
 



 كلمة شكر وتقدير وعرفان

 
واحلمد هلل  إنعامو واحلمد هلل وجوده وإكرامو،احلمد هلل على فضلو و  احلمد هلل على توفيقو وإحسانو،  

واحلمد هلل الذي أنار دريب من الظلمات إىل النور. حبمد اهلل تبارك وتعاىل  يوايف نعمة ويكافئ مزيده
 والصالة والسالم على خاًب األنبياء حممد صلى اهلل عليو وسلم .

حفظها اهلل إلشرافها الدائم على  إسعد زرهوني فايزة"أتقدم بالشكر اجلزيل إىل األستاذة الدكتورة "
وعلى توجيهاهتا الصائبة و القيمة. واثبت هلا عرب  معارف أفادتين،قدمتو من مساعدات و  عملي وعلى ما

 ىذا العمل كل معاين التقدير واالحرتام. 

ىل التعليم العايل خاصة الشكر وألف وكل أساتذتنا من االبتدائي  إ وأشكر كل من السادة اللجنة احملرتمة
 أساتذة علم اجتماع. كل  شكر إىل

وإىل من قدم يل يد العون واملساعدة إلمتام ىذه املذكرة إىل ىؤالء أتوج وإىل كل من ساعدين وكان سندا 
 بأصدق الدعوات أرد أقول شكرا جزيال. وجزيل الشكر  بعظم االمتنان

 

 

 

 

 



 إهداء

 

إهلي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك... وال تطيب اللحظات إال بذكرك... وال تطيب   
 إال بعفوك... وال تطيب اجلنة إال برؤيتك. اآلخرة

أىدي ىذا العمل املتواضع إىل احلضنني الدافئني: إىل أول مدرسة علمتين مبادئ الكالم ولقنتين مبادئ األخالق    
وإىل اليت محلتين وىنا على وىن وإىل البسمة اليت سر وجودي إىل من غمرتين حبناهنا وأهلمتين بعطفها، إىل من كان 

 إىل من أمحل امسو بكل افتخار أىب العزيزو ". عائشةجناحي ست احلبايب أمي " ها مفتاحا ألبوايب املغلقة وسردعائ
 ". محمد" رمحو اهلل واسكنو فسيح جناتو

إبراهيم " و" محمد األمين" واىل قرة عيين ولديا " مصطفىواىل من رافقين طوال مشواري الدراسي زوجي العزيز "
 "الخليل

 " .إسعد زرهوني فايزةوإىل أستاذٌب "،وإىل كل أصدقائي وصديقاٌب ،وإىل من أرضعت معهم حب احلنان إخوٌب 

 وإىل كل من محلهم قليب ومل حيملهم قلمي وإىل كل من لو بصمة يف عملي ىذا لو حفنة من اإلىداء

 

 
 



 الفهرس
 

                                                        العنوان                                                               الصفحة                                                 
 

 نشكر وتقدير وعرفا

 إهداء

 الفهرس

 01عامة............................................................................مقدمة 

 السجن كمؤسسة عقابية: ولالفصل األ

 14....................................................................متهيد............  

 15......................................................تعريف السجن.................1

 17...........................................................تاريخ السجن.............2

 28...............................................................وظيفة السجن ........3

 31............................................................ أنواع املؤسسات العقابية.4

 36..........................................تصنيف النزالء)احملبوسني(...................5

 43..................................................................خامتة الفصل األول.  

 عملية إدماج السجناء : الفصل الثاني

 44متهيد................................................................................  

 45.....................................اإلدماج االجتماعي للنزالء احملبوسني أنظمة إعادة .1

 48..................................دور مؤسسة إعادة الرتبية يف إصالح النزالء احملبوسني.2



 الفهرس
 

 52..................................دور مؤسسة إعادة الرتبية يف إصالح النزالء احملبوسني .3

 57...................................................حقوق و واجبات النزالء احملبوسني .4

 61..............دور مؤسسة إعادة الرتبية يف إعادة اإلدماج االجتماعي للنزالء املفرج عنهم .5

 51.اجلنوح يف اجلزائر....................................................................6

 53...........اجلنوح من الناحية القانونية.................................................7

 57...............................................................خامتة الفصل الثاين....   

 الميداني للدراسةالجانب : ثالثالفصل ال

 58......................................................................................متهيد  

 59......................................................ملركز إعادة الرتبية بصيادةالبطاقة الفنية . 1

 59..............................................................................هياكل املركز .2

 60............................................ور الفريق املؤسسايت يف عملية التكفل باألحداثد .3

 64ة............................................................................امليداني دراسةال .4

 66..................................................................االت الدراسةتيبولوجيا ح .5

 75الدراسة...............................................................................نتائج 6

 78.................................................................خامتة الفصل الثالث.........  

 79.......................خامتة عامة...........................................................  

 81قائمة املراجع................................................................................  



 الفهرس
 

 87املالحق.....................................................................................  

 قائمة املختصرات

 قائمة اجلداول 

 ة املالحققائم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة عامة

 

 

 

 



 مقدمة عامة 
 

 1 

 مقدمة عامة:

إذا ارتكب الفرد جردية يتعرض لعقوبات، ولقد تطور الغرض من العقوبات من حضارة إىل أخرى تبعا لتطور     
لذا اعتربت السجون كوسيلة رادعة، ذات عقاب اليم لكل من   .1التيارات الفكرية والنظريات الفلسفية واالجتماعية

يتمرد ويثور أو خيرج عن النظام أو القانون،فهي منذ نشوئها مل تكن سوى أدوات قصريو وقمعية،تسعى إىل وقف حياة 
 اإلنسان من خالل قتلو جسديا ونفسيا، وىي شكل عقايب يفرض على كل من مل يلتزم لقوانُت السلطة السائدة.

لقد أدخلت بعدا جديدا دلسالة العقاب عرب ربليل مكانة السجون يف ادلنظومات االجتماعية ، فتطورت كِمؤسسات 

للردع والضبط االجتماعي وفضال عن ذلك فان تقسيم السجون يتنوع تبعا دلشكالهتا  وطريقة اشتغاذلا، ويف ىذا 

 الصدد تصادف السجون ادلغلقة وادلفتوحة.

ويستجيب للمحاكمة، و حيال إىل ادلؤسسة العقابية من اجل معاقبتو وإصالحو، وفق برامج  يتعرض احملكوم عليو
تعليمية و تأىيل مهٍت إضافة إىل خدمات نفسية و اجتماعية، بغية معاملة ومعاجلة  السجناء على حنو جينب اجملتمع 

مؤسسة  إعادة الًتبية كمؤسسة للوقاية و تكرار اإلجرام من جانبهم، تلك ىي الغاية األساسية اليت تسعى إىل ربقيقها 
العالج ،وعلى ىذا األساس مل يصبح الغرض من إرسال السجنُت إىل السجن للقضاء عليو أو االنتقام منو، وإمنا 

أبعاده عن اجملتمع لفًتة يشعر فيها بالندم و يعاد عالجو و تأىيلهم للتعاون مع اجملتمع تعاونا مثمرا بناءا، وىذه النظرة 
، فنجد م5511 عام جنيف في الجريمة لمنع المتحدة لألممديثة إىل السجن ىي اليت  اعتمدىا ادلؤسبر األول احل

ى:من قواعد احلد األدٌل دلعاملة السجناء قد نصت عل  

تقوم بُت حياة السجن و احلياة احلرة،  أنيلتمس السبل اليت تقلص الفوارق اليت ديكن  أنينبغي لنظام السجون     

وينبغي الًتكيز على هتيئة الظروف ادلالئمة لتمكُت السجُت من سرعة التعامل مع اجملتمع بعد خروجو من ادلؤسسة 

 العقابية.

                                                           
في العلوم  منال، أنظمة تكييف العقوبة واليات تجسيدها في التشريع الجزائري، مذكرة متممة لنيل شهادة الماجستير لانا  1

                              3، ص 0200_0202، جامعة الحاج لخضر، باتنة، القانونية
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 تتخذ كل اإلجراءات اإلدارية والتعليمية الكفيلة دبواصلة تعليم مجيع السجناء القادرين على االستفادة من التعليم
                     يكون التعليم داخل ادلؤسسة العقابية متناسقا مع التعليم خارج السجن سباما.                                                       أنمستقبال، وال بد 

يواصل  إنسراحو، ويشجع ويساعد على  إطالقويوضع يف االعتبار منذ بداية التنفيذ للحكم مستقبل السجُت بعد 
 تأىيلووتيسَت إعادة  أسرتوويقيم العالقات مع األشخاص واذليئات خارج السجن ما من شانو خدمة مصاحل 

 لمكافحة م5591 عام المتحدة األمم المؤتمر الثاني لهيئة، واستمرت اجلهود الدولية حيث انعقد  2االجتماعي
 3"لندنيف مدينة " المسجونين ومعاملة الجريمة

 أماالرعاية الالحقة للمفرج عنهم من ادلؤسسة العقابية ىو احد ادلوضوعات األساسية اليت درسها ادلؤسبر، وكان موضوع 
العامل العريب فلم يكن دبعزل عن اجلهود الدولية اليت تعترب رعاية السجناء ادلفرج عنهم ، فكانت احللقة األوىل دلكافحة 

م، و  قد نظم ىذه احللقة ادلركز القومي للبحوث االجتماعية و اجلنائية  يف مدينة القاىرة  1961اجلردية عام 
تواجدىم يف مؤسسة إعادة الًتبية ،" ومؤسبر خرباء الشؤون  أثناءالسجناء  تأىيل إىلجبمهورية مصر العربية ،اليت دعت 

م يف مدينة القاىرة جبمهورية مصر العربية، والذي نص على برامج الرعاية الالحقة اليت 1964االجتماعية العرب عام 
 تقدم للمفرج عنهم من ادلؤسسات العقابية".

م، وقد 1973د األدٌل دلعاملة ادلسجونُت، يف مدينة بغداد بالعراق عامو احللقة العلمية العربية لدراسة قواعد احل
وتنفيذ قواعد احلد األدٌل دلعاملة السجناء اليت أصدرىا  بتأييدأصدرت احللقة يف ختام فعالياهتا عدة توصيات ترتبط 

 .4مؤسبر ىيئة األمم ادلتحدة األول"

، قبل ادلركز العريب للدراسات األمنية 1985بيق دبدينة الرياض  ندوة الرعاية الالحقة للمفرج عنهم بُت النظرة والتط

والتدريب، شارك فيها سلتصُت يف العلوم االجتماعية واألمنية، مت طباعة البحوث ادلقدمة يف الندوة يف كتاب أصدره يف 

، بعنوان "الرعاية الالحقة للمفرج عنهم بُت النظرية والتطبيق".1988عام    

                                                           
                 1511، 00س، القاعدة رقم..م.ح.د.ق اجلردية دلنع ادلتحدة لألمم لاألو ادلؤسبر   2

                                                                                                                     01،ق.ح.د.م.س، القاعدة رقم1500ادلؤسبر الثاٍل ذليئة األمم ادلتحدة  دلكافحة اجلردية ومعاملة ادلسجونُت،   3
4  Internet,http://raynewes 
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يف اجملتمع العريب وىذه الدراسة سبت يف عام   وأسرىمدراسة رعاية ادلسجونُت وادلفرج عنهم  وىناك دراسات منها
م، وقامت اكادمية نايف العربية للعلوم األمنية بتمويل ىذه الدراسة االجتماعية ادليدانية عن واقع رعاية 1989

1997عام  يف اجملتمع العريب، مث نشرت الدراسة يف وأسرىمادلسجونُت وادلفرج عنهم 
5 

دراسة "السجن والسجناء  إىلالسجون وشخصية ادلساجُت، إضافة  إصالحاالقًتاحات واحللول البناءة يف  أىمتقدَل 

ادلؤلف مصطفى نشاط يف كتاب ونشرىا اجمللس الوطٍت ادلغريب حلقوق أدرجها مناذج من تاريخ ادلغرب الوسيط "، اليت 

وتستمد ىذه الدراسة  أمهيتها من ارتباطها الوثيق بالغلبة ، ومن كون الغلبة قائمة وقتئذ على  2112،  اإلنسان

العصبية بادلفهوم اخللدوٍل واليت كانت مرتبطة دبزاج احلاكم يف غياب أي مؤسسات قانونية تنظم العالقات بُت احلاكم 

ن يف تاريخ ادلغرب، حيث اعتربا لسجن  احد وسائل استقراء فضاء السج إىلواحملكوم، كما هتدف ىذه الدراسة 

 العنف ادلتداولة بكثرة من لدن العصبيات ادلتعاقبة على تاريخ ادلغرب الوسيط ....

حيث ساعدتنا ىذه الدارسة على معرفة تاريخ السجن يف منطقة ادلغرب وكيف ىي العالقة بُت احلاكم واحملكم عليو، 

والعقاب عرب تعاقب األزمنة. السجن كان وسيلة للردع  أنوكيف   

و البحث، للدكتور فهد يوسف الكساسبة ،أستاذ القانون يف جامعة  اجلنائيوىناك دراسة  ادلنظمة الدولية لإلصالح  
"، دراسة مقارنة والتأىيلعمان العربية  اذلامشية األردنية، ربت عنوان "دور النظم العقابية احلديثة يف اإلصالح 

الوصفي التحليلي و ادلقارن، مت نشر ىذه الدراسة يف رللة الدراسات اليت تصدر عن عمادة  باستعمال ادلنهجُت
م، ومت إعادة إصدارىا باللغة العربية من قبل ادلنظمة  2112، لسنة 29البحث العلمي يف اجلامعة األردنية ،العدد 

ومن  إليها واإلضافةسبة بعد مراجعتها الدولية لإلصالح اجلنائي، وبتفويض خطي من قبل اللواء الدكتور فهد الكسا
 يلي:  ما إليهاالنتائج اليت توصل 

                                                           
عبد الرحمان بن محمد، واقع رعاية السجناء المفرج عنهم، مركز الدراسات والبحوث األكاديمية نايف العربية األمنية،   5

 09، ص0991الرياض، 
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يكون لديها  أنلقد استقر يف الفكر العقايب انو ولكي تؤدي ادلؤسسات العقابية دورىا اإلصالحي والتاىيلي البد - 

وادلهنية اليت سبكنو من تعديل  برامج وسياسات ىادفة  لتلبية متطلبات النزيل النفسية واالجتماعية واألخالقية والدينية

اجملتمع. إىلسلوكو وتؤىلو   

 إن تطوير ادلؤسسات العقابية يتطلب يف كثَت من األحيان مواكبة التطورات اليت تطرأ يف اجملتمع .-

قد حققت نتائج  والتأىيلىناك بعض النظم اإلدارية احلديثة يف اإلصالح  أنلقد اتضح من خالل ىذه الدراسة -

 إلصالح والتأىيل.جيدة يف ا

السلبية اليت تنعكس على النزالء  اآلثار، بغية ذبنب واالكتظاظتوسيع السجون اليت تعاٍل مشكلة االزدحام  -

 احملبوسُت.                                                                               

الئمة لتوجيو ادلؤسسات العقابية   وربقيق وظيفتها عن اجلزائر  فعمدت على البحث يف األساليب ادل أما- 

التطور احلاصل  على  ادلستوى احمللي  إبرازجوىر ىذا البحث يرتكز أساسا على  أناالجتماعية و اإلصالحية، 

ادلتضمن قانون  14/15"، فجاء قانون جديد رقم27رقم "  األمروالدويل والذي جعل من الضرورة تغيَت وتعد يل 

 ون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت و بالتايل محاية اجملتمع من خطر اإلجرام والعودة إليو.تنظيم السج

 إخضاعوأي حبث علمي يف بدايتو ينطلق من تصور مبدئي للموضوع زلل الدراسة وكذا التصور، البد من  أن

الدراسة هبدف الوصول إىل تصور  لعمليات منهجية قصد ربقيق الفهم الصحيح جلملة من ادلعطيات ادلتعلقة دبوضوع

هنائي أكثر دقة وموضوعية فتعد الدراسة اليت حنن بصدد القيام هبا،زلاولة دلعرفة الواقع  الذي تعيشو فئة ادلفرج عنهم 

باعتبارىا فئة اجتماعية ذلا خصوصيات العزل و اإلدانة األخالقية و كذا العقاب ، فهي تعيش واقعا مريرا نتيجة لعوامل  

وجوديتو باجملتمع، وتعايشو معو لظروف اجتماعية  اقتصادية وثقافية وغَتىا، وىنا مكمن ىاجسنا العلمي وىو  أكدت



 مقدمة عامة 
 

 5 

زلاولة التعرف على الدور اليت تقوم بو مؤسسة إعادة الًتبية يف، تفعيل ادلفرج عنو يف اجملتمع ، استنادا إىل  برامج 

قع ادلعاش ذلذه الفئة، وما مدى قدرهتم على ذباوز ىذا الواقع تعليمية عالجية و تاىيلية  إصالحية، ومعرفة الوا

:                                                                                      التالية التساؤالتاالجتماعي وربقيق التكيف واالندماج داخل اجملتمع ، وذلك بطرح 

 ادلفرج عنهم  يف اجملتمع؟                                 ىل تلعب ىذه ادلؤسسة دورا يف إدماج -

 ما ىي أىم الربامج التعليمية اليت تقدمها ادلؤسسة إلعادة اإلدماج ا االجتماعي للنزالء ادلفرج عنهم ؟                         - 

 وإجابة على ىذه التساؤالت وضعنا الفرضيات التالية:

 الفرضيات:

 ورا إجيابيا يف تفعيل النزالء ادلفرج عنهم.تلعب ادلؤسسة د-

 تقدم مؤسسة إعادة الًتبية برامج تعليمية متنوعة من اجل إدماج النزالء ادلفرج عنهم يف اجملتمع.-

إن فئة ادلفرج عنهم ىي فئة اجتماعية ذلا خصوصيات العزل و اإلدانة األخالقية و كذا العقاب ، فهي تعيش         

لعوامل  أكدت وجوديتو باجملتمع، وتعايشو معو لظروف اجتماعية  اقتصادية وثقافية وغَتىا، وىنا  واقعا مريرا نتيجة

مكمن ىاجسنا العلمي وىو زلاولة التعرف على الدور اليت تقوم بو مؤسسة إعادة الًتبية يف إدماج ىذه الفئة 

 االجتماعية)فئة ادلفرج عنهم(.                         

 يف مقدمتها: أسبابذلذه الدراسة عدة  اختيارناوراء ولقد كان من  

التعامل ادلباشر مع النزالء احملبوسُت داخل  مؤسسة إعادة الًتبية و النزالء ادلفرج عنهم خارجها، إضافة إىل الفضول  -

                                                  الشخصي يف معرفة ما مدى تأثَت مؤسسة إعادة الًتبية على النزالء ادلفرج عنهم؟                      
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 زلاولة معرفة دور مؤسسة إعادة الًتبية يف إعادة اإلدماج االجتماعي للنزالء ادلفرج عنهم.  -

زلاولة التعرف على أىم الربامج التعليمية ادلتنوعة اليت تقدمها ادلؤسسة من اجل تفعيل فئة النزالء ادلفرج عنهم يف -

 .                                                                             اجملتمع 

 :                                                                        ىو الهدف من الدراسةوكان    

 مؤسسة إعادة الًتبية يف تفعيل ادلفرج عنو.      : زلاولة التعرف على الدور الذي تقوم بو أوال

 : زلاولة معرفة ما مدى فاعلية ىذه الربامج اليت تقدمها مؤسسة إعادة الًتبية على ادلفرج عنو.ثانيا 

 دلوضوع الدراسة فتتمثل يف:                                             األهمية العلمية  أما عن

دبؤسسة إعادة الًتبية، دورىا، أىدا فها، برارلها واىم اإلصالحات اليت تقدمها للسجناء  داخلها : التعريف أوال 

 وادلفرج عنهم خارجو

: فتكمن يف إمكانية إسهام الدراسة يف الوصول إىل ربديد الفهم الصحيح ، ومعرفة مؤسسة إعادة الًتبية  ثانيا

 ة تساىم يف إدماج ادلفرج عنو يف اجملتمع.                             كمؤسسة عقابية من جهة ومن جهة أخرى كمؤسسة إصالحي

ودلا كانت الدراسة ادليدانية تعد وسيلة ىامة من وسائل مجع البيانات عن واقع اجتماعي ما وبصورة منهجية،      
ة إعادة الًتبية يف إدماجهم ولدعم اجلانب ادليداٍل وللوصول إىل واقع النزالء ادلفرج عنهم والدور الذي تقوم بو مؤسس

يف اجملتمع، فإننا وظفنا ادلنهج الذي يعرف  على "انو رلموعة من القواعد اليت يتم وضعها بقصد الوصول إىل احلقيقة 
                                                                     .يف العلم"انو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسة ادلشكلة الكتشاف احلقيقة"

قد زبتلف ادلناىج باختالف ادلواضيع، ولكل منهج وظيفتو وخصائصو، وادلنهج ادلتبع يف ىذه الدراسة ىو ادلنهج 
الكيفي الذي يهدف إىل فهم الظاىرة موضوع الدراسة وتعتمد على حصر معٌت األقوال اليت يتم مجعها، أو السلوكات 
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الوصفي الذي يتماشى مع الدراسة اليت حنن بصدد القيام هبا،"ىو طريقة من طرق  اليت سبت مالحظتها وكذلك ادلنهج
6التحليل والنقَت بشكل علمي منظم من اجل الوصول إىل أغراض زلددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية"  

مؤسسة إعادة الًتبية يف  ثلة يف معرفة واستكشاف الدور الذي تقوم بوموانطالقا من األىداف ادلتبعة يف البحث وادلت

 إدماجهم إلعادة وإصالحيةعليهم من خالل ما تقدمو من برامج تعليمية  تأثَتهتفعيل النزالء ادلفرج عنهم، وما مدى 

يف اجملتمع، ىي اليت ربدد لنا ادلسعى الكيفي الذي ينبغي اعتماده، وىنا يظهر ادلنهج الكيفي من وصف ىذه الظاىرة  

مؤسسة  تأثَتالربط بُت واقع النزالء ادلفرج عنهم وما مدى  إىلية قد تكون كمية هتدف كمدخل لدراسات مستقبل

االجتماعي للنزالء ادلفرج عنهم. اإلدماجإعادة الًتبية يف عملية إعادة   

اعتمدنا على رلموعة من التقنيات ادلنهجية، ومن ىذه  دراستا موضوعوجلمع البيانات وادلادة اخلام الالزمة       
وىي األكثر  وىي تعرف "وسيط بُت ادلقابلة ادلغلقة وادلفتوحة جلمع البيانات كأداةالشبو موجهة  ادلقابلة  قنيات تقنيةالت

مباشرة تستعمل للتقصي عادة على مشاىدة رلموعة  باعتبارىا تقنية ادلالحظة إىلإضافة ، 7شيوعا يف علم االجتماع "
ما بصفة مباشرة، وذلك هبدف اخذ معلومات كيفية من اجل ادلواقف وسلتلف السلوكات، ونظرا خلصوصية ادلوضوع 

" ومن ىنا فان رلموع عينة الدراسة اليت سبثل رلموعة  القصدية العينة" باستخدام "احتمالية غير العينةاستخدمنا " 
 ة( مبحوثا، من مستويات تعليمية وثقافي20راد )نزالء مفرج عنهم( بوالية مستغاًل، واليت تعادل عشرين)من األف

