجا

إلت أن المتابعة ال قية س وم بها أش ا

داخددل المؤ سددة الع ابيددة أوخا جهددا عنددد اقتهدداا األم د و ه د ا مددا أشددا إليدده قددانون 04-05
ال د ر و ذلددك فددي البدداب ال ابددع مندده تقددا عنددوان إعدداد الت بيددة و إعدداد اإلدمدداج

السددال

االجتماعي للمقبو ين وبالهبط في نا المادة  89منه ب وله:
" يعااين فاااي ااال مؤسسااة عقابياااة مرباااون و أسااااتذة و مخت ااون فاااي علااام الااانفس ،و
مساعدات و مساعدون اجتماعيون يوضعون تحت سلطة المادير و يبا ارون مهاامهم تحات
رقابة قاضي العقوبات".
رما س هدع األخ دااي النفسدي فدي المؤ سدة الع ابيدة للم
المؤ خ في  2009/07/22المتهمن ال انون األ ا ي ال ا

دوم التنفيد و قدا 240-09
بدالموظفين المنتمدين لأل دالك

النفسددانيين لل ددقة العموميددة 1الدد و حدددد طدد ع التقدداقها بالوظيفددة و تدد قيتها فيهددا و ردد ا
واجباتها و ح وقها.
أما عن مضمون المتابعاة النفساية للمقبدوس فدي المؤ سدة الع ابيدة فهدي تدتل ا فدي
اتجاهين ا نين ،اتجا وقااي واتجا عالجدي و هدو مدا سستيد

مدن ال د ا الدوزا و الميدت ك

المؤ خ في  1997/05/13المتهمن التر ية ال قية للمساجين بالمؤ سدات الع ابيدة التابعدة
لوزا

العد :

ستمادل االتجاا الوقاائي فدي قيدام طبيدب المؤ سدة الع ابيدة واألخ دااي النفسدي بفقدا
المقبوس من الناحية الجسدسة والنفسية ،بمج د دخوله المؤ سة الع ابية وعند اإلف اج عنه و
رلما دعا اله و

ل لك بهدف تمكن إدا

المؤ سة من ات اذ رل اإلج ااات الالزمدة بمدا

في ذلك ت دسا اإل عافات اله و سة للمقبوس ،و إخهاعه للتل ي والتقاليل الم تلفة لوقاسته
 -1ج سد

مية عدد  43لسنة ،2009

.19

187

مجلة الحقيقة
للعلوم االجتماعية واالنسانية
مجلد  ،18عدد ،02جوان 2019
(العدد  49من التسلسل السابق)

EL - HAKIKA (the Truth) Journal
for Social and Human Sciences
Volume 18, Issue 02, June 2019
)(Issue 49 of the previous sequence

ISSN: 1112-4210
EISSN: 2139-2588

من األم اض المعدسة .1فرالبا ما تسي
م فوض اجتماعيا فيكون مع

علت المقبوس أفكا ومياع

لبية من أنه ش ا

ا لل لق والتدوت وال دوف رمدا قدد سيدع أحياندا أنده شد ا

مظلوم ال عالقدة لده بدالج م المنسدوب إليده ،و هندا تظهد أهميدة تددخل أخ داايي علدا الدنف
حي سلعبون دو ا مهما في تهيئدة المقبدوس لت بدل بيئدة القدب

و ظ وفهدا  ،و التدالقلا معهدا و

ذلك من خال قد اته العلمية المكتسبة برية إزالة ه التدوت ات النفسدية والميداع واألفكدا
السلبية التي تسي

عليه عند دخوله السجن.

رمددا أن المي د ي الجناا د و أولددت ب اافددة المقبو ددين المه د بين عددن ال عددام
وال افهين للعالج اهتماما ربي ا وذلك تقا حق ال عاسدة ال دقية ،فوف دا لمدا ن دا عليده
الماد  64من قانون تنظيا السجون فإنه ستوجب علت رل مقبوس س غب في اإل
ال عام أو س ف