 (1رقم الملحق انظرسنة،  وغَتىا من ادلتغَتات ) 11اىل 15واجتماعية متباينة، تًتاوح أعمارىم ما بُت 

ادلقابالت مع النزالء ادلفرج عنهم يف أماكن  ءبإجراال البحث على بعدين مها البعد ادلكاٍل، حيث قمنا رليتفرغ       

 بالدراسةتواجد ادلبحوثُت يف عملهم، فقد قمنا  أثناءحديقة عامة بوالية مستغاًل( وحىت  أو عام عامة)مطعم

التعرف على ادليدان الذي مت بعده ربديد أىم اجلوانب ادلرتبطة مباشرة  ومن خالل ىذه اخلطوة مت زلاولة االستطالعية

                                                           

، 3ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طعمار بحوش، محمد محمود الذنيبات، مناهج البحث وطرق إعداد البحوث،   6

 99، ص0220
7
 GHIGLION, Radolphe, MATATON Benjamine : Les enquetes socialogique( théorie et pratique), 

paris, Armond collin, 1978, p20 
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منذ بداية  الميدانية  الدراسةدبوضوع البحث واستبعاد اجلوانب اليت ال صلة ذلا بو ، أما عن البعد ألزماٍل فتم إجراء 

 2020، 2015ماي يف ادلوسم الدراسي اجلامعي  شهرهناية  غاية  إىل نوفمرب شهر

وواجهتو رلموعة من الصعوبات اليت  إالحبث من البحوث  وأيلكل دراسة من الدراسات،  أنن ادلعروف وم     

ادلقابالت،  إلجراءىذه الصعوبات ىي يف إجياد مكان  أىمتقف كعائق وحافز يف نفس الوقت بوجو الدراسة، ومن 

 )النزالء ادلفرج عنهم(. خصوصية ادلوضوع يف حد ذاتو

يف البحث ىي النظرية الوظيفية اليت" تنطلق من اعتبار كل رلتمع ىو رلموعة  اعتمدهناالنظريات اليت  ُتومن ب      

ما بُت الفرد واجملتمع خاصة  تالءممًتابطة قادرة على تامُت حاجاهتا ومن مث البقاء واالستمرار، ىذا الذي يعٍت وجود 

 8"ة من اجل ذلك البقاء وىذا االستمراروان اجملتمع حيتوي على أجهزة ومؤسسات تؤدي وظائف سلتلف

النزالء ادلفرج عنهم  إناألدوار االجتماعية كاملة، ذلك  تأديةسبت  إذا إالوالبقاء واالستمرار االجتماعي ال يتحقق 

ومهامهم االجتماعية يف نسق اجتماعي. بأدوارىميقومون   

، أكثر أوعالقة بُت فردين  أنتج إالظر علم االجتماع يوجد فعل يف ن وكذلك نظرية التفاعلية الرمزية اليت ترى انو ال

مل يكن سلوك احد الطرفُت إجيابيا، وتبادل األفعال خيص كافة مستويات ومؤسسات احلياة االجتماعية  أنحىت 

اللغة  اجملتمع خبصائصو ادلختلفة يقًتن برموز وال يتم دبعزل عن أفرادادلؤسسة... وىذا التفاعل بُت  األسرةورلاالهتا مثل 

النزيل ادلفرج عنو يتعامل مع كل فئات اجملتمع يف عملو ومع جَتانو  أنواألفكار وادلعاٍل والصور الذىنية، مثل ذلك 

والبد يف تعاملو من لغة خاصة و حسابات...ىي كلها تشكل مجلة من الرموز. وأقاربو  

                                                           
8
 330، ض0993حسن الملحم، التفكير العلمي والمنهجية، دار النهضة العربية، بيروت، د/ط،   
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 تبدأت الصغرى لفهم الوحدات الكربى، دبعٌت اهنا االجتماعية من الوحدا لألنساقوتنطلق التفاعلية الرمزية  يف ربليلها 

بفهم النزالء ادلفرج عنهم و سلوكهم كمدخل لفهم النسق االجتماعي، وبالتايل فان األفعال الثابتة للنزالء ادلفرج عنهم 

خرين القيام لى أساسها ما يتوقع كل فرد من اآلداخل اجلماعة سبثل نسق الن ذلا بنية بل نسق من األدوار اليت تقوم ع

 بو حنوه والقيام بو ىو حنوىم.

دراسة أي من الباحث ربديد رلموعة من ادلفاىيم اليت زبدم حبثو :   إن  

: يعٍت االضطالع دبهمة                                    الدور : لغة مفهوم    

للمركز، وعندما يضيع الفرد عناصر ادلركز من حقوق وواجبات  الديناميكيديثل اجلانب  الدور إن:" لينتونويرى     

يستخدم "مصطلح  9"موضع التنفيذ فانو حينئذ ديارس دورا، فالفرد ديارس دورا وال يشغل دورا بل يشغل مركزا اجتماعيا

جتماعي على يف علم االجتماع وعلم النفس االجتماعي واالنثربولوجيا دبعٌت سلتلف، فيطلق كمظهر للبناء اال الدور

وضع اجتماعي معُت يتميز دبجموعة من الصفات الشخصية واألنشطة، كما ديكن تعريفو على انو منوذج يرتكز حول 

ادلوقف اجتماعي معُت ويتحدد دور الشخص  أوبعض احلقوق والواجبات ويرتبط بوضع زلدد للمكان داخل اجلماعة 

 .10"، كما يعتقدىا الشخص نفسواآلخرونيف أي موقف عن طريق رلموعة توقعات يعتقدىا 

:على انو يشمل االذباه وادلشاعر ادلناسبة دلراكز زلددة على ان تكون مقبولة من الدوريعرف "عاطف غيث" 

 11األشخاص الذين ىم يف ىذه ادلراكز

:إجرائي تعريف  
                                                           

 0229/0202، جيستير في تنمية الموارد البشريةدور القيادة في ادارة التطوعي الجمعوي ،رسالة ما ،نوري عمار  9
                       002اس، قاموس مصطلحات علم االجتماع، سلسلة قواميس المنار، دارمدني، صفاروق مد  10
11

، 0223الخدمة االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث،اإلسكندرية ،محمد سالمة غباري، رعاية الفئات الخاصة في محيط   

 000،  000ص 
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ادلؤسسة يف اجملتمع بصفة عامة كمؤسسات الضبط  أوادلهام اليت يقوم هبا كل من الفرد يف اجلماعة  الدور ىو      

 االجتماعي.

            :                                                             التربية إعادة مؤسسة تعريف

اقل ىي مؤسسة سلصصة الستقبال السجناء مؤقتا واحملكوم عليهم هنائيا، بعقوبة سالبة للحرية دلدة تساوي او        

 12بدٍل إلكراهسنوات و اقل و السجناء  1عقوبتهم  سنوات، ومن بقي النقضاء مدة 1من 

:اإلجرائي التعريف  

يتم فيها سجن النزالء احملبوسُت و احملكوم عليهم هنائيا بعقوبة سالبة للحرية  مؤسسة إعادة الًتبية ىي مؤسسة       

وإعادة تربيتهم وادماجهم يف اجملتمع من جديد. او الكراه بدٍل، هتدف اىل اصالحهم وتاىيلهم  

 

 

 :لالندماج االجتماعي التعريف

اتساعا منو ، ولكنو بدرجات متنوعة، و بشكل سلتلف تبعا أكثر رىط داخل كل مجاعة اجتماعية  أوىو جزء        

 13للميادين

Fairchild     شايد فير قاموس االندماج تعريف

                                                           
 00، ص0222اج، رسالة اإلدماج، العدد األول مارس دماال الميدرية العامة إلدارة السجون وإعادة   12
، 0991، 0المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط عبد الحميد محمد الهاشمي، المرشد في علم النفس االجتماعي، ديوان  13

 009ص
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االندماج ىو عملية اجتماعية ىدفها األساسي ىو التوفيق والتوحيد ما بُت الوحدات ادلختلفة مع العلم ان  إن

 .الوحدات سبثل عناصر شخصية الفرد

                                                                                              : اإلجرائيالتعريف 

التجمعات االجتماعية الواسعة وتستعمل  مرادفات  أومابُت اافراد  التأليفىذا ادلصطلح نفسي اجتماعي ىدفو       

نقصد باالندماج،دخول الفرد يف احلياة ادلتعارف عليها يف رلتمعو و  فإنناالتوافق التكيف ومنو  كتالؤمذلذا ادلصطلح  

 إلجراءات وتدابَت تطبق عليو. توافقو مع عاداتو وتقاليده السائدة فيو وىذا طبعا 

 :  االجتماعي التكيف تعريف

يتكيف الفرد مع ما يسود  إناجلماعات، ومن الضروري  أوالتكيف   ىو عملية اجتماعية تتضمن نشاط األفراد      

نسجا م وا وانب احلياة اإلجتماعبة يف توافقرلتمعهم من عادات و أذواق وآراء واذباىات حىت تسَت ج

      تام.                            

 :  إجرائيتعريف 

 التكيف يستطيع حىت واآلراء والتقاليد العادات خالل من،  الفرد تفاعل إىل تدعو اجتماعية عملية ىو التكيف       

 .اجلماعة يف واالنصهار

                    :                                                                           اإلصالح تعريف

 أوكانت ىذه ادلؤثرات داخلية   سواءتغيَت يف منط االستجابة و ادلؤثرات احمليطة بالفرد  إحداثونعٍت بو        
البيئة االجتماعية   إىلدلؤسسات اإلصالحية للرجوع اجلانح يف ا أومفهوم اإلصالح ىو عالج اجملرم  إنخارجية.   
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 أويتو يستهدف محاية اجملتمع من خطره ويف نفس الوقت محاية اجملرم سليما .... ىذا احلجز وتقييد حر  )اجملتمع(
 .اجلانح نفسو دلعاجلتو و إصالحو وتقوَل سلوكو ليصبح _كما سبق القول _ نافعا لنفسو وللمجتمع

                  :                                                                             عنهم المفرج تعريف

عنهم بعد تنفيذ العقوبة و يعيشون حاليا  أفرجالذين سبق احلكم  عليهم بعقوبة ما ، مث  األشخاصويقصد هبم        
 14عنهم أفرجمث  اإلصالحياتعقوبتها بإحدى ادلؤسسات  امضوا مدةأو يف بيئتهم الطبيعة، واألشخاص الذين ارتكبوا 

:إجرائيتعريف   

األخالقية والقانونية: حيملون يف سجلهم ادلدٍل سوابق  واإلدانةىم فئة اجتماعية ذلا خصوصيات العقاب العزل        

 عدلية.

 

 

 

 

بالتزويج بُت اجلانبُت النظري والتطبيقي ومن خالل مذكريت حاولت تقسيم البيئة البحثية إىل فصلُت علما إنٍت قمت 

 معا، سوف نعرض زلتوامها كاأليت:

: ربت عنوان السجن كمؤسسة عقابية، ومت فيو التعريف بالسجن، تاريخ السجن ووظيفتو، مث تعريف الفصل األول
 بأنواع ادلؤسسات العقابية، تصنيف النزالء احملبوسُت لنخلص يف األخَت خبالصة الفصل.

                                                           
محمد السيد فهمي، الخدمة اإلجتماعية في مجال الجريمة والعقاب، دار الكتب والوثائق القومية مكتب الجامعي الحديث،   14

 91، ص0200اإلسكندرية، 
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: بعنوان إعادة إدماج النزالء، ذكرنا فيو إعادة اإلدماج االجتماعي للنزالء للمحبوسُت مع ذكر ألىم ثانيالفصل ال

أنظمة االحتباس، مث دور مؤسسة إعادة الًتبية يف إعادة اإلدماج االجتماعي للنزالء احملبوسُت، بعدىا تناولنا دور 

بيان ألىم حقوق وواجبات النزالء احملبوسُت مث تكلمنا عن دور مؤسسة إعادة الًتبية يف إصالح النزالء احملبوسُت مع ت

مؤسسة إعادة الًتبية يف إعادة اإلدماج االجتماعي للنزالء ادلفرج عنهم، لنخلص يف األخَت خبالصة الفصل الثاٍل، إىل 

 اخلاسبة وقائمة ادلراجع وادلالحق ادلعتمدة وأخَتا قائمة احملتويات.
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:تمهيد  

األفراد، مكان ؼببلئمة وتنقية األجهزة اليت تأخذ   يعترب السجن اؼبكان الذي توجد فيو آليات السلطة لتأطَت
على عاتقها وتضع ربت اؼبراقبة سلوك األفراد اليومي ، ىويتهم ، نشاطاهتم، حركتهم، حيث ذبمع الدراسات 
واألحباث حول السجن انو ىبرج منو اعباكبُت أكثر فبا يستقبل،دبعٌت انو من يدخل السجن يصبح موسوما و 

مارسة الضب  والعقاب، وعلى السجُت إن يكرر عن ذنبو ألنو مذن  ن لكن يتم عرب يتعرض يف السجن ؼب
ذباىل الطبيعة اإلنسانية للسجناء ، حبيث يتم االعًتاف النظري و اعبرد لكرامتهم اإلنسانية ، لكن عمليا ال 

اعبزائية القديبة اإلنسان جهدا طائبل على األرض ينتقل من أنظمتو د اعبانح يف السجن بشرا، فلقد بذل يعو 
على التعذي  واإليذاء اعبسديُت ، إىل السجن أو حجز اغبرية فبا يعانيو من عقاب للروح والنرس ، ويصبح 
موضوعها ليس التعذي  ولكن فقدان حق أو ملكية ، يعرب ذلك كلو عن حساسية جديدة تربز ضد امتهان 

مل يعد عقاب اعبسد مقبوال بل يكري  اعبسد اإلنساين ، صار القصد أن تنال النرس العقاب ، لذلك
 حرمان الشخص من حريتو، اؼبعربة حديثا كحق و ملكية خاصة يف نرس الوقت.

 

 

 

 

 

 

 

 



السجن كمؤسسة عقابية                                             الفصل األول                   
 

 

15 

 تعريف السجن:.1

:السجن في اللغة 1-1  

السجن لغة معناه اغببس ،و اغببس معناه اؼبنع ،وصاحبو سجان، أو اغبارس ، والسجُت ىو اؼبسجون       
و اؼبقيد يف حريتو وصبع سجُت سجناء، أو سجٍت ، وصبع سجينة سجينات، ىذا ويبكننا تعريف السجن 

إن حكم عليو،  على انو نوع من العقوبة وتقييد اغبرية، واؼبكان الذي يقضي فيو السجُت مدة سجنو بعد
33 قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليو".سورة يوسف اآلية ويرد قولو تعاىل: "  

اصطالحا:1-2  

عند الفقهاء فان طائفة من الباحثٌن المعاصرٌن ذكروا حسب اطالعهم ا ناول من عرف السجن      

ه.اصطالحا هو شٌخ اإلسالم بن تٌمٌة، وان كل من اتى بعده نقل التعرٌف عن  

أخرى: فتعار ي 1-3  

  تعريف بن تيمية:

الحبس الشرعً،لٌس هو السجن فً مكان ضٌق وإنما هو تعوٌق الشخص ومنعه من التصرف     

 الخصم علٌهبنفسه سواء كان فً بٌت أو مسجد أو كان بتوكٌل 

 تعريف ابن حزم:

 1وىو قادر على أدائو السجن ىو منع اؼبسجون من األذى للناس او من الررار حبق لزمو          

 

 

                                                           
 11-9، ص ص1961، العقوبة فً الفقه اإلسالمً، مكتبة دار العروبة القاهرةبهنٌسً ، احمد فتحً   1
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 تعريف السجن بالمدلول المعاصر:

حبس يف مكان ـبصوص عن طريق السلطة القائمة ،ويقصد بكلمة ؿببوس يف مرهوم القانون كل       
شخص مت إيداعو دبؤسسة عقابية، واليت ىي مكان للحبس تنرذ فيو وفقا للقانون العقوبات السالبة للحرية و 

 2اعبهات القضائية واإلكراه البدين عند االقتضاءاألوامر الصادرة عن 

:اإلجرائيالتعريف   

اليت سبيزه عن بقية  واألوصافللسجن خصائص وىي القيود اليت يتضمنها تعريرو   إننستنتج        

اؼبسجون عن التصرف اؼبطلق بنرسو، وىذه اػباصية واضحة من تعريف  بإعاقةالعقوبات التعزيزية، وذلك 

 واإلذالل اإلىانةكان،يبلزمو اؼبنع من من التصرف بنرسو،و   إطبلق بأيالسجن وواقعو، فان السجن 

 .العزيز" امرأةالظاىر، ولذا قالت "

يهدف  أصبح"،و السجن يف الوقت اغباضر ليما َعَذابُ  أو ُيْسَجنَ ْأْن  إلَ  ُسوًءابـأْىلَك  "َما َجَزاُء َمْن أرَادَ 

إىل ربقيق فكرة العقاب وفكرة اإلصبلح االجتماعي معا،وأصبحت العقوبة تتناس  مع الرعل اعبانح، وربول 

منها مؤسسة عقابية ، بل ظهرت يف القرن العشرين  أكثرمؤسسة إصبلحية  وعبلجية وتاىيلية  إىلالسجن 

 .السجون اؼبرتوحة وبدائل السجن

 

 

 

                                                           
تمتاعي للمحبوسُت،الديوان الوطٍت لبلشغال عبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية،وزارة العدل،قانون تنظيم السجون و إعادة االدماح االجا  2

  7ص 2005الًتبوية، الطبعة الثالثة ،
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 تاريخ السجن:2-1

السجن قديما:2-1  

إن السجون منذ نشوئها على شكل كهوف أو حصن أو قلعة مل تكن سوى أدوات قهرية        

وقمعية،تسعى إىل وقف حياة اإلنسان من خبلل قتلو جسديا ونرسيا ،وىي شكل عقايب يررض على كل 

لطة )الدولة( منذ  القدم فاؼبس دبصلح ىذه  من يتمرد أو يثور أو ىبرج عن نظام، وتقاليد القبيلة أو الس

منها ، يعاق  مرتكبو بالقتل  )الشنق، قطع الرأس( أو  السلطة واػبروج عنها اعترب سبردا يشكل هتديدا ؽبا وال

 النري أو العزل داخل السجن.

غبراظ على القانون،يهدف باألساس إىل ا ثأرإن استخدام السلطة إىل العقاب الصارم على كل متمرد أو 

و السياسية ػبدمة  ةعلى ىيئتها كسلطة حاكمة من جهة، ومن جهة أخرى اغبراظ على مصاغبها االقتصادي

مشاريعها التوسعية، وبالتايل تسعى جاىدة من اجل إحكام السيطرة بالقوة والعنف )العقاب(على و اجملتمع 

 .3من اجل ربقيق ىذه األىداف

 ىذا ما جاء يف تصروبات اؼببحوثُت:

بكري كان الحبس صعيب بزاف بزاف،كان اللي يغلط يخلصها غالية بعمره،يجيبوه " 12اغبالة رقم :

قدام قاع الناس ويربطولو اليد ليمنى على جهة واليد  ليسرى على جهة والرجلين ، فاني كل كراع على 

  جهة، ويربطوىم و ينشعوا حتى يتنحاو قاع ، يبقى جسد بال يدين وبال كرعين......

                                                           
 43، ص1993مصطرى العوجي، التاىيل االجتماعيري الاؼبؤسسات العقابية، حبسون للنشر والتوزيع، بَتوت،   3
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قديما كان السجن صعبا جدا ، كل من يخطا يدفع الثمن غاليا بل يدفع روحو ثمنا              

لذلك،يوضع امام الناس وتربط يداه و ارجلو كل على حدى،ثم يقومون بشده حتى تستاصل جميع 

                               "اطرافو ، اليدي و الرجل معا أي جسد بدون اطراف...... 

 بالتصريح التالي:                                 7مقابلة أخرى ادلت لنا الحالة رقموفي  

 الحبس بكري كان واعر يجيبوا المحبوس في وسط المدينة و يعلقوه بالحبل و يشنقوىكاين   "

اللي يقطعولو راسو ويديروه قدام باب المدينة ، باش الناس تخاف  وما تعاودش اللغلطة اللي دارىا 

                                        "ىذا المحبوس ، و يكون عبرة ليهم قاع.... 

السجن قديما كان صعبا ، يحضرون المسجون و يضعونو في وسط المدينة، و يقومون بشده بالحبل )

مدخل المدينة ، حتى يخاف الناس ول  ثم يشنقونو ، او يقومون بقطع راسو ويضعونو امام باب او

 .                                                                     (المشهدي عبرة  لمن يعتبرو المسجون، وحتى بكون ىذا العقاب يكررون الخطا نفسو الذي قام ب

نستنتج من خبلل تصروبات اؼببحوثُت،أن السجون قديبا اعتربت وسيلة للردع وللعقاب الشديد ، لكل من 

منها ،يعاق   يتمرد ، يثور او ىبرج عن النظام والتقاليد أو السلطة اغباكمة ، يعترب سبردا يشكل هتديدا ؽبا وال

رنن يف عملية التعذي ( "وأدوات العقاب عليو بالقتل او التعذي  حىت القتل باستخدام أدوات عقابية )الت

صاحبتها تغَتات وربوالت بشكل انعكاسي لتطور وتقدم القبيلة أو العشَتة ، والدولة أيضا دبعٌت أهنا ربولت 

 مع تطور النظام االجتماعي السائد ن حيث اخذ العقاب أشكاال عدة منها العقاب أؼبشهدي، 
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الناس و اجملتمع ككل  أمامتشويو اؼبعاق   أو األوصالتقطيع  أو الذي يبارس من خبللو اغباكم عملية القتل

 "لآلخرينليكون عربة 

كما حدث مع قوم موسى عليو السبلم وفرعون ، حيث آمن الناس دبوسى بعد إلقاء عصاه وقولو ؽبم كما 

 124االيةسورة األعراف اقطعن ايديكم وارجلكم من خالف ثم لصلبنكم اجمعين"يقول القران الكرًن:"

حياة اؼبعاق  ،بقدر ما يشكل وسيلة عقابية قتل  يهدف فق  إىل وىذا النوع من العقاب اؼبشهدي، ال

 صارمة ؼبشاىدي ىذا العقاب، هبدف عدم تكرار الرعل اعبانح أو اعبريبة نرسها.

لرة،من العامل إن ىذا النوع من العقاب اؼبشهدي مل وبضر يف ثقافة دون  سواىا، بل كان منتشرا يف بقاع ـبت

النهضة،كما يظهر لنا  حىت بداية عصر أوروباوكانت اغبكومات نرسها تستخدمو كأداة رادعة خاصة يف 

و اؼبعاقبة"، الذي يصف لنا صورة أخرى من ىذا العقاب اؼبشهدي، من  اؼبراقبة"ميشال فوكو" يف كتابو " 

اعبمهور مث حرقو على جريبة  أمام جسده أوصالخبلل ما حدث "لداميان" الذي مت سجنو وجره وتقطيع 

 4اليت ابتدعت من اجل عملية التعذي   اآلالت، ويعرض يف نرس الكتاب رسومات سبثل بعض أبيوقتل 

 

 

 

 

                                                           
 .88، ص1990، 2ؿبمود حسُت، مقدمة الرعاية االجتماعية، مكتبة القاىرة، ط  4
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السجن في العصور الوسطى: 2-2  

السجون يف العصور الوسطى ىي دبثابة أماكن للتعذي  االنتقام و البؤس الشديد،انتشرت فيها  إن     

نظرا لعدم االىتمام  بصحة السجناء، وقلة النظافة وسوء التهوية وازدحام الزنزانات ،  واألوبئة  األمراض

لتواجدىا )أي السجون ( يف القبلع القديبة الرطبة، كما استعملت السجون ذات االرتراع واحد مًت فق  و 

السجُت التمييز بُت طبلئها جدان الزنزانة باللون األسود،كعقاب جسدي ونرسي معا، فبل يستطيع ىذا 

يتقوس عموده  حٍتاللون األسود على نرسيتو،ىذا من جهة ومن جهة أخرى  تأثَتالنهار والليل من خبلل 

بعض السجون اليت استخدمها الرراعنة يف عملية العقاب، واليت كانت تبٌت  إىلالرقري ويصبح معاقا،إضافة 

 لئلنبال بالسجون وال باؼبساجُت، بل تكتها يف العصور الوسطى مل هتتم ال إذنربت األرض، فالسلطة 

خزينة الدولة ونظرا لعدم تقاضي  إىليديروهنا مقابل مبالغ مالية معينة، تدفع  أشخاص إىلوعهدت هبا 

أجور ، كانوا وبصلون عليها عن طريق استغبلل اؼبساجُت كبيع الغذاء ؽبم  أوالعاملُت بالسجون ؼبرتبلت 

 بأسعار خيالية.

تقوم اؼبقاطعة، بدفع  أنم على  1661" للرقراء الذي صدر عام اليزابيتعليو قانون اؼبلكة ""رغم ما نص 

مبلغ عشرين شان يف السنة إلعانة السجُت فان ىذا النص مل يوضع مطلقا موضع التنريذ حيث كان 

 5وغادالقائمون على اػبزانة باؼبقاطعة وبرصون على عدم ضياع اؼبال يف سبيل الصرف على اجملرمُت األ

 

                                                           
5 Foucaut :m ,Surveiller,et punir,naissance de la prison_Gallimard , Paris,1975,p9-10 
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" باإلفراج عن العديد من البؤساء فبن كانت الديون سببا يف فيرمن توماسقام  " م 1681عام"ويف      

اعتقاؽبم، و ذلك بسداد ديوهنم الضئيلة ودفع نرقات حراس السجن،ولقد سار على منوالو واتبعو بعض 

  احملسنُت اآلخرين"

صبعية ترقية اؼبعارف اؼبسيحية يف اجتماع ؽبا، برضل رجال السجون فبن  أوصت  م1766عام"ويف      
تثبت عليهم هتمة ابتزاز أموال اؼبسجونُت،وسوء معاملتهم حىت ولو كانت السلطات الرظبية قد باعت ؽبم 

 6" عملية إدارة السجن

 حركة اإلصالح الجتماعي:

واظمتها طوال القرن الثامن عشر،،وكان رجال لقد ظلت األصوات ترترع للمطالعة بإصبلح السجون       

الكنيسة الذين نادوا بالتسامح والرضبة ،عند التعامل مع اؼبساجُت اىل ظرورة ربسُت السجن واحوال 

" من بُت اؼبصلحُت االجتماعيُت الذين نددوا باؼبعاملة الغَت إنسانية اوجليثورباؼبسجونُت، وكان اعبينَتال "

سسات العقابية واولوىا جل اىتمامهم.اليت يلقاىا ضحايا اؼبؤ   

"،بضرورة اصبلح نظام دافيد وتوماس"،" وروبرتاوين"،"فراري ليزابيت"،ا"ىوارد جونواخرون أمثال "

(م1796،م1726) ىوارد جونالسجون واؼبطالعة بتحسُت أحوال احملبوسُت، لقد قام   

(،بعدما مر بتجربة اعتقال يف سجن باعتباره اسَت حرب ،حيث اكتشف أحوال  م1773بدراسة علمية )

السجناء السيئة، واألماكن الغَت صحية وباردة ينقصها الضوء و اؽبواء وكذا سوء التغذية و نقص الغطاء و 

مؤؼبة،  الرراش ، وترشي اؼبعاملة الوحشية بعد ما مت اخبلء سبيلو واالفراج عنو ،ذكر ان ىذه التجربة كانت

                                                           
 120، ص1980لبنان،  -مصطفى العوجً، دروس فً العلم الجنائً والتصدي للجرٌمة، مؤسسة نوفل، بٌروت  6
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"فدراستو العلمية استخدم فيها اؼبنهج اؼبسح االجتماعي الذي يبُت من خبللو أوضاع السجون يف إقبلًتا، 

 فرنسا ، سويسرا و ىولندا وتوصل اىل نتائج ىامة من أنبها: 

_ان عددا  كبَتا من اؼبسجونُت وضعوا يف السجن ظلما ومل يستطيعوا مغادرتو حىت اثبات براءهتم.1  

عددا كبيا من اؼبسجونُت بعد انتهاء مدة العقوبة، مل يستطيعوا مغادرة السجن لعدم سبكنهم من دفع  _ان2

 الرسوم اؼبطلوبة اليت وبصل عليها العاملون بالسجن"

" ومع ان الوظيرة كانت طبيعية شريرة اال يدفورد" شريرا ؼبدينة "م1773بعد ىذه الدراسة انتخ  "ىوارد 
دية ،وكرس وقتو للقيام بواجباتو و احتل مكانة يف جلسات احملاكم اثناء النظر يف انو سبغ عليها صرة اعب

م"قدم "جون ىوارد" نتائج حبثو اىل احدى عبان ؾبلس العموم الربيطاين مطالبا 1774عامالقضايا، و يف" 
بالعرو  بإصبلح السجون،فايده أعضاء اللجنة، ومل يبض زمن طويل حىت اصدراعضاء الربؼبان قانونا يقضي

عن اؼبسجونُت الذين ثبتت برائتهم، وتبعو قانون اخريقضي دبنح مرتبات ثابتة للعاملُت بالسجون،مث قانون 
ثالث يقضي بتنظيم الترتيش على السجون للعمل على تنظيمها واصبلحها،ولضمان كراية الرعاية الصحية 

 .7للسجناء

م مع مبلحظات أولية وتقرير عن 1777عاملًتا لقد قام"جون ىوارد"بنشر مؤلرو عن حالة السجون يف إقب

بعض السجون و اؼبستشريات األجنبية، لقي ىذا الكتاب اىتماما بالغا واثٌت عليو النقاد، وكان لو الرضل 

 واالثر األكرب يف اصبلح السجون يف اقبلًتا.............

إدارة اؼبؤسسات العقابية يف يد ىيئة مركزية  ويف نرس السنة صدر قانون تنظيم السجون الذي وضع مسؤلية
 ىي اللجنة القومية للسجون"

 واعتربت نقطة البداية يف اإلصبلح لنظام اؼبؤسسات اإلصبلحية.
                                                           

 238ص ؿبمد السيد فهمي، اػبدمة االجتماعية يف ؾبال اعبريبة والعقاب، مرجع سبق ذكره،  7
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( رائدة أخرى غبركة اصبلح السجون ، اذبهت اىل زيارة م1845،م1786")فراري اليزابيتوكانت" 
م على األرض"، قامت بانشاء مدرسة لؤلطرال سجن"نيوجيت" الشهَت الذي كان يعرف باسم " اعبحي

داخل السجن ، هبدف تعليمهم ووضعت برامج للتطريز باالبرة للنساء الكبار فقد اىتمت باؼبصَت الشخصي 
لكل سجُت او سجينة، وىكذ اقتدى هبا االفراد اػبَتين و قاموا دبحاوالت فباثلة يف اؼبؤسسات العقابية 

 .8األخرى"

 اعي:حركة الدفاع الجتم

يف هناية القرن التاسع عشر ظهرت حركة الدفاع االجتماعي يف إيطاليا و فرنسا،مث انتشرت يف الدول االروبية  
كانت تنادي بالقضاء على التعذي  ، والعقوبات اعبسدية مع ضرورة النظر جديدة من حيث العمل على 

 فيلبوا ')حركة الدفاع االجتماعي(،اصبلح اؼبنحرفُت ، و مساعدهتم على العودة اىل اجملتمع و من روادى
 9فيري وانريكو، انسل مارك،جراماتيكا

برصل  م1894قامت عبنة برالمانية باستقصاء حالة اؼبؤسسات العقابية  وطالبت كذلك يف عام      
" احد اعباكبُت الصغار اؼبذنبُت الكبار، وكان عبلجهم عن طريق التدري  اؼبهٍت ، وقام "ايرُت روجلزبراير

" بوالية الميرلدراسة نظم إصبلحات الشباب يف " م1897أعضاء اللجنة بزيارة إىل الواليات اؼبتحدة عام 
 نيويورك ،وإثارتو األسالي  اليت شاىدىا

وكان من نتيجتها انشاء اول مؤسسة مستقلة لعبلج االحداث اؼبنحرفُت ف إقبلًتا، وكان ذلك يف سجن 
"، وعن ىذه اؼبدرسة اخذت كل الربامج اعبديدة الصبلح الشباب اعبانح لبروستا"روشسًت" جبوارمدينة "

 10بروستال"اسم نظام "

 

                                                           
 89ؿبمود حسُت، مقدمة الرعاية االجتماعية، مرجع سبق ذكره، ص  8
 239 ؿبمد السيد فهمي، اػبدمت االجتماعية يف ؾبال اعبريبة والعقاب، مرجع سبق ذكره، ص  9

 93-92ؿبمود حسُت، مقدمة الرعاية االجتماعية، مرجع سبق ذكره، ص  10
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 السجون الجزائرية:                                                                             2-3

، كانت مزرية وال توفر ظروف مثالية لعقوبة السجن او االحتباس ، وال الجزائريةان  وضعية السجون   

تتماشى وفق اؼبعايَت الدولية والسب  يعود اىل قدم اؼبؤسسات العقابية  اومشكل االكتضاظ، حيث شيدت  

 19يف أواخرالقرن   /19و/منها قبل االستقبلل  76حوايل  

تقبلل الوطٍت، أدى اىل ترقية سياسة جديدة العادة النظر يف ان اصبلح العدالة اعبزائرية شرع غيو غداة االس
اؽبيئات و اؽبياكل اعبزائية و العقابية اؼبوروثة عن االستعمار،واليت يطبعها االقصاء و اغبرمان واىانة شخصية 

 االنسان.                                                     

انون تنظيم السجون وإعادة الًتبية الذي صدر دبوج  االمر اؼبؤرخ يف  لقد قامت الدولة اعبزائرية،باعداد ق

 ،ودبوجبو مت ما يلي: 1972  فيفري 16

 _غلق كافة احملتشدات . 

 مؤسسة مت غلقها(. 50_غلق ككل السجون اليت كانت خطرا على السبلمة اعبسدية للمساجُت)اكثر من 

                                                  _فتح عيادات طبية بكل مؤسسة .                 

_تعيينات أوىل لؤلطباء و اؼبساعدات االجتماعية على مستوى اؼبؤسسات العقابية )رغم ندرة اؼبمارسُت 

 الطبيُت(.

 _فتح ورشات التكوين وتلقُت دروس ؿبو االمية.

 ._تطوير برنامج واسع لًتميم اؼبؤسسات اؼبوجودة
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م مت اقباز عدة مؤسسات عقابية تستجي  لقواعد اغبد األدىن لبلحتباس، اؼبعتمد من 1975يف سنة  
طرف اؽبيئات الدولية ، واليت انضمت اليها اعبزائر ، وكذلك اغبصول على رخص القروض اؼبمنوحة القباز 

 11برناؾبا لًتميم اؼبؤسسات العقابية القديبة

رت وزارة العدل بإصبلح العدالة ربت اشراف لببة ( باشم0222 ،م9111ويف الرًتة اؼبمتدة ما بُت )
من اإلطارات، يبثلون القضاء وفبارسي القانون وقطاعات أخرى باؼبيدان ، واليت هتدف اىل تعزيز احًتام 

                                                                                        ، حيث دعت اىل تشييد اؼبرافق اعبديدة وفق اؼبعايَت الدولية النسانحقوق 

اما االعتقال فيكون وفق مبدا "احًتام حقوق االنسان" وبالتايل فان اؼبرافق اعبديدة هب  ان تراعي "إعادة 
ادماج السجُت عند االنتهاء من فًتة عقوبتو" وكذلك يتضمن النظام اإلصبلحي معاملة السجناء اليت 

 12ة تاىيلهم اجتماعيتستهدف أساسا اصبلحهم وإعاد

ولقد ركزت عملية اصبلح العدالة اعبزائرية على اصبلح السجون واؼبنظومة العقابية من خبلل قانون        

جديد يهدف اىل عصرنة القطاع بصرة عامة ، ولضمان الرعاية الصحية للسجُت، وإدخال طرق جديدة يف 

السجون من جهة ن ومن جهة أخرى حىت تتطابق مع ما توحي  أنظمة إعادة االدماج واليت هتدف اىل انسة

     5بو قواعد اغبد األدىن لؤلمم اؼبتحدة ىذا ما جاء يف تصروبات اؼببحوثُت: اغبالة رقم:

انا دخلت للحبس في الثانينات  كان الحبس صعيب ،وحتى كلمة محبوس مشي ساىل 

م، والماكلة غير الما وزغاريت تقارع في العايلة تتقبلها،الحبس معمر بالمحابسية الضيق النقاوه غير ث

تجيبلك وللي بعيد مسكين يقارع فالمحابسية كاش ما يحنوا فيو في الماكلة ول الحوايج،حتى الفراش  

 كان قليل وتشعل فيو النار بلخف....
                                                           

 47-.45، ص2005العدد األول، مارس حوار مع السيد مصطرى زروقي، ؾبلة رسالة االدماج،   11
قادري عبد العزٌز، حقوق االنسان فً القانون الدولبً والعالقات الدولٌة المحتوٌات واآللٌات، دار هومة للطباعة   12

 232، ص2008، 6والنشر والتوزٌع، الجزائر، ط
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 لقد دخلت الى السجن في سنوات الثمانينات، وكان السجن صعبا، حتى عندما يناديك الناس  باسم

"بالمحبوس "يكون وقعها صعب تقبلو اما عن السجن فكان مكتضا ضيقا و يفتقد للنظافة ، اما عن 

الكل فكان ناقصا ليكفي لالشباع ،وكنا ننتظر ما تحضره لنا العائلة اما عن األشخاص البعيدين عن 

لنار ذويهم فكنا نتقاسم معهم الكل و حتى اللباس اما عن الغطية فكانت ضعيفة تشتعل با

 بسرعة......

 الحد النزالء اؼبررج عنهم يقول: ويف تصريح اخر

                                                                                              02الحالة رقم:
الحبس اللي كنت فيو انا البنيان تاعو قديم  ،كان بعيد على المدينة تحس روحك راك في المنفى 

بصح مع لعوام الي فاتت عليا نجم نقولك الحالة تاع الحبس تبدلت لالحسن، ولو خطرة على خطرة 
يسقموا فيو،ابناو المراحيض الحمامات وحتى القاعات باش نتعلموا القرايا ول كاش حرفة حتى كنا 

ع الحبس الحنا نبنوا في الحبس،حاجة مليحة،حتى زادونا في وقت الدوش ولزيارات المهم الحالة تا 
اليوم تبدلت مشي كي ما قبل راىي تسقم ،دروك بناو لحباس جدد،وراه كاين الطبا و الشيوخا 

 والتكوين والتليفيزيو الموسيقى الحبس تبدل دروك تنجمي تقولي راه لوتال مشي حبس ... 

 ا لسجن الذي كنت فيو مسجونا ،كان بنيانو قديما وبعيدا عن المدينة احس وكاني في المنفى 
 ولست في السجن ،مع مرور األعوام التي امضيتها في السجن أقول لكي ان السجن 

تغيرالى احسن تم ترميم وبناء المراحيض و الحمامات وحتى القاعات الخاصة بالتعليم، او التكوين 

المهني او تعلم حرف أخرى، كنت من بين العمال الذين قمنا ببناء القاعات وطالئها،ىذا المر ممتع 

انو تم التمديد في وقت الحمام و الزيارات ، المهم ان أوضاع السجن تغيرت لالحسنا لن تم  حتى

بناء مؤسسات عقابية جديدة تتوفر على األطباء األساتذة للتعيم و للتكوين الهني، تتوفر كذلك على 
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ق ولست في التلفزة الموسيقى، السجن او المؤسسة العقابية تغيرت اليوم الى األفضل وكانكي في فند

 السجن.........

من خبلل تصروبات اؼببحوثُت نستنتج انو فعبل قد قامت الدولة اعبزائرية بإصبلحات على مستوى قطاع 
مت فتح شبانية مؤسسات عقابية   م2666السجون،هتدف اىل ربسُت ظروف االحتباس ،" فري نرس السنة  

شروع يف اقباز ثبلثة مؤسسات عقابية مكان احتباس إضايف ن وال   4466بطاقة استيعاب تقدرب: 
 جديدة بكل من وىران اعبلرة وجيجل.

 يوميا. دج28بعد ان كانت   دج  56_رفع كلرة الوجبة الغذائية اىل 

 _مواصلة ذبهيز اؼبؤسسات بافرشة واغطية غَت قابلة لبلشتعال."

 _مواصلة دعم اؼبؤسسات بسيارات اإلسعاف وحافبلت مهياة لنقل اؼبساجُت.

_اقتناء ذبهيزات طبية ورفع اإلعتمادات اؼبخصصة القتناء األدوية، وتزويد اؼبساجُت بادوات النظافة واللباس 

 العقايب.

 _تزويد اؼبساجُت بدليل اؼبسجون الذي يتضمن حقوقو وواجباتو وفق احكامو القانون الداخلي.

 _هتيئة غرف احملادة وربسُت ظروف استقبال الزوار.

 ؼبنظمات غَت اغبكومية ، ووسائل االعبلم لبلطبلع على أوضاع السجُت._تشجيع زيارات ا

 _التوظيف يف االسبلك الطبية وشبو الطبية و النرسانيُت لدعم الرعاية الصحية والنرسية داخل السجون.



السجن كمؤسسة عقابية                                             الفصل األول                   
 

 

28 

_زبصيص لكل مؤسس عقابية جناح الستشراء اؼبساجُت اؼبرضى داخل مستشرى اؼبدينة اليت تقع هبا 

 اؼبؤسسة.

 _دعم اؼبؤسسات بالتجهيزات اعبماعية ) اؼبغاسل، اؼبطابخ،اؼبخابز و اؼبولدات الكهبائية(.

 (.م2669وم، 2665( مؤسسة عقابية،ضمن برنامج خاص بالرًتة ما بُت )41_اقباز واحد وابعون )

_اقبا ز دراسة مبوذجية لبناء مؤسسة عقابية،شارك يف اعدادىا مكات  الدراسات من دول متطورة ن 
لتحقيق االنسجام مع اؼبعايَت الدولية، ان الدولة اعبزائرية تسعى جاىدة اىل ربسُت ظروف السجن وانسنتها 

من جان  االكتظاظ الذي تعرفو جل اؼبؤسسات العقابية ، ىذه اؼبشكلة ذبعل القضاء على ذلك امرا 
 13قريبا."

 وظيفة السجن:.3

السجن ىو مؤسسة عقابية ؼبن يتعدى على اؼبعايَت االجتماعية، وظيرتو اذن ضباية اؼبعايَت،" وبمل كسرا  
جوىريا بُت ؾبموعة كبَتة ؿبكومة ىي احملجوزين وبُت ؾبموعة صغَتة ربكمهم، واؼبطلوب من ىذا األخَتة 

 14لتبادل دون احداث تغيَت"حرظ اجملرم يف جرمو للحراظ على االختبلف يف امكنة اغبجز هب  ان يتم ا

 

ان من اىم مبادئ اؼبؤسسة  اغبراسة مع ربديد االتصال اىل حده األدىن، واختزالو اىل تبادل مؤشر وغَت 
فردي ما امكن، يبكن القول اذن ان ميكانيكية اؼبؤسة اعبوىرية تكمن يف سحق الرغبة الرردية، فمثبل النزيل 

مل من قبل االخرين، وصبيع حاجاتو ماخوذة على عاتق اؼبؤسسة احملبوس عندما ينام فهو ـبط  لو بالكا

                                                           
13

 Sous le Partonage de son Exellence Monsieur le president de la 
Republiques,conference Nationale Sur la Reforme de la Justice,palais des Nations club 
des pius(28et29)Mars 2005,p170,171,172 
14

 GOFFMANE ASILES Ed de Minuit 3-PARIS-1968-P51 
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واؼبؤولُت عنها، ال وجود يف السجن حملرك او دافع، تتواىل األيام متشاهبة، رتيبة و فبلة وكثَتا ما قبد النزالء 
 احملبوسُت نائمُت هنارا.

يث ال يعود ىناك ادراك ويتم يف "السجن أيضا استئصال االنا ؼبصلحة ال كبن و ال ىم اؼببهمتان، حب 
 15للذات او للوقت ويتم افتقاد معٌت الشخصية واؼبلكية، حبيث ؽبا عبلقة دبا ىو عليو اغبال خارج اعبسم"

" السجن مؤسسة واؼبؤسسة تستويل على جزء من وقت ةاىتمامات من ينتمون اليها قوفمانيعرف لنا "
تضع اؼبؤسسة حواجزللتبادل االجتماعي مع  وتعطيهم نوعا من العامل اػباص الذي يغرلهم، لكن عندما

العالية واالسبلك  اػبارج، كذلك للدخول  وللخروج او حواجز مادية: مثل األبواب واالقرال واعبدران
 16الشائكة، تكون مؤسسة توليتارية"

 و االنتماء اىل مؤسسة توليتارية يعٍت البقاء ربت رضبة الضب  واغبكم التقويبي لبلخرين ومشاريعهم

" شكل العقاب بكل صوره السيئة والصارمة، الذي سبارسو الدول الديبقراطية ات .جاه فوكوويصف لنا "

مواطنيها، فشكل الغقاب والياتو اليت سبارسو إسرائيل كدولة مستعمرة ذباه االسرى الرلسطنيُت يف سجوهنا 

لذلك مبيز بُت السجون اليت  تتمثل يف عملية االعتقال، فهي عملية عقابية ال إنسانية وباشكال ـبتلرة،

" يف كتابو يانج روبرت"يف اجملتمع الغريب، وبُت سجون االحتبلل كما ميزىا ووصرها "فوكوربدث عنها "

الذي ينتقد فيو الطرح الروكي ورؤيتو اىل السجون يف اجملتمعات الديبقراطية، ويرى ان بيضاء"  اساطير"

يث اؽبدف والغاية، واهنا عبارة عن صورة اكثر سوءا ورداءة السجون اليت بنيت يف اؼبستعمرات زبتلف من ح

                                                           
العدد  ، منبر الحوار، مؤسسة نوفل بٌروت منى فٌاض، تطور اشكال العقاب من التعذٌب الى السجن، مجلة  15

 60ص ،265
16  GOFFMANE ASILES Ed de Minuit 3-PARIS-1968-P45  
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" السجون اليت بنيت يف يانجالهنا تستنتج نرسها بشكل رجعي ـبيف، وىذا الوصف الذي فيو "

 ".فوكواؼبستعمرات بصورة ـبتلرة عن ما ربدث عنو" 

ن، وامبا ينبغي االنتباه " بانو بالنسبة للسجن ال معٌت للكتراء باػبطابات عن السجو فوكو ميشاليقول " 
أيضا اىل ما ىو صادرعن السجون نرسها من قرارات وأنظمة داخلية، فالتصدي اؼبعريف ؼبؤسسة السجن 

يستوج  ربليبل عميقا النظمتها وابنيتها الداخلية، ورصدا واقعيا ؼبا يعتمل يف اعماقها من ظواىر وحاالت 
ق اػباص واستخبلص دروسها العقابية، وخصوصا وان تنادي يف الغال  عن السواء هبدف قراءهتا يف سيا

أنظمة السجون قد تلع  دورا كبَتا يف افساد السجُت بدال من تقوًن اخبلقو، وان ىذه األنظمة مهما قيل 
 17عنها اهنا موضوعية على أسس علمية قد تزيد السجُت فسادا على فساد"

والتهذي  والعبلج اال اهنا التزال، اىل درجة  فالسجون بصرة عامة ، وبالرغم من كوهنا تنادي باإلصبلح 
كبَتة سبثل معاقل ؼبرتكيب اعبرائم، هبدف ربقيق األىداف اؼبتمثلة يف جدوى العقاب، وىي الردع العام 

 واػباص، وابعاد اعباين عن اجملتمع، تراديا ؼبخاطره مستقببل او من اجل االنتقام والتشري.