العالج ،أن س دم ت

اب عدن

سقا مكتوبا لمدس المؤ سة الع ابية سبين فيده األ دباب

الدافعة له ل لك ،من أجل ات اذ التدابي ال قية الالزمة ،وردإج اا وقدااي سو دع المقبدوس
المهد ب عدن ال عدام فدي النظدام االنفد ادو وفدي حالدة تعددد المهد بين سدتا و دعها تقدا
المتابعة ال بية و النفسية.
أما االتجا العالجي فيعتمد علدت علدا الدنف
بالمقبوس و ذلك من خال تب ي

اإلسجدابي و ستق دق ذلدك بالتكفدل النفسدي

ب بيعة الج م الد و ا تكبده وبعواقبده وأ د ا  ،فهدال

عن التدخل إلعدداد المقبدوس وتهيئتده ،مدن خدال ال ددمات التعليميدة ،والمهنيدة ،والت فيهيدة،
والجلسددات اإل شددادسة لمواجهددة الم حلددة االنت اليددة مددا بددين حيددا السددجن ،والعددود إلددت القيددا
عادسة للت ليل من ظاه العود.
رما سهتا التالهيل النفسي بإعاد بناا الي

ية ،وتق يق توازنها النفسي وإذا تبين أن

السجين سعاني من م ض االرتئاب أو الهوس فإنه سقو إلت أخ ااي ال ب الع لي.2
 - 1هيماوو عبد القفي  ،ل ش عما  ،أ اليب وآليات إعاد اإلدماج االجتماعي للمقبو ين في ظل ال انون
قا  .04-05م ر ت ج لنيل إجاز المد ة العليا لل ها  ،الدفعة الساد ة عي ،الجناا  ،نة ، 2008
.12
 -2و هو ما ستماشت مع مهمون الماد  61من قانون  04-05المتهمن قانون تنظيا السجون و إعاد اإلدماج
االجتماعي للمقبو ين.
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إلت أن ب امج وخدمات التكفل النفسي للمقبوس تتنوي بتنوي نه

رما تجد اإلشا

و نوي الج سمة الم ت فة .وعلت األخ ااي النفسي األخ بالفك
النظ

األ ا دية التدي ت دوم عليهدا

القدساة في التعامل مع المقبو ين والتي مؤداها أن للع وبة وظيفدة نفسدية واجتماعيدة

وهي تالهيل المقبوس وجعله مواطنا صالقا عن ط سق تنميدة إمكانياتده ومؤهالتده ومسداعدته
علت التوافق مع نفسه ومع مقي ه االجتماعي.
وغالبا ما تتمال المتابعة النفسية في المؤ سات الع ابية في  :العالج النفسي بوا د ة
التف س د  ،الدددعا النفسددي اال ددت خاا النفسددي و العهددلي ،اإل شدداد النفسددي ،العددالج با ددتعما
الدسن ،1العالج با تعما أ اليب التقفين ،العالج بالعمل والعالج الجماعي.

2

ه ا عن مهمون المتابعة النفسية للمقبوس داخل المؤ سة الع ابية ،فما أ ها علدت
المقبوس داخل و خا ج المؤ سة الع ابية.

ثانيا -األثر المترتن علل المتابعة النفسية للسجين داخل و خارج المؤسساة
العقابية.
ا لمتابعة النفسية للمقبوس أهمية بالرة في إعاد تالهيلده و إدماجده فدي المجتمدع حتدت
ست بل نفسه و ست بله المجتمع بددو  .والمتابعدة النفسدية تدتا مدن خدال مد حلتين ،م حلدة أولدت
داخل المؤ سة الع ابية و م حلة انية خا جها حين نهاسة المد الع ابيدة وخد وج المقبدوس و
احتكاره بالمجتمع من جدسد.
أما عن أثر المتابعة النفسية داخل المؤسسة العقابية ،فهدي رمدا أسندا فدي المقدو
األو مددن ه د المداخلددة لهددا تددال ي إسج دابي علددت ش
 -1اتفاقية مب مة بين وزا

العد و وزا

ددية المقبددوس فبموجبهددا سعدداد تالهيددل

اليؤون الدسنية و األوقاف مؤ خة في .2009/03/03

 - 2ونداس أمنسدان ،أو دو لألخ دااي النفسدي فدي المؤ سدات الع ابيدة ،م دا  ،مجلدة أبقداث نفسدية و ت بوسدة،
العدد  ،03نة ،2010