ن أشاروا اىل ان التعذي  ال يصلح اؼبذن  او مقلديو احملتملُت، فهو "من األوائل الذي دوركايم اميلكان" 
يرى ان وظيرة السجن من ىذه الزاوية مشكوك فيها على األقل ضئيلة، ان الوظيرة اغبقيقة للسجن ىي يف 
 اغبراظ على التبلحم االجتماعي  وللحراظ على حيوية الضمَت العام، ىذا الضمَت الذي يؤكد نرسو كي 

 

لى النرور باالصباع، من اعبريبة اليت تواصل على اإلوباء و النرور، وال يتم ذلك اال عرب األمل الذي يعرب ع
 18ىبضع لو الراعل

                                                           

1- 17 FOUKAULT Michal ,Surveiller et punir ,naissance de la prison, Gallimard, Paris, p 

930,931 

 
18  DURKEHEIM ,E ,Les règles de la méthode sociologique, PUF-Paris,1956,p84 
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" ان العقاب ىدفو التاثَت على الناس الشرفاء النو ىبدم يف شراء اعبراحات اليت طالت دوركايميستنتج "
د ىذه اؼبشاعر وحيث تكون حيوية، فاعبديد الذي اؼبشاعر اعبماعية، وىوال يبؤل ىذا الدور اال حيث توج

ان اعبريبة تتحدد من خبلل رد الرعل االجتماعي أي اننا نطلق اسم اعبريبة على كل فعل  دوركايم"اثاره "
معاق ،أي الرعل نرسو عندما ال يكون معاقبا ال يعود جريبة، تكون ىذه العقوبة االجتماعية ىي اليت ربدد 

" انو اليبكننا القول ان الرعل يؤدي دوركايماالجتماعي  الذي هبد ذاتو، لذلك يرى "اعبريبة وليس الرعل 
الضمَت العام النو اجرامي، بل ىو اجرامي النو يؤدي الضمَت العام دبعٌت اخر الضمَت العام الذي وبدد 

لكنو جريبة النو إجرامية الرعل وال وجود اذن لرعل اجرامي باؼبطلق، وبالتايل الُيشج  الرعل النو جريبة و 
 19ُيشج 

" تتوزع اثاره على اجملتمع، يعترب العقاب من اجل اإلصبلح الن غايتو من دوركايم اميلفالعقاب حس  "
معاقبة اعباين يف إصبلحو وضمان إعادة ادماجو خبلل فًتة العقوبة وعرب أنظمة مؤسسة العقاب، وىوما يعٍت 

ؤسسة إصبلحية بالدرجة األوىل، متخصصة يف التهذي  ان اؼبؤسسة العقابية وفقا ؽبذا التصور تغدو م
 والتاىيل االجتماعي للخارجُت على معايَت العقل االجتماعي.

"وظاىريا فان العقاب مرتب  ارتباطا دبرهوم األمل والذي ال يسمح بالضرورة بتصور البشر ككئنات عضوية 
 صانعة لبلختبار اليسعون فق  وراء ذبن  األمل 

 20"ان ىبتاروا من بُت البدائل عديدة يف معظم اؼبواقفوامبا يستطعون 

:.أنواع المؤسسات العقابية3  

 تعريف المؤسسة العقابية:

                                                                                                                                                                             

 
19 DURKEHEIM ,la division du travail social,1902,p84  

 

 408عدلً أبو طاحون، النظرٌات االجتماعٌة المعاصرة، المكتب الجامعً الحدٌث،اإلسكندرٌة، ص   20 
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"تعترب اؼبؤسسة العقابية مكانا للحبس تنرذ فيو العقوبات السالبة للحرية وفق القانون  وتنرذ فيها أيضا     
 21وغَت ذلك " االعتقالاؼبؤقت و اغببس و  أوالصادرة عن اعبهات القضائية كالسجن اؼبؤبد  األوامر

مؤسسات او التقوًن  و "تسمى بالسجون او اإلصبلحات او مراكز التدري  او دور اإلصبلح او التهذي 
 22إعادة الًتبية او غَت ذلك من التسميات.

 وتأخذ اؼبؤسسة العقابية شكل البيئة اؼبغلقة او شكل البيئة اؼبرتوحة.

 المؤسسات المغلقة: 3-1

ان اؼبؤسسة العقابية  اؼبغلقة سبثل الصورة التقليدية للسجون، وتكاد حىت اليوم ربترظ خبصائص السجون يف 

العصور القديبة، تقام يف عواصم الدول و يف اؼبدن الكربى ولكنها تكون دائما بعيدة عن اؼبناطق العمرانية، 

 ملحوظ.اّما عن مبانيها فهي ذات طابع فبيز فهي مرترعة االسوار بشكل 

ومزايا ىذا النوع من اؼبؤسسات يصلح إليواء اجملرمُت اػبطرين ،إلشعارىم بأمل العقوبة والردع وتقوًن ما إعوج 
 من سلوكهم.

 اما عن ما يعاب على ىذا النوع من اؼبؤسسات العقابية ،فكوهنا تقوم بابعاد النزالءاحملبوسُت

ىبرج احملكوم عليو منها و بعد تنريذ عقوبتو يصع  عليو عن اجملتمع، وبالتايل يكون معوقا لتاىيلهم فعندما 
التكيف مع اجملتمع، فاؼبعاملة القاسية اليت يعامل هبا النزالء  اغببوسُت ذبعلهم برقدون الثقة بأنرسهم  

كأدميُت، وكثَتا ما يصابون بامراض نرسية و عصبية تؤدي اىل ارتكاب اعبرائم ، ويتمّيز نظام البيئة اؼبغلقة 
نضباط وبإخضاع اؼبسجونُت للحضور و امل اؼبراقبة الدائمة، ويعُت لدى مؤسسة عقابية ، مدير يتوىل باإل 

شؤون ،إدارهتا و يبارس الصبلحيات اؼبخولة دبقتضى ىذا القانون ، وتصنف مؤسسات البيئة اؼبغلقة اىل 
                                                           

21
 11، ص2005، اوت، 2مديرية ادارة السجون واعادة االدماج، ؾبلة رسالة االدماج، العدد   

 17ص1991وعلم العقاب،ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، إسحاق إبراىيم منصور، موجز يف علم االجرام   22
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                                مؤسسات و مراكز متخصصة.                                                  
 :                                                                                       المؤسسات 3-1-1

: "ـبصصة إلستقبال السجناء مؤقتا واحملكوم عليهم هنائيا بعقوبة سالبة للحرية ؼبدة الوقاية مؤسسة- 
 ين"نتان او اقل و احملبوسُت إلكراه بدتقل عن سنتُت ، و من بقي إلنقضاء مدة عقوبتهم س تساوي او

إلستقبال السجناء مؤقتا و احملكوم عليهم هنائيا بعقوبة سالبة للحرية ؼبدة  ـبصصةمؤسسة إعادة التربية:" -

 بدين "تساوي او تقل عن طبس سنوات، ومن بقي لغ نقضاء عقوبتهم اقل و السجناء إلكراه 

ـبصصة غببس احملكوم عليهم هنائيا بعقوبة اغببس ؼبدة طبس سنوات ، مؤسسة إعادة التاىيل:"  -  
وبعقوبة السجن ، و احملكوم علهم معتادي اإلجام و اػبطرين ، مهما تكن مدةالعقوبة احملكوم هبا عليهم 

 23واحملكوم عليهم باإلعدام

 مؤسسة التقويم: 

عليهم اػبطرين واؼبسجونُت الذين ثبت ان الطرق اؼبعتادة للًتبية غَت ؾبدية معهم، يواء احملكوم  إل معدة وىي
 24وكذلك احملكوم عليهم اؼبتمردين على األنظمة العقابية

 المراكز المتخصصة: 3-1-2

النساء اؼبسجونات مؤقتا و احملكوم عليهن هنائيا بعقوبة سالبة  إلستقبال ـبصصةمراكز متخصصة للنساء : 
 للحرية مهما تكن مدهتا ، و احملبوسات إلكراه بدين

ـبصصة إلستقبال األحداث ، الذين تقل أعمارىم عن شباين  عشر سنة ، مراكز متخصصة لألحداث : 
 .مدهتااؼبسجونُت مؤقتا ، واحملكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن 

 المؤسسات شبو المفتوحة:3-2
                                                           

23
 12مدٌرٌة ادارة السجون واعادة االدماج، مجلة رسالة االدماج، مرجع سبق ذكره، ص  

24
 185موجز فً علم االجرام وعلم العقاب، مرجع سبق ذكره، ص سحاق إبراهٌم منصور،  
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واضح من خبلل تسمية ىذا النوع من التسمية العقابية انو يبثل صورة أخرى للمؤسسة العقابية ، اخف منها 
صناعية يبكن  وطأة من سابقتها،فأبنيتها تقام خارج اؼبدن أيضا ،ولكن زبتار مواقعها يف مناطق زراعية او
 25تشغيل النزالء فيها كعمل تأىيلي،اسوارىا متوسطة االرتراع وتقارب من اؼبباين اغبكومية

 02، اغبالة رقم ىذا ما جاء يف تصروبات اؼببحوثُت

" لحباس قاع يعرفوني ،كحكموني اداوني للحبس تاع صيادة في مستغانم حبس مؤقت حكموا عليا -
عام اداوني شلف ، ومنبعد للبرواقية جاي في المدية،بقيت  26حكموا عليا ب بالعدام ، كشارعت

فيو بزاف والحبس التالي اللي خرت منو  حبس سيدي بلعباس جاي في الخرجة تاع الولية حيطانو 
 عاليين "...... 

ة "لقد أمضيت  مدة عقوبتي في مؤسسات مختلفة منها ،فعندما تم القبض عليا تم توجيهي الى مؤسس
إعادة التربية واإلدماج ببلدية صيادة ولية مستغانم،لمدة زمنية مؤقتة ،تم الحكم عليا بعقوبة" 

سنة نافذة، تم تحويلي مباشرة الى وليات أخرى مثل  26اإلعدام"،وبعد استئناف حكم عليا عشرين
سسة إعادة التربية ولية شلف ثم  البرواقية في ولية المديةامضيتها فيها مدة عقوبة طويلة،ثم الى مؤ 
 والتاىيل بولية سيدي بلعباس ،الذي يقع خارج الولية واسواره عالية، ا " ......

 :                                                             9وفي تصريح  اخر تقول الحالة رقم 

بصح كنت نقرا وندير تكوين فوت العقوبة فالحبس تاع إعادة التربية الدماج بقيت فيو مدة عامين ، 
مهني في الخارج المؤسسة  ىي ترسلنا، والحمد هلل خاطيني المشاكل رابح مالحتي مع المحابسية و 

مع الخداما تاع الحبس قاع يبغوني، كنت نخرج  للتكوين ومن بعد نروح لدارنا حتى للحشية باش 
ومن بعد نولي للحبس ، تقدرت  نروح للحبس،خطرات نروح نزور اىلتي ول نحوس مع ما وخواتاتي،

عليا ىذي المرة األولى والتالية منزيدش نعاوده"امضيت مدة عقوبتي في مؤسسة إعادة التريية ، مدة 
عامين ،تلقيت تعليما وتكوينا مهنيا داخل المؤسسة ثم خارجها أي في مركز التكوين المهني، بموافقة 

                                                           
25

 https://www;akhbarona.comالمؤسسة العقابٌة بٌن العقاب واعادة ادماج .   
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مل يزعج المؤسسة او العاملين فيها، كنت محبوبا المؤسسة)السجن( ألنني و الحمد هلل لم اقم باي ع
من قبل الجميع،حتى المساجين كنت اذىب للتكوين المهني وبعد ذلك اذىب الى منزلنا وفي بعض 
األحيان ازور اقاربي او اتنزه مع امي وأخواتي،وفي المساء اعود الى مؤسسة إعادة التربية ،ىذه المرة 

 ا مرة أخرى..... األولى ادخل فيها السجن ولن اعيدى

من خبلل تصرحات اؼببحوثُت نستنتج ان التهمة  اؼبنسوبة للمحبوس ىي اليت ربدد لنا مدة عقوبتو ، وىذه 
األخَتة ربدد لنا  نوع اؼبؤسسة العقابية اليت يتم توجيهو  اليها،  فكلما كان اعبُرُم خطَتا، طالت مدة عقوبتو   

، منها اؼبؤسسة إعادة الًتبية اىل مؤسسة إعادة التأىيل اىل مؤسسة  ومتَّ تنريذىا يف مؤسسات عقابية ـبتلرة
 التقوًن،و العكس صحيح فكلما خفَّ اعبُرمُ 

مت تنريذ العقوبة يف مؤسسة عقابية متخصصة تساعد على اصبلح احملكوم عليهم ، "كما   يقول علماء 
ء احملكوم عليهم حببس قصَت اؼبدة، كما العقاب أنَّ ىذه اؼبؤسسات ىي أصلح أنواع اؼبؤسسات العقابية إليوا

زبلق لدى النزالء حس  التأىيل، وتغرس فيهم اإلعتماد على النرس وتبادل الثقة مع الغَتفبا يؤىلهم 
للتكيف مع أفراد اجملتمع بعد  تنريذ العقوبات، ومن ناحية أخرى تقيو شر التوتر واألمراض العصبية، إذ 

 26 لذي يعيشون فيو بعد تنريذ العقوبات"اليتولد عندىم حقد على اجملتمع ا

و العيوب اليت اخذت على ىذه اؼبؤسسات اهنا الربقق الردع العام ، واهنا تساعد على سبكُت احملكوم عليهم 
من اؽبروب، وترسَت ذلك اهنا دبظهرىا واؼبعاملة اغبسنة بداخلها تضعف الردع العام وتقلل من الردع اػباص،  

 كوم عليهم اؽبرب لقلة اغبراس من جهة، ولتخريف أسلوب اؼبعاملة من جهة أخرى.كما اهنا تسهل على احمل

تقوم اؼبؤسسة اؼبرتوحة على أساس قبول اؼبسجون "مبدأ الطاعة" دون عبوء إدارة اؼبؤسسة العقابية اىل 
 استعمال الرقابة اؼبعتادة وعلى شعوره باؼبسؤولية ذباه اجملتمع الذي يعيش فيو

 هور مؤسسات  تسمى ب:"مؤسسات مساعدة اؼبساجُت".ىذا ما أدى على ظ

                                                           
 175سحاق ابراىيم منصور، موجز يف علم االجرام وعلم العقاب، مرجع سبق ذكره، ص26
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الحظت األنظمة العقابية اغبديثة مؤسسة مساعدة ؽبا ، تُعرف دبؤسسة مساعدة السجن، تتألف مع ىذه 

اؼبؤسسة من عاملُت يف اغبقل االجتماعي سواءا إنتموا عبمعيات خَتية ، او اؼبؤسسات االجتماعية،او كانوا 

 بأداء اػبدمات اجملانية جملتمعاهتم. ؾبرد أفراد يهتمون شخصيا

وتعمل ىذه اؼبؤسسة على ربقيق غايات متكاملة، فأثناء وجود السجُت يف سجنو تقوم بصلة الوصول بينو 

عائلتو،ؿباولة تذليل الصعوبات اليت تعًتض كبل منهما ومديد اؼبساعدة ؽبما يف جعل اغبياة العائلية مستمرة 

ا تترهم اإلشراف على تربية األوالد وتنشئتهم ورباول تأمُت عمل لزوجة بالرغم من غياب رب العائلة،كم

احملكوم عليو فيما اذا كانت مضطرة للعمل بغية تلبية متطلبات اغبياة ألسرهتا،كما رباول إبقاء السجُت على 

لى وشك صّلة دبحيطو اؼبهٍت واإلجتماعي ـُبررةً  من اؼبساوئ واألضرار اليت تلحُق بو، حىت اذا ما صار ع

اػبروج من السجن  أَمنَّت لو عمبل يستطيع مزاولتو،جملاهبة كل اؼبشاكل اليت يتلقاىا السيما مشكل البطالة 

 وحياة العبث بعد طول حرمان. 

وتستمر اؼبؤسسة بعد خروج احملكوم عليو او السجُت اىل اغبياة العادية باإلتصال بو ومساعدتو اذا كان 

 او اؼبشاكل الشخصية حىت تطمئن اىل مصَته ومستقبلو.حباجة لتذليل بعض العقبات، 

"تقوم ىذه اؼبؤسسة أصبل على اؼبنتمُت إليها وىم صباعة من أىل اػبَت و اؼبروءة ال يبغون نرعا ماديا بل 
 27مسانبة يف اؼبسؤوليات االجتماعية اليت يشعرون اهنم ملزمون هبا ضمَتيا وإجتماعيا "

ىذه اؼبؤسسات من توظيف بعض األخصائيُت السيما اؼبساعدين اإلجتماعيُت، للقيام  ولكن ىذا اليبنع
باالعمال الرنية اليت تتطلبها مسؤوليات اؼبؤسسة، وكثَتا ما تقوم ىذه اؼبؤسسات بأعماؽبا على خَت وجو. 

ات النزالء من تقوم معاملة النزالء احملبوسُت على أُسس ووسائل علمية ،ىدفها إصبلح وعبلج نروس و إكبراف

                                                           
27

 179، مرجع سبق ذكره، صمصطفى العوجً، دروس فً العلم الجنائً،الجرٌمة و المجرم  
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خبلل تشخيص حالتهم كل واحد على حدى، تشخيصا دقيقا و معرفة األسباب الدافعة للجريبة ، 
بإستخدام وسائل وإجراءات متعددة منها، دراسة حالة النزالء اؼبسجونُت،وما يًتت  على ذلك من تقسيمهم 

 تصنيف.ومن تقرير نوع اؼبعاملة اؼببلئمة ىو ما يطلق عليو بإسم ال إىل فئات،

 تعريف التصنيف:

"ىو ؾبموعة من اإلجراءات اليت تتبع لدراسة حالة اؼبسجون ؼبعرفة العوامل اليت أثرت على شخصيتو، دبا 
 يبكن معو من وضع برنامج عبلجي متكامل لتحسُت حالتو وإعداده لئلندماج والتكيف يف اجملتمع

 لتصنيف ىو عملية تتضمن ؾبموعة من اإلجراءات اؼبنظمة من خبلل :"ا TAFT   تافت تعريف

ي العام للنزيل يف السجن وبعد والتخطي  للعبلج واليت وبدد على أساسها الربنامج العبلج "التشخيص،
 فراج عنو".اإل

 انوعلى -وىو اؼبشرف على التصنيف للمكت  الردرايل للسجون:" FRANK فرانك تعريف  

وع من التنظيم يتضمن ؾبموعة من اإلجراءات اؼبوجهة غالبا براعلية ذباه حل اؼبشكبلت ")التصنيف(ىو ن 
 اليت يعاين منها النزيل"

 خطوات التصنيف:

_"ربديد اؼبشكبلت اليت يعاين منها النزيل وربليلها من خبلل إستخدام كافة التقنيات من فحص طيب ، 
 ونرسي، وإجتماعي، ودراسات تعليمية ومهنية .

 _تقرير الربنامج العبلجي اؼببلئم للنزيل يف ضوء ىذه التحليبلت اؼبستسقاة.

_وضع ىذا الربنامج العبلجي موضع التنريذ الرعلي._مبلحظة ما وُبدثو ىذا الربنامج العبلجي من تقُدم 
 28وتغيَت بالنسبة للنزالء

                                                           
28

(،رعاٌة وتأهٌل المسجونٌن)الجرٌمة و اإلنحراف(، دار المعرفة 4التربٌة الخاصة و التأهٌل)السٌد رمضان، سلسلة دراسات وقضاٌا   

 107ص  2011 الجامعٌة للطبع والنشر والتوزٌع، اإلسكندرٌة ،مصر،
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 أىمية التصنيف:

السياسة العقابية يف مرحلة  أىدافتكز عليها تعترب عملية التصنيف من أىم اػبطوات األساسية، اليت تر 

التنريذ للعقوبة فإذا متَّ التصنيف على أسس ومبادئ علمية دقيقة ترت  عنو نتائج مرضية ، زُبلص النزيل 

اؼبسجون من ُجرمو و اجملتمع من اعبريبة، والعكس صحيح ىذا ما يستدعي توفَت عدد كاف ومتنوع 

ت العبلجية اليت تسمح بوضع كل نزيل يف اؼبؤسسة اليت تترق وحالتو، ؼبؤسسات إعادة الًتبية و التسهيبل

 وأخصائيُتو موظرُت  إداريُتالتكامل اؼبوجود بُت الربامج العبلجية و القائمُت عليها من  إىلإضافة 

 وأساتذة...

 ىذا ما جاء يف تصروبات اؼببحوثُت حول التصنيف داخل اؼبؤسسة العقابية:

 :11الحالة رقم

اية كدخلت للحبس كنا قاع المحابسية في رحبو مخلطين،كلخون كلقتل ،كتكمل المحاكمة في لبد
والباقي اما خباز ولينظف  التالية تم يحولونا القاري يعطوه خدمة تاع قاريا فالمكتبة ول العالم اللي،

للمستشفى  ول يخدم اشغال يدوية ول كاش حاجة والمريض يروح للعيادة ويال زاد عليو المرض يدوه
خارجي يبقى فيها حتى يشفى مع الحراسة عليو،والي تهمة تاعو القتل  يحولوه لمؤسسة عقابية خارج 

 الولية الي راه فيها..

بي السرقة مرتك ،داخل الزنزانة مع مختلف المساجينعندما دخلت السجن  تم وضعي               

لمحاكمة القضائية وإصدار الحكم النهائي يتم يتم تحويلهم عند انتهاء ا ،مع مرتكبي جريمة القتل

وضع المسجون الذي لو شهادة علمية اومستوى علمي في المكتبة او العالم اللي للعمل، اما البقية 

فيشغلون مناصب عمل كل حسب مستواه حتى الشغال اليدوية اوعمل اخر،اما عن المريض يؤخذ 
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ي مع ابقاءه تحت المراقبة، اما من أُتهم بالقتل فيم للعيادة الخاصة بالسجن والى المستشفى الخارج

 تحويلو الى مؤسسة عقابية ُاخرى خارج الولية الموجود فيها....