 35و ما بعدها.
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ديته و مقدو األفكدا السدلبية والتوجده نقدو ت وسدة

المقبوس مدن خدال دفعده إلدت تكدوسن ش

الن اط االسجابية من خال دفعه إلت التعلا أو العمل علت حسب القالة.
دور األخ ااائي النفسااي فااي دفااع المحبااوس إلاال الااتعلم :سلعددب األخ ددااي النفسددي دو ا
مهما في بع ال وح التعليمية فدي المقبدوس إل بدات الد ات و المكاندة فدي المجتمدع و االبتعداد
عن ط سق اإلج ام وعدم العدود و هدي تعتبد صدو

مدن صدو تددخل األخ دااي النفسدي و

تسددهيال لمهمددة ه د ا األخي د وتددوفي ا للو دداال المادسددة عمدددت وزا
السجون إلت ع د عد اتفاقيات بينها وبين م تل

العددد ممالددة فددي إدا

الوزا ات و ال اعات األخ

خاللهددا إعدداد تالهيددل المقبددوس و إعدداد إدماجدده فددي المجتمددع وا ددت

تهدمن مدن

اج ال اقددات االسجابيددة

للمقبوس و ا تراللها بيكل اسجابي من بينها:
-

االتفاقيدددة المب مدددة بدددين المدس سدددة العامدددة إلدا

السدددجون و إعددداد الت بيدددة و الجمعيدددة

الجناا سة لمقو األمية"إق أ" المؤ خة في  2002-02-19بالجناا و التدي تهددف إلدت
تقدسددد مجدداالت العمددل لكددال ال د فين فددي إطددا التعدداون و التكددوسن وتكايدد
وتهاف ها عيا منها لل هاا علت ظاه
-

الجهددود

األمية لد الجمهو الع ابي.

اتفاقيددة إطددا للتعدداون فددي مجددا الت بيددة و التعلدديا بددين وزا

العددد و وزا

الت بيددة

الوطنيددة مؤ خددة فددي  2006-12-24بددالجناا نهدددف إلددت و ددع خ ددة إل ددت اتيجية
التعلدديا و التالهيددل والتكددوسن للمقبو ددين فددي المؤ سددات الع ابيددة ق ددد إعدداد ت د بيتها
وإدماجها االجتماعي.
-

االتفاقية المب مة بين المدس سة العامة إلدا

السجون و إعداد الت بيدة و جامعدة التكدوسن

المتواصددل المؤ خددة بددالجناا فددي  2007-04-24و التددي تهدددف إلددت تقدسددد شد وط و
ريفيات تكوسن ال لبة المقبو ين في ف عي قانون األعما وقانون العالقات االقت ادسة
الدولية.
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السجون و إعاد الت بية و الددسوان الدوطني

االتفاقية المب مة بين المدس سة العامة إلدا

للتعلدديا و التكددوسن عددن بعددد المؤ خددة بددالجناا فددي  2007-07-29و التددي تهدددف إلددت
ال فع من المستو التعليمي و التكوسني داخل المؤ سة الع ابية.
-

السجون و إعاد الت بية و الددسوان الدوطني

االتفاقية المب مة بين المدس سة العامة إلدا

لمقدو األميددة و تعلديا الكبددا المؤ خدة بددالجناا فدي  2007-07-29و التددي نهددف إلددت
ال هاا علت ظاه

األمية لد رل فئات المقبو ين.

دور األخ ائي النفسي في دفع المحبوس إلل العمل :مكنا الدولة األخ ااي النفسي مدن
الو اال المادسة التي سدفع بها المقبوس من ال

وج من اال

اب النفسي ال و وقع فيه من

خال دفعده إلدت عدالا اليدرل داخدل المؤ سدة الع ابيدة رقدل للمعالجدة النفسدية و مدن بدين هد
الو اال االتفاقيات المب مة و التي ن ر بعهها علت بيل الماا ال الق
-

االتفاقيدددة المب مدددة بدددين المدس سدددة العامدددة إلدا
المؤ سات ال ري

و المتو

:

السدددجون و إعددداد الت بيددددة و وزا

ة وال ناعات الت ليدسة المؤ خة بالجناا فدي -10-22

 2009و التددي تهدددف إلددت فددت ف د وي للتمهددين فددي ال ددناعات الت ليدسددة و الق د ف فددي
المجاالت التالية :ال ناعة الت ليدسة الفنية ،ال دناعة الت ليدسدة إلنتداج المدواد و ال دناعة
الت ليدسة لل دمات.
 -االتفاقية المب مة بين المدس سة العامة إلدا

السجون و إعاد الت بيدة و المدس سدة العامدة

للرابددات المؤ خددة بددالجناا فددي  2006-08-07و التددي تهدددف إلددت تقدسددد شدد وط و
ريفيات ا تعما اليد العاملة الع ابية في األشرا الرابية.
أمدا عدن األ د المت تدب عدن المتابعدة النفسدية للمقبدوس خاارج المؤسساة العقابياة،
فبعد متابعة األخ ااي النفسي للمقبوس داخل المؤ سة الع ابية و ب ه بالعالا ال ا جي من
خال دفعه للتعلا أو العمل علت حسب القالة سكون قد أهله نفسيا إلعداد إدماجده فدي المجتمدع
من خال تالهيله و تقفينا له علت االندماج داعدت الدولدة األخ داايين النفسديين عدن ط سدق
االتفاقيددات المب مددة بددين مدس سددة السددجون و إعدداد الت بيددة إقندداي المقبو ددين و بع د ال د وح
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االسجابيددة فدديها و ذلددك بتددوفي بيئددة عمددل وتسددهيالت إج اايددة خاصددة بهددا و مددن بددين هدد
االتفاقيات:
-

االتفاقية المب مدة بدين المدس سدة العامدة إلدا

السدجون و إعداد الت بيدة و ورالدة التنميدة

االجتماعيددة المؤ خددة فددي الجناا د بتددا س  2008-07-28و التددي تهدددف إلددت مسدداعد
المقبو ددين المف د ج عددنها و المقبو ددين المسددتفيدسن مددن نظددام اإلف د اج المي د وط مددن
اال تفاد من ب امج إعاد اإلدماج التي توف ها ورالة التنمية االجتماعية .
-

االتفاقية المب مة بين المدس سة العامة إلدا

السجون و إعاد الت بيدة و الورالدة الوطنيدة

لتسيي ال د ض الم در والم ردن الدوطني للتكدوسن المهندي للمعدوقين ح ريدا المؤ خدة
بالجناا في  2009-12-27و التي تهددف إلدت تقدسدد مجداالت التعداون و التكامدل بدين
األط د اف بريددة مسدداعد األش د ا

المعددوقين ح ريددا علددت إدمدداجها مهنيددا ،متددابعتها

وم اف تها خال إنياا نياطاتها.
-

االتفاقية المب مة بين المدس سة العامة إلدا
الوطني و األ

السجون و إعاد الت بية و وزا

التهدامن

و الجالية الوطنية بال دا ج المؤ خدة بدالجناا فدي  2009-10-21و

التي تهدف إلت تقدسد مجاالت التعداون بريدة مسداعد المقبو دين و إعداد إدمداجها فدي
المجتمع خاصة فئة النساا المف ج عنهن.
به ا ستل ا الدو اإلسجابي لألخ اايين النفسيين في إعاد تالهيل و إدماج المقبو ين في
المجتمع.

خاتمة:
إن إحداث المؤ سات الع ابية س ت ن ب فة مباش

بإعاد التالهيل وتسهيل االندماج

و ط ا لمجتمع بعد ان هاا الع وبة القبسية .و التالهيل س تبط به و
وح فية متعدد الت

تدوفي تكوسندات علميدة

دات رفيلدة بتل دين ردل السدجينات والسدجناا ورد ا إحدداث المؤ سدات

اإلصالحية مها ات نظ سة وت بي ية تمكدنها مدن االنددماج المباشد فدي المجتمدع مباشد
ان هاا الع وبة القبسية .و هو سعتب مو وي الساعة ال يما التعدسالت األخي
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ق اي العدالة وإصالح السجون بيكل سهمن ح وع السجين باعتبا
مواطنا من جهة انية ستمتع بكافة الق وع الم