نستنتج من خبلل تصروبات اؼببحوثُت أّن عملية التصنيف ؽبا أنبية كبَتة يف الرصل بُت النزالء اؼبسجونُت 
اليت تنص على ضرورة فصل اؼبسجونُت   67 القاعدة رقم ،ىذا ما جاء يف قاعدة اغبد األدىن ؼبعاملة اؼبذنبُت

الذين يكون ؽبم تأثَت سيئ على زمبلئهم بس  ماضيهم االجرامي او فساد اخبلقهم باإلضافة إىل تقسيمهم 
إىل فئات لتسيَت عبلجهم اؽبادف كبو إعادة تاىيلهم االجتماعي ،ومن ىنا يبكننا وضع معايَت تستند اليها 

 ىذه اؼبعايَت ه عملية التصنيف 

" مباذج من تاريخ اؼبغرب والسجناء السجنويف دراسة السجن والسجناء للدكتور مصطرى نشاط يف كتابو "
الوسي ، أشار اىل أصناف السجناء وذكر انو يبكن تصنيرهم اىل صنرُت اعتمادا على نوعية اعبنحة اؼبؤدية 

 ي.اىل السجن، ونبا سجناء اغبق العام وسجناء الرعل السياس

 

 :                                                             العام الحق سجناء -1

وىم فئة تعرب عن نبض اجملتمع، هتمتهم السرقة، النه ،االحتيال او االعتداء اللرظي و اعبسدي او االعتداء 
الكحول،تزوير النقود وىي اعبنسي، القتل، شهادة، الزور والضرائ  اؼبالية و الغرامات، الرشوى وتعاطي 

 ظاىرة كانت منتشرة باؼبغرب الوسي 

 سجناء الفعل السياسي: - 2

تتوافر اؼبعطيات التارىبية اكثر من ىذا الصنف من السجناء، ويندرج ضمنو كل من كانت تعدىم السلطة 
تماعية "، واستحضارا ؼبراتبهم االجعليهم المغضوباغباكمة غَت منسجمُت مع اختياراهتا يف خانة "

 وللوظائف اليت كانوا يشغلوهنا، يبكن تصنيف سجناء الرعل السياسي اىل عدة فئات منها:
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سجن االمراء، سجن رجاالت الدولة، سجن الوزراء، سجن الكتاب، سجن اغبجاب، سجن القضاة، 
 29سجن الثوار وشيوخ القبائل، سجن العلماء وسجن اؼبتصوفة

 معايير التصنبف:

 تستند اليها عملية التصنيف ىي:  من اىم اؼبعايَتاليت

 دبعزل عن النساء لتجن  العبلقات اعبنسية الغَت مشروعة. الرجال إيداع يتمالجنس: -1

: فصل االحداث اعباكبُت عن اؼبسجونُت الكبار ،حيث يوضع احملكوم عليهم من االحداث الذين السن-2
ما احملكوم عليهم فما فوق يضعون يف مؤسسات سنة يوضعون يف مراكز العادة الًتبية، ا  18مل يبلغوا سن  

 العادة الًتبية ذبنبا ػبطر تاثَت البالغُت على االحداث الصغار.

 

 

 نوع ومدة العقوبة: -3 

التقسيم يكون قائما على طبيعة اعبرائم  واالشتباه فيها وىي ثبلث ، احملكوم عليهم باغببس البسي ، احملكوم 

السجن مدة ال تتجاوز سنة، واحملكوم عليهم بلبسجن او اغببس مدة تتجاوز سنة ،  عليهم باغببس او

وكذلك اخذ بعُت االعتبار من اجرم ألول مرة يف عملية التصنيف، والرصل بُت احملكوم ويعزل عليهم  

ين على بعقوبات قصَتة اؼبدة، واحملكوم عليهم بعقوبات طويلة اؼبدة، وكذلك اجملرمُت العرضيُت أي اؼبعتاد

 االجرام.

 نوع الجريمة:–4 

                                                           
29

 25-19، ص2012مصطرى نشاط، السجن والسجناء مباذج من تاريخ اؼبغرب الوسي ، مكتبة طريق العلم، اؼبغرب،   
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تقسيم قائم على أساس طبيعة اعبرائم او االشتباه فيها، )اغببس االحتياطي( حىت ال ىبتل  بعض الشرفاء  
 األبرياء باجملرمُت.

 الحالة الصحية: –5 

د تقسيم على أساس اغبالة الصحية ، وذلك من منطلق عدم ترشي األوبئة واالمراض ويف نرس الوقت يساع
 على تاىيل القادرين صحيا.

 نوع العمل: –6 

تقسيم على أساس العمل ، ويعٍت ذلك  تصنيف احملكوم عليهم طبقا لنوع العمل الذي يتبلئم مع قدراهتم 
 وميوؽبم،وخرباهتم اػباصة

 الحبس الحتياطي: -7

األدىن ؼبعاملة احملبوسُت احتياطيا هب  ان اليوضعون مع احملكوم عليهم،ىذا ما جاء يف قواعد اغبد 
 اؼبذنبُت،حيث تنص على:"وجوب الرصل بُت احملبوسُت احتياطيا و احملكوم عليهم"

ألن اؼبشرع يقرر يف حقهم قرينة الرباءة حىت تثبت إدانتهم، وؽبذا فإن عملية التصنيف للنزالء احملبوسُت ؽبا 

 الية:أنبية كبَتة يف العبلج واإلصبلح، وللقيام هبا هب  مراعاة اؼببادئ الت

 معاملة النزالء احملبوسُت أفراد. -

 التخطي  لعملية  ادماج وتأىيل النزالء احملبوسُت وإعدادىم لعملية اإلفراج. -

 التصنيف عملية سبس كل النزالء احملبوسُت دون إستثناء. -

   م اقًتح1977يف عام   " Megargee" ،نظاما للتصنيف مشَتا اىل ان افضل نظام 

 للتصنيف ىو الذي يتوفر على:
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ينبغي وجود وصف وربديدات واضحة لرئات احملبوسُت حىت يستطاع تصنيرهم دبا اليدع ؾباال  -
 للغموض ، او االلتباس.

 ينبغي ان يكون نظام التصنيف ؿبل ثقة يعتمد عليو وان يتسم بالدقة الكافية.  -

ينبغي ان يكون نظام التصنيف  اءاستثنالتصنيف عملية سبس كل النزالء احملبوسُت دون  -

ديناميكيا دبا يسمح معو بالتغيَت يف عملية التصنيف ويترق والتاثَتات اليت ؽبا سلوك النزالء 

 احملبوسُت خبلل الربنامج اإلصبلحي.

 ينبغي ان يكون نظام التصنيف مركزا أساسا على العبلج الرردي للمحبوسُت. -  

 30يكون نظام التصنيف اقتصاديا  أي ال يتطل  تطبيقو نرقات باىضة  ينبغي ان

 

 (:16ىذا ما جاء يف اؼبادة رقم )

يرصل األشخاص اؼبتهمون اال يف حاالت استثنائية عن األشخاص احملكومُت كما يعاملون معاملة منرصلة 
 31تتناس  مع مراكزىم كاشخاص غَت ؿبكومُت

 

 

 خال صة الفصل األول:

       

                                                           
30

(،رعاٌة وتاهٌل المسجونٌن)الجرٌمة 4ن،سلسلة دراسات وقضاٌا التربٌة الخاصة و التاهٌل)السٌد رمضا  

 118-117-116مرجع ٌبق ذكره،  واالنحراف(،
31

 .225قادري عبد العزٌز، حقوق االنسان فً القانون الدولً والعالقات الدولٌة المحتوٌات واآللٌات، مرجع سبق ذكره، ص  
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ان مواجهة اعبريبة ينبغي ان تكون مسبوقة بروح اإلصبلح ال الردع واالنتقام الن اجملتمع مسؤول عن        

 اعبريبة دبقدار مسؤولية الررد، فلم يعد اغبكم على السجُت بالعقاب يهم بقدر ما 

تلف كل واحدة يهم إصبلحو وإعادة تربيتو وإدماجو اجتماعيا، فهناك  أنواع من مؤسسات إعادة الًتبية زب

عن األخرى حس  طبيعتها إما البيئة اؼبغلقة او البيئة اؼبرتوحة،وحس  اعبنس اما للنساء او الرجال وحىت 

 مراكز إعادة الًتبية لبلحداث، وحس  تصنيف النزالء لتهمة اؼبنسوبة اليهم  وحس  مدة تنريذىم للعقوبة.

ية، هتدف اىل تنمية قدراتو ومؤىبلتو الشخصية، وىكذا يبقى السجن مؤسسة عقابية ومؤسسة العادة الًتب

والرفع من مستواه الركري واألخبلقي واحساسو بروح اؼبسؤولية وبعث فيو الرغبة يف العيش اجملتمع يف ظل 

  احًتام القانون.
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 تمهيد:

يف رلتمع السجن أوال، فهو  وإدماجوالسجن ىو مرحلة ؽلر هبا النزيل احملبوس إلعادة إصالحو  إنشلا الشك فيو 
وتكوين ليكون مؤىال للعودة ثانيا للمجتمع  وإرشادغلد االىتمام بو يف السجن من توعية مستمرة، ونصح 

انو يواجو مشكلة عدم تقبلو من قبل اجملتمع، باعتباره خريج السجون بل شخصا منبوذا دون مراعاة  إىلاألصلي، 
عنو، فد غلد نفسو منبوذا حىت يف رلال العمل، لعدم الثقة فيو  اإلفراجلظروفو اليت عاشها و اليت يعيشها حاليا بعد 

ان لذلك وجب احتوائو ومساعدتو على إعادة ولكونو ػلمل شهادة السوابق العدلية، شلا يشعره بالنقص واحلرم
 ، ومساندتو على إغلاد لو عمل يسًتزق منو.تأىيلو
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 أنظمة إعادة اإلدماج:.1

النزالء يف  إدماجإعادة  إىلجديدة هتدف  بإحكاماالجتماعي للنزالء  اإلدماجلقد قانون تنظيم السجون وإعادة 
 ادلشروط ، ونظام احلرية التصنيف ، وكذا إجازة اخلروج. اإلفراجىذه األنظمة ىي نظام  أىماجملتمع،ولعل 

                  نظام اإلفراج المشروط:                                                                                                        1-1
وقوف، قبل انتهاء مدة العقوبة احملكوم هبا عليو، مقابل يتم من خالل ىذا النظام إطالق سراح احملكوم عليو ادل

ادلوافقة على شروط ، وقد ظهر ىذا النظام قدؽلا حيث ُعرف يف اإلمرباطورية النمساوية مث انتشر ليشمل معظم 
نظام اإلفراج ادلشروط،  بدراسة حول 84التشريعات يف العامل، حيث قام الدكتور "غابريال مَتايو" يف هناية ق 

م  وقد  1885   أوت 15رة يف فرنسا يف  م أولطُبق  م1847قدم هبا إىل اجلمعية الوطنية الفرنسية سنة  وت
 .أدلانياالربتغال  و  إىلم لينتقل بعد ذلك  1883سبقتها إصللًتا يف تطبيقو سنة  

ادلشروط ،يستفيد منو كل سجُت كان لو حسن السَتة و السلوك داخل ادلؤسسة العقابية ، من خالل  اإلفراج إن
، فالسجُت ادلبتدئ الختبارهالداخلية للسجن ، وىنا يتم ربديد مدة  اخلدمات أوالتكوين ادلهٍت  أومزاولتو للدراسة 

 أماالعقوبة احملكوم هبا  عليو على األقل سنة ، بثلثي  لإلجرامالسجُت ادلعتاد  أمابنصف العقوبة احملكوم عليو،  
 .1احملكوم عليو بعقوبة السجن ادلؤبد خبمسة عشرة سنة

اجلهات  أويف حالة ما مت تبليغ السلطات  ادلختصة  الختبارهادلشروط ،دون فًتة  اإلفراجكما يستفيد السجُت من 
ادلؤسسة العقابية، وكذا السجُت الذي مل يسدد ادلعنية عن احلاد ث خطَت قبل وقوعو حىت ال يتم ادلساس بأمن 

 يستفيد من اإلفراج ادلشروط. أنادلصاريف القضائية ومبالغ الغرامات احملكوم هبا عليو، وكذا التعويضات ال ؽلكن 

 نظام الحرية النصفية: 1-2

ويقصد بنظام احلرية النصفية، وضع النزيل احملكوم عليو هنائيا خارج ادلؤسسة العقابية خالل النهار منفردا دون     
 رقابة الغدارة ليعود إليها مساءا كل يوم. أوحراسة 

عايل التعليم ال أودراستهم يف التعليم العام  ومزاولةوتكمن أعلية ىذا النظام يف مساعدة النزالء على تأدية عملهم 
تكوين مهٍت ، وادلستفيد من ىذا النظام ىو النزيل احملكوم عليو  الذي بقي على انقضاء عقوبتو أربعة  أواجلامعي 

                                                           
1
 .043، ص8551قهوجي، علم اإلجرام وعلم العقاب، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  علي عبد القادر  
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الشروط اليت ينص عليها  باحًتاموعشرون شهرا أي عامُت كاملُت، كما يلتزم النزيل احملكوم عليو بتعهد مكتوب 
مؤسسة  إىلومل يلتزم هبا و بشروطها ،يتم إرجاع النزيل احملبوس ، ويف حالة ما إذا خلَّ بالتعهد االستفادةمقرر 

 إلغاءىا وىنا مدير ادلؤسسة العقابية ىو الذي يقرر ذلك. أوإعادة الًتبية مع وقفها 

النزيل احملبوس ادلستفيد من نظام احلرية النصفية يعطى لو مبلغ مايل من مكسبو ادلودع حبسابو لدى   أن إىلإضافة 
التغذية عند احلاجة، مع تربير مصاريفو من ادلبلغ ادلايل وإرجاع ما  أواسبة  لتغطية مصاريف النقل كتابة ضبط احمل

 بقي منو إىل حسابو.                  

األنظمة وأفضلها، و اليت تساىم يف عملية إدماج النزالء، خاصة الذين ذلم  أىميعترب نظام احلرية النصفية من  
مهن وحرف  باكتسابالذي يسمح ذلم  األمرمستوى دراسي معُت وُمعتادي الدخول على مؤسسة إعادة الًتبية، 

 . االضلرافتساىم على إبعادىم عن عامل اجلرؽلة و 

 أوتكمن يف التغيَت التدرغلي لنمط حياة النزيل احملبوس هنارا خارج أسوار ادلؤسسة مع الشغل  أخرىكما لو أعلية 
 التكوين، مث ادلبيت ليال داخلها. أوالدراسة 

 نظام إجازة الخروج: 1-3

يقصد بنظام إجازة اخلروج ىو منح مكافأة للنزيل ، نظرا حلسن السَتة و السلوك تدوم ىذه اإلجازة عشرة أيام 
 84/85ن حراسة، جاء ىذا النظام ألول مرة يف قانون تنظيم السجون دو 

النزيل حسن السَتة و السلوك ، احملكوم  مكافأةغلوز لقاضي تطبيق العقوبات وبعد استشارة جلنة تطبيق العقوبات 
اىا تقل عنها دبنحة إجازة خروج من دون حراسة دلدة أقص أوعليو بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثالث سنوات 

 .عشرة أيام، وتتضمن شروطا ربدد دبوجب قرار من وزير العدل

انا كنت داير طلب للمديرتاع الحبس على االجازة والحمد هلل اعطاوىالي، قعدت  " (81)رقم: الحالة
عشر أيام في داري كنت متوحش بنتي صغيرة تصويرتها دايما رافدىا معايا في الحبس ،تاني الداريو والديا   
 ككملتها عاوت وليت للحبس عادي مالقري كنت نقرا وعندي بطاقة الخدمات وحتى التكوين بصح الحق

                                  "ينقال حدي حد روي خاطيني المشاكل....
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أنا كنت قد قدمت طلبا مكتوبا دلدير مؤسسة إعادة الًتبية، واحلمد هلل ساعدين على ذلك مدهتا عشرة )        
زوجيت ووالداي  ىأنس أنداخل السجن دون  وأنارهتا ال تفارقٍت حىت إىل ابنيت الصغَتة ، صو أيام كنت مشتاقا 
كنت ادرس وامحل بطاقة اخلدمات   إنٍتادلؤسسة العقابية، بشكل عادي رغم  إىلعدت  اإلجازةعند انقضاء مدة 

  (افتعل ادلشاكل بل كنت منضبطا مع نظام ادلؤسسة..... أكنو حىت التكوين ادلهٍت ،ولكٍت حقيقة مل 

....  في الحبس باش تعيش بال مشاكل الزم تطبق القانون الخاطرش كلشي "(16:)تقول الحالة رقم
يمشي بالقانون،ككنت في الحبس درت تكوين مهني خارج الحبس، في مركز التكوين المهني و التمهين 

 مختاري بن شاعة المدعو "الغالي"، كنت نخرج نتعلم ونعاود ندخل للحبس عادي.                      

إعادة التربية وحتى تتعايش مع الوضع عليك باحترام القانون، الن النظام الذي يسيرىا ىو في مؤسسة  
نظام القانون، فعندما كنت في السجن درست خارجو في مركز يسمى ، مركز التكوين والتمهين مختاري بن 

  "شاعة المدعو"الغالي"، كنت اذىب التعلمو اعود بعد ذلك الى السجن بشكل عادي.....

النزالء احملبوسُت،  إدماجمؤسسة إعادة الًتبية ومن خالل أنظمة إعادة  نخالل تصرػلات ادلبحوثُت نستنتج أ من
 تتصرػلاسبنح لكل النزالء احلق يف االستفادة من ىذا النظام ، من خالل حسن سَتتو وسلوكو ىذا ما جاء يف 

افتعل ادلشاكل بل كنت منضبطا مع نظام ادلؤسسة...."و "....حىت تتعايش مع  أكنادلبحوثُت يف قوذلم:"...مل 
 الوضع عليك باحًتام  القانون..."

ما بقي للعقوبة احملكوم  إذا أشهرتتجاوز ثالثة  كما يستفيد النزيل احملبوس بتوقيف تطبيق العقوبة ادلؤقت، دلدة ال
يف عائلتو،  األفراديساويها وتوفر احد األسباب منها كوفاة احد  أوتقل عن سنة واحدة  هبا على النزيل احملبوس ال

التحضَت الجتياز  أوالوحيد يف العائلة، ادلكلفو  ادلسئولعائلتو دبرض خطَت وثُبت انو ىو  أفرادإصابة احد  أو
 كان النزيل خاضعا لعالج طيب خاص"  إذا أوامتحان 

لذكر ليست رلرد حرب على ورق بل ىي رلسدة على ارض السالفة ا اإلدماجأنظمة إعادة  أنومن ىنا نستخلص 
 نتائج إغلابية يف الوسط العقايب، وكل ىذه اإلصالحات  وأعطتالواقع 

االجتماعي للنزالء احملبوسُت،وىي مهمة تضطلع هبا ىيئات الدولة  يساىم فيها اجملتمع  اإلدماجإعادة  إىلترمي 
االجتماعي    اإلدماج دةاوإعزارية ادلشًتكة لتنسيق نشاطات إعادة الًتبية ادلدين وفقا للربامج اليت تسطرىا اللجنة الو 

السجون تكلف بالتعاون مع ادلصاحل ادلختصة للدولة واجلماعات  إلدارةللسجناء ، تنشأ مصاحل خارجية تابعة 
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االجتماعي للسجناء وتقوم دبتابعة األشخاص اخلاضعُت لاللتزامات والشروط  اإلدماجاحمللية بتطبيق برامج إعادة 
التحقيقات  بإجراءتقوم بتكليف من السلطات القضائية  أناخلاصة ادلًتتبة على وضعهم يف احد األنظمة، وؽلكنها 

 8االجتماعية ومتابعة األشخاص ادلوضوعُت ربت نظام الرقابة القضائية 

جديدة وأنظمة محاية متطورة  آلياتالسجون، وتامُت ادلؤسسات العقابية ادخل فيها  قطاع عصرنو إىلإضافة 
  أو،وإدماج احملبوسُت قضاء نصف العقوبة  31/ 34لتامُت السجون اجلزائرية، ودبوجب قانون تنظيم السجون  

فيو الشروط منها ، لكل من تتوفر األرجلبديلة للسجن  يوضع يف  كعقوبةااللكتروني"  راالصو كلها دبا يسمى "
: 

 ادلتبقي من تنفيذ العقوبة  ثالث سنوات. ومدة العقوبة ثالثة سنوات أ -
 يكون معلوما لدى السلطات ادلعنية.        أناحلكم هنائي مع ذكر مكان اإلقامة أي غلب  -
العمل الذي يقوم بو ىذا النزيل ادلستفيد  أوالتكوين  أوربديد األوقات اليت يتم فيها مثال متابعة العالج  -

 من الصوار االلكًتوين.

            دور مؤسسة إعادة التربية في إعادة اإلدماج االجتماعي للنزالء المحبوسين:                                                         .2
                        إعادة التربية واإلدماج في البيئة المغلقة:          2-1

 تنظيم إعادة التربية ووسائلها:                                             2-1-1  

تنمية قدراتو و مؤىالتو الشخصية ، كما تدفع دبستواه الفكري  إىلإعادة الًتبية السجُت ىي عملية ترمي   
بادلسؤولية وبعث الرغبة فيو للتعايش مع رلتمع السجن من جهة ،و اجملتمع بصفة عامة يف  وإحساسوواألخالقي 

ظل احًتام القانون، ويعُت يف كل مؤسسة عقابية مربون وأساتذة وسلتصون يف علم النفس ومساعدون اجتماعيون،  
 هتيئة وتسيَت إعادة كما يوجد مصلحة متخصصة مهمتها ضمان ادلساعدة االجتماعية  للسجناء و ادلساعلة يف

االجتماعي، وسلتصون يف علم النفس مكلفون بالتعرف على شخصية السجناء، والتعرف من مستواه  إدماجهم
، كما يتم تنظيم أنشطة رياضية وثقافية  إدماجوالتكويٍت بشكل عام ومساعدتو على حل ادلشاكل اليت تعًتض 

ننسى كذلك  أنواالطالع على اجلرائد اليومية، وكذا اجملالت دون  سبكينو من متابعة اإلذاعة و التلفزيون إىلإضافة 
ومراقبة  إشرافتوفَت مكتبة للمطالعة ومكتبة متنقلة، وتلقي احملاضرات يف اجملال الًتبوي، الديٍت و الثقايف، ربت 
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د استشارة جلنة تطبيق إعادة الًتبية بع إىلالسمعية البصرية اذلادفة  أوإدارة السجن، كما ؽلكن بث الربامج السمعية 
 .العقوبات

التمهُت، والًتبية البدنية، وفقا عام، والتقٍت و التكوين ادلهٍت و كما  ينظم لفائدة النزالء احملبوسُت دروس التعليم ال
يف ادلعامل ادلؤسسات العقابية،  أو، ويتم ذلك داخل ادلؤسسة العقابية، ةالالزمللربامج ادلعتمدة رمسيا مع الوسائل 

 .ادلراكز التكوين ادلهٍت أواخلارجية،  تلو رشاا أو

 تنظيم العمل في البيئة: 2-1-2

النزيل  تأىيلعملية التكوين بغرض  إطارادلفيدة للسجناء يف  األعمالبعض  إسناديتوىل مدير ادلؤسسة العقابية ، 
االجتماعي،  مع واجب مراعاة احلالة الصحية وكذا االستعداد النفسي و البدين للنزالء  إدماجواحملبوس وإعادة 

احملبوسُت، وتقوم إدارة مؤسسة إعادة الًتبية بتحصيل ادلقابل ادلايل لصاحلو عن العمل ادلؤدى وتوزيعو على ثالث 
 حصص متساوية:

 ئية.ادلالية و ادلصاريف القضا تالغراماضمان لدفع  :الحصة األولى

 .مراأللزم  إذاحاجاتو الشخصية و كذا العائلية  القتناءقابلة للتصرف زبصص  :الحصة الثانية

اكتسب  فراج عنو، وتسلم للنزيل ادلفرج عنو الذي عند اإل وللسجُت عند االقتضاء أاحتياطيا تسلم الحصة الثالثة:
 .عنو اإلفراجثناء قضاءه دلدة عقوبتو دبؤسسة إعادة الًتبية شهادة عمل يوم كفاءة مهنية من خالل عملو أ

 إعادة التربية خارج البيئة المغلقة: 2-2

 الخارجية: تالو رشا 2-2-8

هنائيا بعمل ضمن فريق خارج مؤسسة إعادة الًتبية  اخلارجية " قيام النزيل احملكوم عليو تالو رشايقصد بنظام 
، ان توفَت العمل للنزالء احملبوسُت وتشجيع 2ربت مراقبة إدارة السجون حلساب اذليئات وادلؤسسات العمومية " 

استخدام اليد العاملة العقابية من طرف ادلؤسسات العمومية او اخلاصة ىو التوجو الذي تسعى اىل ربقيقو وزارة 
 يف رلال اصالح السجون وتاىيل السجناء. العدل

                                                           
2
ج.ج.د.ش، وزارة العدل، قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين، الديوان الوطني لألشغال   

 03-22، ص2331، 0التربوية، ط
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ويعكس ىذا التوجو نقطة التحول اليت تعرفها مؤسسات إعادة الًتبية من خالل زبليص السجون من الركود و 
االنتقال هبا من امكنة متخصصةة فقط اليداع ومجع النزالء احملبوسُت اىل مؤسسات لتنشيط واستغالل الطاقات 

القادرة على العمل و التعاطي مع اإلنتاج الوطٍت ، وادلساعلة اإلغلابية يف التنمية الوطنية.  البشرية و السواعد الفتية
 سبكُت النزالء احملبوسُت من العمل يساعد على ربقيق عدة اعتبارات أعلها ما يلي:             وفضال على ذلك، فان

     ن الفراغ الذي ؽليز احلياة يف السجون.                                                                                         القضاء على مساوئ العزلة و االثار النفسية السلبية النامجة ع -
                                                                                                                                                                          اعتبار العمل أداة الصالح شخصية النزيل ووسيلة فعالة العادة ادماجو بعد اخلروج من السجن.                                        -

 احلد من االختالط السيئ الناتج عن االتصال ادلستمر بُت النزالء احملبوسُت.-

 احملبوس على العمل واالعتماد عليو كوسيلة شريفة لكسب القوت. ربفيز النزيل-

 مقابل عملو، شلا يساعده على تلبية حاجاتو الضرورية وعلى  أجرايتقاضى النزيل احملبوس -

 عائلتو حىت وىو يف السجن. إعالة

 ىذا ما جاء يف تصرػلات ادلبحوثُت :

الحبس،تعرفي الفيد مشي مليح يطيح المورال،   تعلمت حرفة الخياطة والكروشي في"(  17))الحالة رقم:
كخرجت من حبس صبتها نعاون بها راجلي ووالدي تعرفي العيشة راىي غالية، نخيط للناس وللدار الحمد 

  "هلل يا ربي، الخدمة شريفة ودورو حاللي .....

ن المعنويات تعلمت حرفة الخياطة والكروشي في مؤسسة إعادة التربية، الن الشعور بالفراغ يهبط م"
وعندما تم االفراج عني وجدتها منها عمال أعين بو  زوجي والبي بو حاجيات اوالدي، اخيط للناس وحتى 

  "حاجيات بيتي الخاصة، الحمد هلل يا ربي، العمل الشريف ونقود التي اجنيها منو كذلك.........

تاع النجارة، الخطرش انا كخرجت  باش نخدم استفاديت من لونجام اعطاوني السلعة "( 83: )الحالة رقم 
من الحبس، اعطاوني شهادة في النجارة، دروك راني نخدم على روحي وزايد معيا ربعة خدما، نبيع السلعة 

 "حتى خارج الوالية...
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يف إعطائي  m.g.l، وساعدتٍت وكالة عند خروجي من ادلؤسسة العقابية ربصلت على شهادة يف النجارة)
( عمال، أمور العمل تسَت حىت خارج الوالية......... 4نا اعمل يف زللي ويعمل معيمستلزمات النجارة،حاليا أ

.                                                                  

خلارجية ،ساعد كثَتا النزالء ا تالو رشايف  أوالعمل خارج البيئة ادلغلقة  أنمن خالل تصرػلات ادلبحوثُت نستنتج 
الفراغ اليت تولد اإلحباط يف نفسيتهم، " فتقدم لو دروس نظرية تعمل على اكتشاف  أزمةاحملبوسُت يف ذباوز 

مؤىالت مهنية لكل مسجون، لتوجيهو توجيها صحيحا ومفيدا تساعده على إتقان مهنتو وعلى الكسب الشريف 
                                                                                                                                                                                                                                .3داخل السجن

 أوصناعي  أومراكز ذات طابع فالحي  أويف ورشات خارجية  أوفيوضع يف مراكز للتكوين ادلهٍت و التمهُت 
 النزالء ؽلكثون فيها بعيدا عن ادلؤسسة العقابية، ىذا دبا يسمى مؤسسات البيئة ادلفتوحة. إنخدمايت، علما 

 مؤسسات البيئة المفتوحة: 2-3

ضي تطبيق العقوبات مقرر اخلارجية، ويتخذ قا تالو رشايوضع فيها النزيل الذي يستويف شروط الوضع يف نظام 
 4ادلصاحل ادلختصة بوزارة العدل". وإشعارالوضع يف نظام البيئة ادلفتوحة بعد استشارة جلنة تطبيق العقوبات 

 جاء يف تصرػلاتو ذات منفعة عامة، ىذا ما حريف أ ولبيئة ادلفتوحة مراكز ذات فالحي ألذا تتخذ مؤسسات ا
 : احد ادلفرج عنهم

.انا خدمت الفالحة في مؤسسة مفتوحة ،نغرسوا الخضرة والفاكية وال الشجرة  ":......(85)رقم الحالة
 "ىكتار............. 48حتى  39كنت في مسرغين والية وىران نفلحوا حوالي 

عملت كفالح في مؤسسة البيئة المفتوحة، كنا نغرسوا الخضر و الفواكو، وحتى : "(84)رقم  الحالة
              "ىكتار 48الى 39ين" والية وىران كنا نستثمروا فالحيا حوالي في منطقة "مسرق األشجار

للعمل  أنىذا لدليل على أعلية العمل يف التخفيف عن معاناة النزيل احملبوس من جهة، ومن جهة أخرى على 
عملت إدارة السجون على فتح وتنشيط بعض  عنو كليا، لذا اإلفراجالنزيل احملبوس قبل  إدماجأعلية كبَتة يف عملية 

                                                           
3
 11، ص2331لبنان،  –للتصدي للجرؽلة، مؤسسة نوفل، بَتوت  ئيمصطفى العوجي، دروس العلم اجلنا  
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، حيث تقع ببلدية النعامة" بوالية ضو البياخلارجية و ادلؤسسات ادلفتوحة، كمؤسسة البيئة ادلفتوحة " تالو رشا
 .                كلم 128، وعن والية سعيدة  كلم 68التابعة لوالية النعامة وىي تبعد عن مقر الوالية حبوايل  ضو البي

 شجار الزيتون. مغروسة بأ ىكتار 11ىكتار، منها  84تًتبع ادلؤسسة على مساحة تقدر حبوايل  -

،وىي تتكون من ثالث قاعات إليواء النزالء  2م 988تتوفر ادلؤسسة على قاعدة حياة، تبلغ مساحتها ادلبنية -
 .نزيال 128تتسع ل: 

 الستحمام النزالء ومراب للسيارات. اةكما تتوفر على مطبخ و قاعة للتمريض و مرش

على مشروع اصلاز حوضُت لتجميع ادلياه سعة كل واحد  الفالحةحل دة من الدعم ادلقدم من طرف ادلصااستفا
 للمياه. كهربائيتُت،وعلى ترميم بئرين وذبهيزعلا دبضختُت   3 م 188منهما  

على شبكة السقي بالتقطَت، ويف ادلقابل مت  شجَتة للزيتون من نوع "مشالل"، يعتمد يف سقيها 2388مت غرس  
، الكوسة والفول ،تعاين ادلنطقة من ظاىرة الصقيع شلا دفع الفاصوليا، ناجلالباغرس بعض األنواع من اخلضر أعلها 

 لتكييف ادلناخ وتوفَت اجلو ادلناسب للنمو. بادلدفآتاالعتماد على البيوت البالستيكية اجملهزة  إىلبإدارة ادلؤسسة 

تشغيل اليد العاملة العقابية اليت أصبحت تشكل االىتمامات األساسية لوزارة العدل، واعتبارا للطابع الًتبوي و  نأ
يف  فإهنابالنسبة للسجون ودورىا الفعال يف زبفيف االكتظاظ الذي تعرفو السجون،  تكتسبوالذي  اإلدماجي

حاجة ماسة لدعم قطاعات الدولة األخرى كالفالحة، الغابات والصناعة و غَتىا وحىت القطاع اخلاص، ىذا ما 
عنصر فاعل  إىلبفعل السجن طاقة معطلة وعالة على اجملتمع  أصبحيساعد على ربويل النزيل احملبوس والذي 

                                                                                                                                                                                                                                                                      (82) أنظر الملحق رقم    5وفعال يف خدمة نفسو وخدمة اجملتمع

                       لتربية في إصالح النزالء المحبوس:دور مؤسسة إعادة ا .3

 التوجيو والتكوين المهني: 3-1 

عملية التوجيو و التكوين ادلهٍت داخل مؤسسة إعادة الًتبية ، يعطي للنزالء احملبوسُت فرصة العمل اليت تساعده  إن
 أوعنهم وىكذا فالنزالء ادلفرج عنهم يكتسبون مهنة  اإلفراجوسلوكهم، حُت  أخالقهمعلى إحداث تغيَت يف 

 حرفة، تساعدىم على االندماج يف اجملتمع واالبتعاد عن ارتكاب اجلرؽلة.
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 حرفة يسًتزقون منها داخل ادلؤسسة العقابية، مقابل اجر نظَت أوعن طريق العمل يف السجن يتعلم النزالء مهنة 
 أويدخرونو للضرورة  أخرىمن جهة، ومن جهة  أسرىموعلى  أنفسهم على اإلنفاقعملهم شلا ؽلكنهم من 

 بعدىا. أوعنهم  اإلفراج أثناءلصعوبات تعًتضهم ا

العمل يساعد النزالء على التكيف واالندماج داخل ادلؤسسة شلا يساعد على إقرار النظام داخلها ولتحقيق  إن
                         ذلك  غلب:                                           

 ادلهٍت للمحبوسُت. والتأىيلمراعاة برنامج العمل  

بدين ىذا ما تنص عليو القاعدة   إكراه أواستغالل العمل كعقوبة  أوينبغي إبعاد النزالء احملبوسُت عن العمل الشاق 
يف السجون التعذيب و يكون طابع العمل  إالمن قواعد احلد األدىن دلعاملة ادلسجونُت على انو:"غلب  71

 "اإليالم

يتم استغالل النزالء وجهودىم  عليو مباشرة حىت ال اإلشرافينبغي على مؤسسة إعادة الًتبية ، تنظيم العمل و 
تقوم مصلحة السجون بنفسها  أنمن قواعد احلد األدىن على انو "من األفضل  73ىذا ما تنص عليو القاعدة  

مباشرة، وليس عن طريق متعهدين خصوصيُت، وعندما يستخدم ادلسجون يف بإدارة مصانعها ومزارعها إدارة 
 موظفي ادلؤسسة " إشرافيكونوا دائما ربت  أنتتحكم فيو مصلحة السجون بل غلب  العمل ال

مع قدراتو واحتياجاتو من جهة، ومن جهة أخرى  لادلليلتزم النزالء احملبوسُت بالعمل، وان يتماشى ىذا  أنغلب 
من  71الستغالل وقت فراغو دلل لو من فائدة تعود عليو داخل وخارج ادلؤسسة العقابية، ىذا ما جاء يف القاعدة 

يلزم بالعمل مجيع ادلسجونُت احملكوم عليهم مع مراعاة  أنقواعد احلد األدىن دلعاملة ادلسجونُت على انو "انو غلب 
                                                                                     6استعدادىم  اجلسماين والعقالين وفق ما يقرره الطبيب "مدى 

  النشاطات التعليمية : 3-2

وظيفة  التعليم ال تقتصر على رلرد تزويد النزالء احملبوسُت، بالعلم وادلعرفة ولكن يتعدىا إىل النضوج الفكري، و  إن
الغَت شلا يساعدىم كذلك على عملية  تالثقافا، متفتح على ومنهجالقدرة على التفكَت بأسلوب سليم علمي 

                                                           
( ادلسجونُت ) اجلرؽلة واالضلراف(، دار ادلعرفة للطبع والنشر والتوزيع،  4اخلاصة والتأىيل ) العدد السيد رمضان، سلسلة دراسات وقضايا الًتبية   6
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سسة إعادة الًتبية تشجع النزالء احملبوسُت على التعليم إدارة مؤ  إناالندماج يف اجملتمع بصورة سليمة، مع العلم 
 وكل النشاطات التثقيفية من خالل توفَت كافة الربامج التعليمية، ولتحقيق ذلك عملت على :

 مساعدة النزالء  احملبوسُت على استعمال تعليمهم واحلصول على شهادات.

 العة الكتب و سلتلف التخصصات.مساعدة النزالء احملبوسُت على استثمار وقت الفراغ يف مط

 مساعدة النزالء احملبوسُت على اكتساب تربية واذباىات اجتماعية أخالقية ودينية تساعده 

 على مواجهة الصعاب بعد اإلفراج عنو.                                                            

واجهة كل العراقيل و ادلشاكل اليت تواجهو وقد تواجهو يف تنمية قدرات وشخصية النزالء احملبوسُت، وتقويتها دل 
 عنو. اإلفراجوبعد  أثناء اآلخرينالتعامل مع 

إعطاء فرصة التعليم للنزالء احملبوسُت ادلتمكنُت واحلاصلُت على شهادات تعليمية ،من تعليم زمالئهم النزالء 
 .عليهم  إنقاصاي التعليم( تقديرا ذلم ال احملبوسُت حىت ال يشعرون بالنقص، بل غليدون يف عملهم ىذا)غ

تنسيق نظام تعليم النزالء احملبوسُت مع نظام التعليم العام للدولة، حىت يتمكنوا من متابعة تعليمهم داخل مؤسسة 
 عنهم. اإلفراجإعادة الًتبية وبعد 

التعليم عن طريق  أويف عدد الدارسُت دبختلف األطوار، سواء يف زلو األمية  ارتفاعارلال التعليم عرف  إن"
الدراسة اجلامعية وذلك يف إطار التعليم الداخلي أو يف نظام احلرية النصفية، حيث كان عدد الدارسُت  أوادلراسلة 

                                                       7/ "2884سنة   3374   إىلوارتفع العدد   1994زلبوس خالل سنة  588ال يتجاوز 

نزيال  429937  إىلم حيث، وصل العدد  2815مًتشحا يف سنة     28888 إىل أكثرلَتتفع العدد  
ماي وجوان السنة  28مؤسسة عقابية يف دورة  43نزيل شهادة التعليم ادلتوسط ب  4698منهم   اجتاززلبوسا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .م2818ادلاضية  
ناجحا يف  1258ادة التعليم ادلتوسط وحوايل يف شه  2158الناجحُت  خالل نفس السنة حوايل بلغ عدد 

ادلبذولة يف التعليم وكذا  جملهداهتمشهادة البكالوريا، لقد مت تكرًن الناجُت وتقدًن ذلم الشهادات و اذلدايا تثمينا 
زبفيف العقوبة من جهة ويشجع النزالء احملبوسُت على  إىلالتكوين ادلهٍت، ألن النجاح يف االمتحانات  يؤدي 
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النزالء احملبوسُت الناجحُت يف شهادة البكالوريا،  أنالتكوين ادلهٍت، علما  أوالتسجيل يف برامج التعليم العام 
ي االستفادة من نظام احلرية النصفية، فيدرسون بشكل عاد إطاروالذين تتوفر فيهم الشروط يلتحقون باجلامعة يف 

الذين ال تتوفر فيهم الشروط يتم زبَتىم على إّما  أمامؤسسة إعادة الًتبية مساء،  إىليف اجلامعة، ليعودون 
 عنهم. اإلفراجحُت نفاذ العقوبة و  إىليؤجل تسجيلهم  أماتسجيلهم يف جامعة التعليم ادلتواصل ، و 

ن ادلؤسسات العقابية الذين شاءت األقدار مت إجراء جديد لصاحل ادلًتشحُت النزالء م م 2819ويف ىذا العام  
ودخلوا السجن بنمط عادي، فقد مت الذىاب بعيدا هبم والتكفل هبذه الشرػلة، وتسجليهم  ليجتازوا ىذه السنة 

 امتحاناهتم بشكل عادي .                      م 2819

تنمية قدراهتم ومؤىالهتم  إىلة ادلغلقة، هتدف عملية إعادة الًتبية ، وإعادة اإلدماج االجتماعي  للنزالء يف البيئ إن
الشخصية، والرفع من مستواىم الفكري واألخالقي وإحساسهم بادلسؤولية، وذلك "بوضعهم يف مراكز التكوين 

 8التابعة للمؤسسة العقابية اليت يوضع فيها السجُت، ويعرف بنظام إعادة الًتبية خارج البيئة ادلغلقة" والتأىيلادلهٍت 

 :  ادلبحوثُت تصرػلات يف جاء ما ىذا 

كنت نتعلم القراية و التكوين المهني فالحبس، وتاني في مركز التكوين المهني ، تعلمت "(:81م)الحالة رق
حرفة النجارة و كانت عندي بطاقة الخدمات، خير ملي نقعد فارغ شغل، بصح كخرجت من الحبس 

                                                                         "اعطاوني شهادة راني نخدم بها....
كنت اتلقى تعليما عاما و تكوينا مهنيا في مؤسسة إعادة التربية، وأيضا في مركز التكوين المهني، تعلمت "

جن حرفة النجارة، علما انني كنت احمل معي بطاقة الخدمات، حتى امال فراغي، وعند خروجي من الس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "قدمت لي شهادة في التكوين المهني تخصص" نجار" الى يومنا ىذا وانا استرزق منها........ 

 :ويف تصريح اخر

كنت ندير موسيقى والمسرح بال ما ننسى القراية،الموسيقى تريحني وفالمسرح نصيب " 13للحالة رقم: 
نوا يكرموني بالهدايا وحتى الزيارة يزيدولي في وقتها،القراية مليحة بزاف في الحبس انا ديت روحي غاية،كا

شهادة البكالوريا، وىذه الشهادة عاونتي في تخفيف العقوبة، كخرجت من الحبس دروك راني نكمل في 
 "قرايتي فالجامعة بشكل عادي...
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والمسرح دون ان انسى الدراسة، الموسيقى عندما كنت في السجن كنت امارس نشاط الموسيقى        
تريحني والمسرح كذلك، كانوا يكرمونني بالهدايا وحتى زيادة في وقت الزيارة،الدراسة في السجن رائعة 

لقد تحصلت على شهادة البكالوريا، وىذه الشهادة ساعدتني على التخفيف من مدة تنفيذ العقوبة، وعند 
 دراستي الجامعية بشكل عادي... أكمل اآلنت خروجي من المؤسسة العقابية وبالذا

عندي شهادة الماجستير في اللغة الفرنسية، دخلت السجن ولكن ليس (: "15ىذا ما تؤكده الحالة رقم )
ولكني كنت نزيال محبوسا،ورغم ىذا كنت ادرس مع األساتذة الموظفين بصورة عادية  أتعلم أنمن اجل 

 "زمالء. وكأننا

تعليمية وتكوينية تساعد النزالء  برامجمؤسسة إعادة الًتبية تقدم  أنمن خالل تصرػلات ادلبحوثُت نستنتج 
احملبوسُت وكذا النزالء ادلفرج عنهم على وجو سواء، على احلصول على شهادات تساعدىم من جهة على 

نهم على تعليم غَتىم من النزالء دون التخفيف من مدة العقوبة واالندماج داخل رلتمع السجن وربفيز ادلتعلمُت م
فيهم روح التعاون وادلثابرة ومن جهة  أحياءتنقيص من قيمتهم بل على العكس، تعمل مؤسسة إعادة الًتبية على 

تواجد نشاطات ترفيهية تساعد النزالء  إىل، إضافة  اجتماعياأخرى على  تفعيلهم رلتمعيا كعناصر فاعلُت 
تكيفهم واندماجهم فادلوسيقى ىي  أماموتات وكل الطاقات السلبية اليت تقف عائقا ادلكب إخراجاحملبوسُت على 

التهذيب الديٍت واخللقي الذي يلعب دورا ىاما   أننسىغذاء الروح وادلسرح يعمل على تقوية شخصية الفرد، دون 
وف وتنهى عن ادلنكر، وتعمل بادلعر  تأمرالدروس واحملاضرات الدينية اليت  إلقاءالنزالء احملبوسُت، يتم  إصالحيف 

الضمَت وتعدل السلوك، وتنمي فيو الرغبة يف العيش احلالل ويف ظل احًتام القانون واجملتمع.،  حياءوإ إيقاظعلى 
 إدماجاليدوية وغَتىا من النشاطات اليت دبوجبها تعمل على  األشغالكالرياضة، الرسم   أخرىنشاطات  إىلإضافة 

                                                                                                                                                                                                                                                              النزالء وتفعيلهم يف رلتمع السجن خاصة و اجملتمع ككل عامة.                                                                     

ػلبذ ادلطالعة داخل ادلكتبة، هنيك عن ادلشاركة يف مسابقات داخلية   زيادة على ذلك ىناك مكتبة متنقلة دلن ال    
 إىلاخلواطر، كل ىذا من اجل التعلم والنهوض بالعلم  أو كتابة الشعر  أوروايات كتلخيص الكتب التارؼلية وال

ضمن الصنائع اليت تنشا يف اجملتمعات وان الطبيعة حافز  و ابن خلدون"التعليم ىو صناع درجات عليا كما عرف
   التفتح ادلستمر. العقل البشري و إىلعلى العمل، واالخًتاع " وبالتايل على التعلم وصل ابن خلدون  لإلنسان

 :حقوق و واجبات النزالء المحبوسين :.4
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 :حقوق النزالء المحبوسين1_4

 لرعاية الصحية:ا 4-1-1

من حقوق النزالء احملبوسُت ، احلق يف الرعاية الصحية جلميع فئات السجناء دون استثناء حيث يستفيدوا من 
اخلدمات الطبية يف مصلحة ادلؤسسة العقابية وعند الضرورة يف أي مؤسسة استشفائية أخرى، ويتم الفحص من 

اإلفراج، حيث يعترب التكفل النفسي طرف الطبيب، واألخصائي النفساين عند دخولو السجن وحىت عند عملية 
الذات  الركائز األساسية يف إعادة اعتبار إحدىالذي يسهر على الصحة النفسية والعقلية للنزالء احملبوسُت، 

واالندماج السلس داخل مؤسسة إعادة الًتبية، كما تقدم اإلسعافات والعالجات الضرورية، وذبرى الفحوصات 
 لوقائية من والتحاليل ا والتلقيحالطبية 

ادلخدرات، مانو على ليو الذي تثبت حالة مرضو العقلي أو إدعن النزيل احملكوم ع مااألمراض ادلتنقلة وادلعدية، أ
 العالج، وفقا للتشريع ادلعمول بويوضع هبيكل استشفائي متخصص لتلقيو 

 

 لزيارات و المحادثات :ا 4-1-2

يف أن يلتقي زيارة أصولو وأقاربو، وؽلكن استثناء بزيارة النزيل من حقوق النزالء احملبوسُت أيضا، احلق        
آخرين أو مجعيات خَتية، إذا تبُت أن زيارهتم لو تعود عليو بالفائدة إلعادة إدماجو  احملبوس من طرف أشخاص

اإلمام على  ما يسمى بالتهذيب الديٍت الذي يقدمو ذلمإطار اجتماعيا، كما لو احلق يف شلارسة واجباتو الدينية يف  
زلاضرة دينية، تسلم رخصة الزيارة لألشخاص  ادلذكورين لزيارة السجُت احملكوم عليو هنائيا، من  شكل خطبة أو

 9حد هبا سب ما حطرف مدير ادلؤسسة العقابية، وىي صاحلة لزيارة واحدة أو أكثر ، حب

ضابط عمومي مىت كانت  أي موظف، أو كما يتلقى السجُت زيارة الوصي عليو و ادلتصرف يف أموالو وزلاميو، أو
 أسباب الزيارة مشروعة، وتسلم رخصة زيارهتم من طرف قاضي تطبيق العقوبات

ويسمح للنزيل احملبوس باحملادثة مع زائريو دون فاصل، وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة العقابية، وذلك من اجل 
جتماعيا أو تربويا من جهة ثانية، السيما تعلق توطيد العالقات العائلية للسجُت، من جهة وإعادة إدماجو ا

                                                           
 14، ص8558، 0، موجز يف علم اإلجرام وعلم العقاب، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، ط منصور ابراىيماسحاق   9
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يقيد أو يبطل ادلنع من االتصال، وال التدابَت التأديبية مهما تكن طبيعتها، حق السجُت يف  بوضعو الصحي، ال
 االتصال احلر دبحاميو...