لري

الع ابية ال سسلب منه إال ح سته و الراسة من حبسه هي لي

إنسانا مدن جهدة أولدت و

من المواطنين فو دعه فدي المؤ سدة
الع اب في حد ذاته وإنما تالهيلده و

تعليمه و إعاد إدماجه في المجتمع.
تلعب رل من ال سا ة و المتابعة النفسية دو ا مهما في إدماج المقبوس فدي م تلد
النياطات التي اعتمدت عليها إدا
من خال الن و
بع

السجون فدي التالهيدل و إعداد اإلدمداج و سظهد ذلدك جليدا

ال انونية و ر ا االتفاقيات التي ع دتها مع م تل

الم دال  ،إال أن هنداك

الن ااا تعيق التوصل إلت النتدااج الم جدو مدن ردل مدن ال سا دة و المتابعدة النفسدية

رارتظدداظ السددجون باإل ددافة إلددت وجددود بعدد

الاردد ات و الف اغددات ال انونيددة فددي مجددا

مواصدلة المتابعددة وال عاسدة فددي م حلددة مدا بعددد ان هداا الع وبددة ،نتيجددة لد لك ن تد ح بعد
التوصيات:
-ت

يا مساحات رفيلة با ت با المقبو ين من أجل المتابعة النفسية المت

ة.

تسهيل االت ا بم ال السجون للوقوف عندد اإلح داايات الق ي يدة علدت م دودسدة ردلمن ال سا ة و المتابعة النفسية و أ علا النف

اإلسجابي وتكييفه مع دو

في إعداد إدمداج

المقبو ين.
 -اإل

اي بإعداد الن و

التنظيمية المنظمدة لعمدل الم دال ال ا جيدة إلدا

السدجون

حتددت ت ددوم بالدددو المنددوط بهددا فددي م اف ددة المقبددوس بعددد اإلفدد اج عندده و بددط االت ددا
باألخ دداايين النفسدديين نظدد ا ألهميددة تدددخلها خاصددة بعددد ان هدداا مددد الع وبددة و مواجهددة
المقبددوس للمجتمددع و مواجهددة هدد ا األخي د لدده و ر د ا بددط االت ددا بددين المقبددوس و بددين
الم ال ال سا ية.
 -توظي

أ ات م ت ين في النياط ال سا ي و البدني سي فون علدت مما

دة ال سا دة

داخددل المؤ سددات الع ابيددة بددد أعددوان السددجون (و ذلددك مددن خددال فددت مسددا ات التكددوسن
النظ و و الت ني المت

ا في ه ا المجا ) .
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 -تنظيا دو ات و منافسات للمما

ة ال سا ة بين السجناا منتظمة و دو سة إلطفاا طابع

الجدسة واألهمية.
-ت

يا مساحات وا عة رفيلة با ت با األني ة ال سا ية  ،مدع

و صقية مت

دمان متابعدة نفسدية

ة.
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لأل الك ال اصة بإدا

السجون ج سد

ال تددب التابعددة
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للمساجين بالمؤ سات الع ابية التابعة لوزا
 -12مؤتم جني

العد .
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 -13الميوا السيا ي ،سومية الكت ونية ،م ا 2018.-07-11
 -14اتفاقيدددة مب مدددة بدددين وزا

العدددد و وزا

اليدددؤون الدسنيدددة و األوقددداف مؤ خدددة فدددي

.2009/03/03
 -15االتفاقيددة المب مددة بددين المدس سددة العامددة إلدا

السددجون و إعدداد الت بيددة و ورالددة التنميددة

االجتماعية المؤ خة في الجناا بتا س .2008-07-28
 -16االتفاقية المب مة بين المدس سة العامة إلدا

السجون و إعداد الت بيدة و الددسوان الدوطني

لمقو األمية و تعليا الكبا المؤ خة بالجناا في .2007-07-29
 -17االتفاقية المب مة بين المدس سة العامة إلدا

السدجون و إعداد الت بيدة و الورالدة الوطنيدة

لتسيي ال ض الم ر والم رن الوطني للتكوسن المهني للمعوقين ح ريا المؤ خة بالجناا
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 -18االتفاقية المب مة بين المدس سة العامة إلدا
الوطني واأل

السجون و إعداد الت بيدة و وزا

التهدامن
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 -19االتفاقية المب مة بين المدس سة العامة إلدا
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