 المراسالت:  4-1-3

مدير مؤسسة إعادة الًتبية، شرطو أن  بةاأي شخص آخر، ربت رق للنزيل احملبوس احلق يف مراسلة عائلتو وأقاربو أو
تربية السجُت يكون ذلك سببا يف اإلخالل باألمن وحفظ النظام الداخلي للمؤسسة العقابية، أو بإعادة  ال

 أواحملامي لو احلق يف تلقي احلواالت الربيدية  إىلادلراسالت  اليت يوجهها السجُت  أمايف اجملتمع،  وإدماجو
، كما إدارهتااليت ينتفع هبا يف حدود النظام الداخلي دلؤسسة إعادة الًتبية، وربت رقابة  واألشياءو الطرود  ادلصرفية

 الثمينة، ولو احلق بالتصرف يف أموالو يف حدود ما يسمح بو القانون.                                                          واألشياءؽلنع االحتفاظ بالنقود و اجملوىرات 

والصحة والنظافة داخل  واألمنػلًتم قواعد االنضباط، وان ػلافظ على النظام  أنغلب على النزيل احملبوس 
ادلؤسسة العقابية، ويعُت يف كل مؤسسة نزالء للقيام باخلدمة العامة من اجل احملافظة على نظافة األماكن، وضمان 

 ادلختلفة الالزمة حلسن سَت ادلصاحل مع مراعاة الظروف الصحية للسجُت. األعمال

 واجبات النزالء المحبوسين: 4-2

، احًتام القواعد والقوانُت ادلتعلقة بسَت ادلؤسسة العقابية، ونظامها التأدييبمن واجبات النزالء احملبوسُت النظام 
من خالل ذلك يتعرض للتدابَت  ألنوة واالنضباط داخلها، ؼلل بقواعد النظاف وسالمتها، وان ال وأمنهاالداخلي 
التدابَت من الدرجة الثانية  إماحسب الًتتيب فالتدابَت من الدرجة األوىل، تشمل اإلنذار الكتايب و التوبيخ  التأديبية

ادثة دون تشمل احلد من حق ادلراسلة العائلة دلدة ال تتجاوز الشهرين على األكثر، واحلد من االستفادة من احمل
فاصل، ومن االتصال عن بعد، دلدة ال تتجاوز شهرا واحدا، كما ؽلنع من استعمال احلصة القابلة للتصرف من 
مكسبو ادلايل، فيما يلزم من حاجات شخصية دلدة ال تتجاوز شهرين، وىناك تدابر من الدرجة الثالثة، ؽلنع من 

النظام الداخلي  إنمي، وضعو يف عزلة دلدة ال تتجاوز ثالثُت يوما،الزيارة دلدة ال تتجاوز شهرا واحدا فيما عاد احملا
 10ب التدابَت اليت تقابل كال منها للمؤسسة العقابية ػلدد األخطاء، ويصنفها حس

 تهيئة النزيل المحبوس لمغادرة السجن: 4-2-1 

                                                           
10

 21-22ج.ج.د.ش، مرجع سبق ذكره، ص  
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احلياة العادية  احلرة الطليقة، ذلك انو قد  إىلعنهم والعودة  اإلفراجمشكلة الرعاية الالحقة للسجناء، بعد  إن     
الصراط ادلستقيم  وإتباعتكوينية وافية، تساعده على االسًتزاق منها  أوشهادة علمية و تربية كافية  أويظفر حبرفة 

قبل " (88)الحالة رقم: ىذا ما جاء يف تصريح ادلبحوث:  اإلفراجو البحث عن العمل الشريف، يتعرض لصدمة 
ما نخرج من الحبس بشهرين وليت ما نرقدش ونخمم بزاف، شراه يقارعلي برا كفاش نلقى الناس من جديد 

ومشكل الخدمة شكون يقبل يخدمني عنده وحتى الزواج شكون يقبل يزوجلي بنتو، ىذي اصعب مرحلة  
                                                                                                                                                                                                                                                                                      "كما نهار الدخلت فيو ألول مرة كفكيف..... 

الناس من  سأقابلكثيرا، ماذا ينتظرني خارجا؟ كيف   وأفكر أنامعني بشهرين، كنت ال  جاإلفرا قبل  " 
مشكل العمل من سيقبل بي عامال عنده وحتى الزواج من سيرضى بي زوجا البنتو، ىذه  إلىجديد؟إضافة 

 "مرحلة مثلها مثل دخولي للسجن ألول مرة......  أصعب

يتعرض لصدمة نفسية تسمى ب  اإلفراج، النزيل احملبوس وقبل عملية أنخالل تصرػلات ادلبحوث  من نستنتج) 
دلا ينتظره من رلهول سواء يف العمل، الزواج و حىت  واألرق" حيث غلهد تفكَته ،عدم النوم، التوتر اإلفراج"صدمة 

 .               (  اجملتمع بصفة عامة

ؤسسة، كان يسكن ويتغذى ويكسب ويعمل ويسًتيح دون سبضية العقوبة بادل أثناءاحملكوم عليو  أنوتفسَت ذلك ) 
عن أي شيء من ىذا كلو، وحلظة اإلفراج يواجو مشكلة احلصول على ىذه اإلمكانيات، وقد  مسئواليكون  أن

 11سرتو اليت تشردت أثناء مدة سجنو ( وأعن نفسو  مسئواليصبح 

وترعاه  أسرتواإلفراج عنو، ىناك من تتقبلو  تبدأ منذ دخولو السجن حىت يوم أسريةيعيش صعوبات  إذنفادلسجون 
ينبع عن ظروف احلياة الطبيعية التلقائية للنظم واألوضاع  اجتماعيىي : "نظام  األسرةوىو يف السجن الن 

الوفاء بكل مطالب العناصر الداخلة يف نطاقها  إىلكانت مضطرة   اآلسرةىذه  أن إىل، إضافة 12االجتماعية "
زالء احملبوسُت كانوا يعتمدون عليها يف محايتهم من خالل توفَت احملامي للدفاع عنهم، وربت مسؤوليتها، والن

 زلدود نوعا ما. إطارولو يف  رغباهتموربقيق 

على وجو اخلصوص  األعمال وأربابيصطدم النزيل ادلفرج عنو بظروف معاكسة كالنفور وعدم الثقة من اجملتمع 
                                                                                    نفاذ                                                                                                                          ليوإيتطلبون صحيفة السوابق العدلية، فمع ىذا الظرف مضافا  ألهنم

                                                           
 283اسحاق ابراىيم منصور، موجز يف علم اإلجرام وعلم العقاب ، مرجع سبق ذكره، ص  11
 24، ص2330مصر،  -االجتماع األسرة، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندريةحسُت عبد احلميد رشوان، األسرة واجملتمع دراسة يف علم   12
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مرة  اإلجرام إىلعودتو  أماممدخرات النزيل ادلفرج عنو من نقود، وضغط الضروريات ادلعيشية ال غلد عائقا    
يغادر مؤسسة إعادة الًتبية،  أنالنزيل ادلفرج عنو برعاية الحقة حىت بعد  إمدادأخرى، ومن اجل ذلك البد من 

يعيش حىت يتسٌت لو العثور على عمل شريف  أنلالزمة لو يف سبيل فيتعُت تزويده عند مغادرتو بادلعونة ادلالية ا
يسًتزق منو، وقد تناولت مؤسبرات دولية عديدة  لألمم ادلتحدة يف شؤون الوقاية من اجلرؽلة وعالج اجملرمُت دلشكلة 

 الرعاية بعد مغادرة السجن، حيث انبثقت منها عدة توصيات منها:                              

 أنانو يتعُت تسيَت استمرار االتصال بُت السجُت وبُت اذليئات واألشخاص الذين كانت بينهم وبينو قبل -1 
 ما بعد مغادرة السجن. إىليدخل السجن، عالقات عمل صاحلة الن تظل باقية 

غلد  أن إىلعنو دبساعدات كافية يف سبيل مواجهة ضرورات العيش وذلك  اإلفراجالسجُت وقت  إمداد يلزمانو -2
 لنفسو عمال.

 غلد عمال. أنانو يلزم مساعدة السجُت على - 3

 انو يلزم بقدر اإلمكان تزويده بشهادات ال تظهر منها سوابقو،وال تقف عائقا يف طرق تشغيلو.- 4

عنهم يف  اإلفراجالعمل بان تتوىل تشغيل ادلسجونُت بعد  أرباببو  يقتديتقدم الدولة نفسها مثاال  إن-5
 خاضعة إلشرافها. أومؤسسات حكومية 

النزالء ادلفرج عنهم،عن طريق  إصالحالعمل على وجو خاص بضرورة ادلساعلة يف  وأربابيبصر اجلمهور  إن-6
 ذلك. إىلالسماح ذلم بالعمل وتنبيو النقابات العمالية 

 نو دبدة زمنية كافية.ع اإلفراجؽلهد للنزيل احملبوس سبيل العثور على العمل قبل عملية  أن-7

النفسانيُت واالجتماعيُت  األخصائيُتعنو، دبساعدة  اإلفراجالنزيل احملبوس للحياة االجتماعية احلرة قبل  إعداد-8
 وذلك على الوجو التايل:

يزود بالتعليمات والتوجيهات اليت تبُت لو النواحي العلمية والشخصية للحياة اليت تنتظره خارج ادلؤسسة  أن-9
 قابية .                                                                        الع

 مشروعة وأغراضدلدة سلتلفة  بإجازاتمؤسسة مفتوحة، وان يسمح لو  إىلينتقل  أن-18

 يسمح لو بالعمل خارج ادلؤسسة العقابية. أن-11
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االجتماعي للنزالء المفرج عنهم:                                                                           اإلدماجدور مؤسسة إعادة التربية في إعادة .5
 أىمية رعاية النزالء المفرج عنهم:               5-1

عاشها  أعلية رعاية النزالء ادلفرج عنهم، قبل دخوذلم ادلؤسسة العقابية وبعد خروجهم منها، نظرا للعزلة اليت تكمن
 ثقافة" أو" الفرعية بالثقافة"ما يسمى  أوخالل سبضيتو لفًتة العقوبة، وكذا تطبعو خبصائص رلتمع السجن 

" والصراع الذي يعيشو النزيل احملبوس بُت ما يتعرض لو من  معتقدات وأفكار وقيم جديدة غالبا ما تكون السجن
برامج تعليمية وتكوينية دلساعدتو على االندماج داخل ذات طابع سليب، وما تقدمو لو مؤسسة إعادة الًتبية من 

 عنو. اإلفراجادلؤسسة العقابية ، وبعد 

" وىي احلالة النفسية االجتماعية و االقتصادية اليت يعيشها النزيل ادلفرج اإلفراج لصدمةتعرض النزيل ادلفرج عنو  "
 عنو. اإلفراجعنو خالل األشهر األوىل بعد 

السجن من اجل البحث  إىلالعودة  إىل، فهناك بعض النزالء الذين ؼلططون اإلفراجارتكاب اجلرؽلة بعد  إىلالعودة 
من اجل الالمسؤولية، فيدخلون السجن يف فصل الشتاء وؼلرجون يف  آخردبعٌت  أو كلواألوادلبيت  ادلأوىعن 

 فصل الصيف.

  أو مهاوي الرذيلة واالضلراف عند ما يسجن عائلها االضلرافات اليت تشهدىا اسر النزالء احملبوسُت والسقوط يف
 كبَتىا.

ادلتغَتات اخلارجية ليت حدثت يف بيئة النزيل ادلفرج عنو،  خالل تواجده دبؤسسة إعادة الًتبية، وما مدى قدرتو 
، كل حسب شخصيتو أخر إىلعلى التكيف معها بعد خروجو من السجن،الن عملية التكيف زبتلف من نزيل 

وبتو اليت أمضاىا يف مؤسسة إعادة الًتبية ، وذلذا فان عملية التكيف "ىي عملية اجتماعية تتضمن ومدة عق
واذباىات  وأراء وأذواقيتكيف الفرد مع ما يسود رلتمعو من عادات  أنو اجلماعات ومن الضروري  األفرادنشاط 

النزيل احملبوس داخل ادلؤسسة العقابية ، فانسجام 13حىت تسَت جوانب احلياة االجتماعية يف توافق وانسجام تام" 
مدة تنفيذ العقوبة، وما مدى تقبلو ذلا، وىذا ما تقوم عليو جلنة تطبيق العقوبات حيث تنص على ترتيب  إىلراجع 

و توزيع ادلسجونُت حسب وضعيتهم اجلزائية و خطورة اجلرؽلة وجنسهم، وسنهم وشخصيتهم، ودرجة استعدادىم 

                                                           
 23، ص8555عبد الرمحان زلمد العيسوي، علم النفس والًتبية واالجتماع، دار الراكب اجلامعية،   13
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سة إعادة الًتبية، يواجو داخل مؤس لعقوبتوسبضية النزيل ادلفرج عنو لفضاء  فأثناء  ،14ح"لعملية التكيف واإلصال
                                                                                                                                  اجتماعية  "جزء أو رىط داخل كل مجاعةمشكلة االندماج أيضا باعتباره 

اتساعا منو ولكنو بدرجات متنوعة، وبشكل سلتلف تبعا للميادين"، كما يتلقى رعاية اجتماعية حيث تعترب  أكثر
 إنللسجُت وتنحصر ىذه األخَتة يف  تنظيم وقت فراغو  ودراسة مشاكلو، باعتبار  من عناصر الربامج التاىيلية

ادلشكلة ىي:"خلل يف البناء واالضلراف داخل إطار اجملتمع، وىي معوق وشيء ضار،  بنائيا ووظيفيا وتعوق ربقيق 
 إشباع االحتياجات اإلنسانية األساسية" 

قيد احلرية، حيث يرفض االندماج مع رلتمع السجن دبا  أو األسرنزيل احملبوس لعملية فادلشكلة ىنا ىي رفض ال
 األخصائيُتتوفَت عليو الئحة ادلؤسسة العقابية من فيو من نظام متبع على ادلساجُت احملكوم عليهم، رغم ما تنص 

 األخصائيُتالنفسانيُت واالجتماعيُت، ولكن من خالل تصرػلات ادلبحوثُت الحظنا غياب ملحوظ لدور 
بعدىا)عملية  أما، اإلفراجسانيُت و االجتماعيُت، مع رفض النزالء احملبوسُت ذلم شخصيا، قبل عملية النف

(، فهم منعدمُت حيث ال يوجد رعاية الحقة فعلية وملموسة، ىذا ما يولد نوعا من اإلحباط النفسي لدى اإلفراج
االندماج بُت  إىلة االجتماعية اليت تدعو الرغب إضعافادلفرج عنهم، الذي من شانو  أوالنزالء سواء احملبوسُت 

 اجملتمع بصفة عامة. أونفس اجملتمع سواء رلتمع السجن  إىلالنزالء وتقضي على شعورىم باالنتماء 

 وضعية  النزالء المفرج عنهم في الجزائر: 5-2

رلموعة من ادلشاكل اليت تقف حاجزا  إىليواجو النزيل ادلفرج عنو بعد خروجو من السجن وتعرضو لصدمة اإلفراج 
وبعدما تعايش مع رلتمع السجن واكتسب  إليواندماجو وتكيفو مع الوسط االجتماعي اجلديد، بالنسبة  أمام

قضى فًتة طويلة من العقوبة، وىو يف نظر اجملتمع رلرم  إذاثقافتو، ليجد نفسو يف عامل جديد وغريب عليو، خاصة 
سجون، يبعث يف نفوسهم اخلوف والرعب والنفور وسوء الظن، وىذا الوضع يقود وذو سوابق بل متخرج من ال

وردة  االغًتابالعودة اإلجرام واالضلراف وادلزيد من  إىلوبالتايل  واالجتماعيةالعزلة النفسية  إىلالنزيل ادلفرج عنو 
 ىي: اجلزائرفعل معادية للمجتمع، ومن ابرز ىذه ادلشاكل اليت تواجو النزالء ادلفرج عنهم يف 

 تشتت األسرة: 5-2-1

                                                           
 223، ص8554، 8عبد احلميد زلمد اذلامشي، ادلرشد يف علم النفس االجتماعي، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط  14
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فمنهم من  ينبذ وػلرم من  عنو، اإلفراجمنذ دخولو السجن حىت يوم  تبدأ أسريةيعيش النزيل ادلفرج عنو صعوبات 
                                                                              الضرورية، كتوفَت لو  حرمانو من تلبية متطلباتو إىلوىو يف السجن إضافة  أسرتوزيارة 

ادلالبس، وىكذا يعيش النزيل احملبوس حرمانا ماديا وعاطفيا،  أوو ادلشرب )القفة(  ادلأكل أوزلامي للدفاع عنو 
                                                                                                         أسرتوعنو قد ال يستقبل من قبل  اإلفراجوعند 

كان  وزلبوسا  داخل ادلؤسسة العقابية أ ، ومنهم من يرحب بو سواء أكانوأو حىت أصدقائعائلتو  أفراداحد  أو
ا على تكيف واندماج النزيل كبَت   تأثَتا لألسرة أنل على مفرجا عنو، شلا يكسبو راحة نفسية واجتماعية وىذا لدلي

ىي اخللية األساسية واجلماعة األولية يف بناء اجملتمع، وىي"نظام  األسرةمفرجا عنو، الن  أوكان زلبوسا سواء  
 اجتماعي ينبع عن ظروف احلياة الطبيعية التلقائية للنظم و األوضاع االجتماعية"

لو كل ادلتطلبات واحلاجيات الداخلة يف نطاقها وربت مسؤوليتها،  رد من خالل توفَتعلى محاية الف األسرةتعمل 
السوء ورلمل  قاءعن أصد وإبعادهو بذلك تساعد النزيل ادلفرج عنو يف عملية التكيف واالندماج االجتماعي 

 .اإلجرام إىلالعودة  أواالضلراف  إىلالضغوطات النفسية واجملتمعية اليت تؤدي بو 

 أواخللع  أزواجهناليت قد تواجو النزالء ىي الطالق، فقد تطالب بعض الزوجات من   األسرية ادلشاكل من بُت
"  األسرية بالمشكلةالعكس فور دخول الزوجة السجن،وىذا ما يسمى " أوالطالق فور دخول الزوج السجن 

، كما ال يوجد أسرية، وان اختلفت درجة حدهتا،  فال يوجد رلتمع ؼللو من مشاكل أبديةوىي ظاىرة اجتماعية 
عنو اثر سيئ  ينتجفًتة من حياة الزوجة زبلو من أزمات التفكك...وىي شكل مرضي يصيب األداء االجتماعي 

  15ككل"  األسرةيف  و، أاألسرةيف الفرد كعضو يف 

يف ظل غياب  أسرىم إلعالةكون مقاعد الدراسة، حبثا عن عمل ويًت  األسرة أفرادوبغياب احد الوالدين ينحرف 
رلرمة شلا  األسرةاعتبار ىذه  إىل اجملتمعالنزيل، بل قد يذىب  بأسرةالتوجيو والتكفل النفسي و االجتماعي 

" ال ذنب ذلم فيها ولكنهم اجربوا على التعايش معها عار بوصمةبل يوصمون " أفرادىاينعكس سلبا على نفسية 
 السارق.....( أوأوالد القاتل  أووالد احملبوس، )أ

 عدم تقبل المجتمع للنزيل المفرج عنو:  5-2-2
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 45-43حسُت عبد احلميد رشوان، األسرة واجملتمع دراسة يف علم االجتماع األسرة، مرجع سبق ذكره، ص ص  
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احلي الذي  وأفراد األسرةيواجو النزيل ادلفرج عنو مشكلة عدم تقبل اجملتمع لو،  ابتداء من اجملتمع اخلاص وىو 
سبب دخولو  أوالتحذير منو نتيجة ما قام بو  إىل األمرقاء فال غلد منو القبول ، بل يتطور يقطنو وكذلك األصد

ويتمثل ذلك يف طبيعة التعامل الذي يتلقاه منهم حُت معرفتهم تمع العام فهو سائر عموم الناس اجمل أماالسجن، 
 إىلالعودة  إىلخريج السجون، وىذه ادلعاملة تنعكس سلبا على نفسية النزيل ادلفرج عنو، وقد تدعوه  بأنوعنو 

 دا.رلد اإلجرام

 إىل، وظلط ىذه العالقة وادلعاملة زبتلف من مفرج عنو عنو مشكل أخر مع عالقتو بأصدقائوللنزيل ادلفرج  أنكما 
وتالشت، وضلن نعلم انو حىت  اضمحلت اآلخرو  كما كانت ، والبعض ئقا، فمنهم من بقيت عالقتو بأصدآخر

والتقبل ادلتبادل بُت طريف ىذه العالقة ىذا ما جاء يف تصرػلات  والرضاتنجح أي عالقة البد من ربقيق التوافق 
  :ادلبحوثُت

ماعندي حتى صاحبة ككنت فالحبس وال  اناصاحبك جيبك، لصاحبات كانوا بكري ( "17)لحالة رقم: ا
مين خرجت  حتى جواريني غير كفكيف، ما صبت حتى وحدة في كتافي، واهلل ماغير المعاملة برك، الوحدة 

  "شوفة تاعها تعرفيها يال تبغيك وال الالناس ماماترحمش ...من ال

صديقك ىو ما في جيبك، ليس لي صديقات سواء عندما كنت في السجن او بعد االفراج عني، لم "  
اجد اية صديقة تساندني او تساعدني حتى جيراني، واهلل انا اعاملهن فقط من نظرة األشخاص اليك 

                                                                        يرحمون...... الناس التالحظين من يحبك ومن ينبذك 
عالقتي مع صحابي وجيراني ومع قاع الناس عادية كالبارح كاليوم، كانوا ": (81)وفي تصريح الحالة رقم

مع بعضنا بعض فالليل يبعثولي حواج مع الدار مين خرجت من المؤسسة جاو عندي ودروك رانا نخدموا 
  "البحر، ومع العشية نتالقاو ونجمعوا نلعبو الدمينو،وكون تخصني حاجة ما يبخلوش عليا....

يبعثون يل  اكانو عٍت،   اإلفراجوجَتاين والناس عالقة عادية عندما كنت يف السجن وبعد  أصدقائيعالقيت مع  ) 
اعمل معهم يف الصيد  إنا وأالنة، حضروا عندي احلاجيات مع زوجيت وعند خروجي من مؤسسة إعادة الًتبي

فال يبخلون  شيء إىلما احتجت يوما  وإذاالبحري ليال ويف ادلساء نلتقي مع بعضنا البعض نلعبوا لعبة النرد، 
 (عليا....... 
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حسنة ، من جهة ىي عالقة أصدقائوعالقة النزيل ادلفرج عنو مع  أننستنتج من خالل تصرػلات ادلبحوثُت ) 
القة متكاملة ة والزمالة وتضامن اجملتمع ككل، وىكذا فالنزيل ادلفرج عنو يشكل عتتجلى يف عالقة الصداقة اجلَت 

إغلايب على  تأثَتيف احلياة االجتماعية، دلا ذلا من  إدماجو إىلو وجَتانو واجملتمع، هتدف ومتجانسة مع أصدقائ
" ومن جهة الدار قبل الجار اختار"، "الضيق وقت يقالصد" قاءىنا يكمن دور وزلبة الناس و األصدنفسيتو و 

، وىذا ما باإلجراماجملتمع لالهتام ادلبطن والصريح و  جَتاهنا أو والنزيل ادلفرج عنو من قبل أصدقائأخرى يتعرض 
 يقود النزيل ادلفرج عنو للعزلة النفسية واالجتماعية بل يولد لو عقدة نفسية، تدعوه لالغًتاب وبردة فعل معادية

ينظرون  أهنم إالفئة ادلثقفُت،  إىلبعض من الناس ادلقربُت للنزيل ادلفرج عنو رغم كوهنم ينتمون  أنللمجتمع، حىت 
 .اإلنسان بأخيو اإلنسانعالقة  أواجلورة  أونظرة احتقار ونفور وعلى انو رلرم وىذا ما يعوق عالقة الصداقة  إليو

ما يسمى دبجتمع السجن، ليكتسب الثقافة  أوص اجملتمع اخلاص النزيل ادلفرج عنو يتطبع يف الغالب خبصائ إن
:" ىي ذلك الكل ادلركب من ادلعارف والعقائد والفىت واألخالق تايلوركما عرفها   الثقافة إنالفرعية باعتبار 

 بوصفو عضوا يف رلتمع ما"                                اإلنسانوالقانون واألعراف وكل ما اكتسبو 

 16"اإلنساناحدث التعريفات ذلك الذي يعترب" الثقافة ذلك اجلزء من البيئة الذي صنعو  أنكما 

 األحداثمجاعة من رلموع القيم اخلاصة وادلعايَت احملددة اليت توضح وتفسر  أليةىذا وتتكون الثقافة الفرعية 
السائدة يف أي مجاعة توحد  ايَتالقيم وادلع أناخلاصة هبا، وربدد الطرق ادلناسبة لتحقيق ىذه األىداف دبعٌت 

كل مجاعة   أفراديكون سلوك  أنأعضاءىا وتنظم سلوكهم وسبيز طريقتهم اخلاصة هبم يف احلياة، ويًتتب عن ذلك 
سلالفا لسلوك اجلماعة األخرى اليت ذلا ثقافة فرعية خاصة هبا الختالف الثقافة العامة اليت ذلا جوانبها ادلتمثلة يف 

العكس يؤثر يف سلوكهم  أوانو حق وصواب  األفراد دقيعتَت العامة للمجتمع، ذلك الن ما تلك القيم وادلعاي
 بدرجة كبَتة.

واضحة يف البناءات ادلعيارية للثقافات الفرعية اليت  توفرو قاكذلك كشفت البحوث عن وجود اختالفات 
مناطق متفرقة وغَت متماثلة،  أوة مجاعات غَت سلتلفة وطبقات اجتماعية ومهن متباين إىلتتضمن أشخاصا ينتمون 

الثقافة  أخردبعٌت  أواجلرائم اليت ارتكبوىا،  أوونقصد ىنا بالثقافة الفرعية بُت النزالء احملبوسُت الذين زبتلف اجلنح 
الفرعية بُت عصابات األشرار وتكوين مجاعة ادلنحرفُت واجملرمُت اليت يتمثل سلوكها يف السرقة والتعدي على ملك 

 رات والكحول والشواذ جنسيا.والضرب ومدمٍت ادلخد الغَت
                                                           

 21، ص8545علي عبد الرزاق جليب، دراسات يف اجملتمع والثقافة والشخصية، دار ادلعرفة ادلصرية، اإلسكندرية،   16
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عنو، يواجو النزيل ادلفرج عنو عادلا جديدا فهو يف  اإلفراجوغالبا ما يكون ذلذه األفكار طابع السلبية، وبعد عملية 
كان متهما يف قضايا   إذااجملتمع، الذين يرفضون التعامل معو خاصة  أفراد أغلبيةرلرم سابق، بل لدى  اآلخريننظر 

بُت أسرتُت وليست بُت  عالقة الزواج بالزواج باعتبار األمرما تعلق  إذاالقتل، شلا غلعلو مرفوضا  خاصة  أوالشرف 
 .زوجُت فقط 

ادلعاملة قد  أنمل نقل  إناجملتمع يتعامل حبذر مع فئة النزالء ادلفرج عنهم  أنكما الحظنا من خالل ىذه الدراسة 
ما حصل ذلم ىو عربة وتوبة جعلتو  ض احلاالت، يف ادلقابل ىناك من يعاملهم معاملة حسنة باعتبارتنعدم يف بع

مساعدتو على احلصول  أوالطريق الصواب ادلستقيم، منجد من ػلتضنو و يعزز ىذه التوبة بتوظيفو عنده  إىليرجع 
بة وانو تطهر من الذنب بعد إيقاع تزوغلو ىذا بشعورىم اذباىو بصدق النية يف التو  إىلعلى عمل ما، إضافة 

 :العقوبة عليو، كما جاء يف 

 عقوبتو يثني أن من اعدل فاهلل بو فعوقب، ذنبا الدنيا في أذ َنبَ  َمن  :" لى اهلل عليو وسلمص النبي حديث
 عفا قد شيء في يعود أن من أكرم فاهلل عنو وعفا عليو اهلل فستر الدنيا في ذنبا أذنب ومن، عبده على
 فيو وان غَت قابل للتعديل واإلصالح. متأصلالشر غَت  أن، كما احمد اإلمام رواه". عنو

 توظيف النزيل المفرج عنو: 5-2-3

يصطدم النزيل ادلفرج عنو بنظرة الرفض، النفور وعدم الثقة من قبل اجملتمع، فال يوافق على  اإلفراجبعد عملية 
يفة ما، وىي من أوىل األولويات من جهة لتلبية حاجيات بيد ادلساعدة يف احلصول على وظ وإمدادهتشغيلو 

 أن إال، ومن جهة أخرى لرد االعتبار لشخصو كفرد فاعل وفعال يف اجملتمع لو إحساس بروح ادلسؤولية، أسرتو
العثور  أويف االحتفاظ بو  أوادلهٍت يف اجملتمع، وعدم عملو  إدماجو أمامفكرة عدم تقبل اجملتمع لو تقف كحاجز 

ننسى وثيقة السوابق العدلية اليت ذبعل من السجن مصاحبا للنزيل ادلفرج عنو،  أنلو على مهنة يسًتزق منها، دون 
اجملتمع باختالف خصائصو يقًتن برموز وال يتم دبعزل عن اللغة واألفكار وادلعاين  أفرادالتفاعل بُت  أنوضلن نعلم 

، لإلدراكرمزا ولو اسم و رقم و شكل وبالتايل قابل كان   إذا إال إدراكو كل فعل ال ؽلكن  أنوالصور الذىنية ، أي 
وسلوكهم   األفرادبفهم  فتبدأالتفاعلية الرمزية تنطلق من  الوحدات الصغرى لفهم الوحدات الكربى  أنوىنا صلد 

الكالم  أولعمل عن طريق ا سواءكمدخل لفهم النسق االجتماعي، فالنزيل ادلفرج عنو يتفاعل مع الناس واجملتمع 
الثابتة داخل اجلماعة سبثل نسقا الن ذلا بنية،  أفعالواألرقام ، وبالتايل حسب التفاعلية الرمزية فان  أوالسلوكات  أو

سلبيا  أوإغلابيا  أكانالقيام بو  سواء  اآلخرينبل نسق من األدوار اليت تقوم على أساس ما يتوقع كل فرد من 
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 أوتعاملهم مع النزيل ادلفرج عنو يستوعبون و يتوقعون منو ما ىو سليب وىذه النظرة  اجملتمع  يف فأفرادوبالتايل 
ذلك عدم وجود تكفل نفسي ومساعدات اجتماعية  إىلصورة النزيل ادلفرج عنو تعيق عملية إصالحو، ضف 

تماعي للنزالء ورعاية الحقة وىذا ما يولد نوعا من التمايز الذي ال يساعد على ربقيق التكيف واالندماج االج
 ادلفرج عنهم.             

لو  أنترى ان تكرار السلوك االجتماعي واستمراره يف اجملتمع يعٍت  دوركايم" اميلالنظرة الوظيفية عند " إن"  
تكون للجرؽلة وظيفتها يف ضوء  أنوظيفتو اليت يقوم هبا، لتحقيق بقاء اجملتمع واحلفاظ على توازنو، وذلذا فال بد 

يؤدي وظائفو أداء سليما...ولو  أنيف مساعدة اجملتمع على  إسهاميكون ذلا  أنالوظيفية، حىت انو البد النظرة 
السلوك ادلباح الذي  إدراكسبكن اجملتمع من  أهنادوركاًن ال اتضح لنا ما تقوم بو اجلرؽلة من وظائف،  إميلاتبعنا 

                                                                          17بُت ما ىو مباح من السلوك وما ىو زلضور منو" وإيضاحهايقره ىذا اجملتمع، ىنا تقوم  اجلرؽلة بوضع احلدود 

وضلن ال نشجع على ارتكاب اجلرؽلة وال كننا نقول لوال اجلرؽلة وغَتىا من االضلرافات دلا وجدت مؤسسات الضبط 
" عن اجلرؽلة يف حدوث تطور عميق يف فهم مدلول اجلرؽلة ويف دوركايم اميل"االجتماعي، وقد ساعدت دراسات 

منو مفهوم  أكثرليس سوى مفهوم اجتماعي  أصولويف  اإلجرام وأصبحالسوسيولوجي ادلصاحب ذلا  اإلطارربديد 
 سيكولوجي. أوقانوين 

كاؽلي الوظيفي لتحقيق نظور الدور ة اليت يرتكز عليها ادلتقسيم العمل يف اجملتمع ىو من الدعائم األساسي إن"
التكامل والتضامن بُت األنظمة االجتماعية ادلختلفة يف اجملتمعات ادلعاصرة، حيث انو نتيجة للتطور العلمي 

والتكنولوجي والصناعي، وتراكم العلوم وادلعارف وتعقد العمل وزيادة التخصصات كان البد من توزيع إمكانات 
 أىدافدوات وعالقات وتوقعات بُت أعضاء اجملتمع حىت ؽلكن اصلاز العمل وربقيق وما يرتبط هبا من أ األفراد

تقسيم العمل يف اجملتمع يعترب واحدا من الرسائل الضرورية وادللحة يف اجملتمعات احلديثة على  أناجملتمع، أي 
، وعليو فانو من حقوق النزيل ادلفرج عنو، العمل 18اجملتمع" وأفرادوجو لتحقيق التكامل والتضامن بُت أجزاء  أفضل

 وأىلو ثانيا.                                                                        أسرتولتحقيق ذاتو أوال ولتلبية حاجيات 

  

                                                           
 48، ص8548ول، مكتبة األصللومصرية، زلمد عارف، اجملتمع بنظرة وظيفية، الكتاب األ  17
 823-885عديل أبو طاحون، النظريات االجتماعية ادلعاصرة، ادلكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، ص  18
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 نتائج عامة للبحث :

طالقا من تصرػلاهتم عربوا عن صعوبة التكيف ادلبحوثُت وان أن إىلمن خالل دراستنا ادليدانية اليت قمنا هبا توصلنا 
النزيل احملبوس سرعان ما يتشرب خصائص وصفات ادلؤسسة  أنواالندماج داخل السجن، حيث استخلصنا 

 ".الفرعية لمجتمع السجن الثقافة"أو" السجن سوسيولوجيةالعقابية حيث ؽلكن القول بوجود "

مؤسسة إعادة الًتبية، ليست دبؤسسة عقابية بقدر ما ىي مؤسسة  أنالنزالء ادلفرج عنهم على  أغلبيةامجع       
 تقرير اجلانب االجتماعي لدى نزالئها داخلها وخارجها. إىلإصالحية وعالجية تسعى 

ادلبحوثُت صعوبات يف احلصول على عمل او يف االحتفاظ بو، الن السجن يضل مصاحبا  أغلبيةكما واجو   
قة السوابق العدلية، ىذا رغم حصولو على شهادات تعليمية وتكوينية من للنزيل للمفرج عنو، من خالل وثي

مؤسسة إعادة الًتبية على عكس ذلك ىناك من النزالء ادلفرج عنهم من استفادوا منها وجسدوىا على ارض 
 الواقع.

استفادوا من أنظمة االحتباس وىي أنظمة قائمة على الثقة ؼلضع ذلا النزيل  أهنمادلبحوثُت  أغلبية أفادلقد     
اخلارجية، نظام احلرية النصفية، إجازة اخلروج ونظام  ترشاالو احملبوس خارج مؤسسة إعادة الًتبية وىي نظام 

 ادلشروط، التوقيف ادلؤقت لتنفيذ العقوبة وكذا الصوار االلكًتوين. اإلفراج

ادلستوى،شهادة التعليم ادلتوسط،  إثبات،األمية، زلو مستوياتوادلبحوثُت من التعليم دبختلف  لبيةأغاستفادة     
تنفيذىم  أثناءشهادة البكالوريا، وحىت إسبام تعليمهم العايل اجلامعي واحلصول على شهادة ليسانس و ادلاسًت 

 عنهم. اإلفراجبعد  أوالعقوبة 

، من خالل تقدًن لو فرص عمل لألحسنظروف االحتباس قد تغَتت  أنلى أكد أغلبية النزالء ادلفرج عنهم ع   
 على انو فرد من أفراد اجملتمع. لتحسسوعلى عملو،   داخل ادلؤسسة وخارجها مقابل تقاضي اجر

مؤسسة إعادة الًتبية تقوم بدور كبَت يف تفعيل النزالء ادلفرج عنهم، من خالل ما تقدمو ذلم  أن إىلوعليو طللص 
 تساعدىم على عملية االندماج والتكيف يف اجملتمع. أنامج تعليمية ونشاطات ترفيهية اليت بوسعها من بر 
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 خاتمة عامة 

من خالل حبثنا ىذا وعلى ضوء الدراسة امليدانية واملقابالت اليت أجريت لواقع النزالء املفرج عنهم يف اجملتمع،      
وادماجهم، من خالل ما تقدمو هلم من إصالحات وبرامج تعليمية تثقيفية ودور مؤسسة إعادة الًتبية يف تفعيلهم 

وحىت تكوينية، ونشاطات ترفيهية، وانطالقا من املالحظات والنتائج املتوصل اليها، تظَّهر لناما مدى فعالية ىذه 
بوسو  واملفرج عنهم الربامج و الدور اإلجيايب والكبري الذي تقوم بو مؤسسة إعادة الًتبية يف  إدماج النزالء احمل

 داخلها وخارجها .

فهناك تباين بو  النزالء املفرج عنهم، فمنهم من يندمج بطريقة سلسة يف اجملتمع سواء مع افرده او حىت يف     
احلصول على عمل، مستخدما  شهادات التعليم اوشهادات التكوين املهين والتمهو  اليت حتصل عليها اثناء 

اجو، فصورتو ال تلقى القبول والرضا وإمنا متضيتو للعقوبة، ومنهم من جيد صعوبة وعوائق تقف أمام تكيفو وإندم
عكس ذلك، بل ىو خريج السجون، فصحيفة السوابق العدلية تقف امامو خاصة يف جمال التوظيف مما يدفو اىل 

 العودة اىل الركاب اجلرمية وبالتايل العودة اى السجن )مؤسسة إعادة الًتبية(. 

ليات، فال خيلو تشريع من تشريعات القضائية والعقابية من ففي اجملتمع اجلزائري توفر الدولة إصالحات وا   
فقراتو، كقانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسو ، وبرامج الرعاية الالحقة للنزالء املفرج 

 : التوصياتعنهم، وعلى ضوء ما تقدم نقًتح بعض 

استغالل كافة اإلمكانيات املتاحة من وسائل االعالم العمل على تغيري نظرة اجملتمع اىل النزالء املفرج عنهم ب -
 املختلفة والتوعية، وحتسيس اجملتمع املدين بالدور املنوط بو لتجسيد ىذه الثقافة يف امليدان.

 متابعة ومراقبة النزالء املفرج عنهم لفًتة معلومة، بغية التأكد من استقامتهم واندماجهم يف اجملتمع. -

 ًتاط التلقائي لصحيفة السوابق العدلية يف  التوظيف .العمل على عدم االش -

 متكو  النزالء املفرج عنهم من االستفادة من الربامج الوطنية للتشغيل كباقي افراد اجملتمع. -
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حتسو  وتفعيل االتفاقيات املربمة بو  قطاع السجون والقطاعات املختلفة من اجل إعادة إدماج النزالء املفرج  -
 إعطاءىم فرصة يف العمل ووقايتهم من الرجوع إىل ارتكاب اجلرمية.عنهم و 

              تشجيع إنشاء املراكز واجلمعيات ذات الصلة بإعادة إدماج النزالء املفرج عنهم.                                                     -

ىدافها  وكذا للبحث العلمي ودراسات املتخصصو  تنظيم أبواب مفتوحة للتعريف مبؤسسات إعادة الًتبية وبأ -
 لدراسة جمتمع السجن والسجو  يف اجلزائر.             
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 دليل المقابلة:
محور األول : البيانات الشخصية للمبحوث:ال  

 الجنس:       ذكر                           انثى  (1
 السن:  (2
ثانوي                     ستوى التعليمي: محو االمية           ابتدائي            متوسط الم (3

  جامعي     
            ارمل)ة(الحالة المدنية: اعزب)ء(                متزوج)ة(                   مطلق)ة(              (4
 المهنة: (5

المعاش داخل المؤسسة: أسباب دخولك السجن والواقع المحور الثاني:  

 التهمة: (1
 سنة دخولك السجن: (2
 مدة تنفيذ العقوبة: (3
 ما نوع املؤسسة العقابية اليت امضيت فيها مدة العقوبة؟ (4
 ىل ىذه املرة األوىل اليت تدخل فيها السجن ؟ يف حالة اإلجابة ب:ال، كم من مرة دخلت السجن؟ (5
اىم الصعوبات  واملشاكل اليت كيف كانت عملية تكيفك واندماجك داخل السجن؟ ما ىي  (6

 واجهتك؟ وما ىي العقوبة اليت تلقيتها نتيجة ذلك؟
 كيف كانت عالقتك مع موظفي السجن؟ (7
 ؟كيف كانت عالقتك مع النزالء احملبوسن (8
 كيف تتصل باإلدارة او مدير املؤسسة؟ (9

 ىل ىناك ممثل عن النزالء احملبوسني يف املؤسسة؟ (11
 مر؟كيف تبلغ لكم التعليمات او األوا (11



 مالحق
 

 كم مرة يزورك االىل )االسرة( يف الشهر؟ وىل استفدت من الزيارة املباشرة لالىل يف املؤسسة؟ (12

اهم البرامج واألنشطة التي تقدمها المؤسسة للنزالء المحبوسين:  المحول الثالث:  

 املؤسسة؟ داخلما ىو العمل الذي كان موكال اليك  (1
تعليمي؟ وىل جنحت؟ يف حالة اإلجابة بنعم ماىي  ىل استفدت من الربامج التعليمية؟ يف أي مستوى (2

 الشهادة املتحصل عليها؟
 ىل استفدت من برامج التكوين املهين والتمهني؟ ما ىو التخصص؟ (3
 ماىي اىم النشاطات  واهلوايات اليت مارستها يف املؤسسة؟ (4
 ىل تلقيت رعاية صحية يف املؤسسة ؟  (5
 ستفدت منو؟ ىل تلقيت هتذيبا دينيا وخلقيا يف املؤسسة؟ ا (6
 ىل استفدت من أنظمة إعادة اإلدماج؟ يف حالة اإلجابة بنعم ماىو النظام الذي استفدت منو؟ (7

: المحور الرابع: اسئلة حول عملية االفراج  

كيف كانت نفسيتك قبل االفراج عنك؟  ىل تعرضت لصدمة االفراج؟  يف حالة اإلجابة بنعم، ىل  (1
 النفسانيني او االجتماعيني  ؟تلقيت مساعدة من قبل االخصائيني 

ىل قدمت لك الشهادات املتحصل عليها سواء يف التعليم او التكوين، اثناء عملية االفراج عنك ام  (2
 بعدىا؟

 ىل قدمت لك مساعدات من قبل املؤسسة بعد االفراج عنك؟ ما ىي ىذه املساعدات اذكرىا؟ (3
 ام مؤسسة العادة الرتبية واالدماج؟ وملاذا؟ كيف تنظر اىل مؤسسة إعادة الرتبية، ىل ىي مؤسسة عقابية (4
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المحور الخامس: حول واقع النزالء المفرج عنهم في ظل ما تقدمه مؤسسة إعادة التربية 
                                                                     من برامج واصالحات:

 ؟ملاذا( ي)اذكر بالالمباالت اإلجابة حالة يف؟ ،عنك االفراج بعد االسرة  استقبلتك كيف (1
كيف    ؟           ملاذا( ي)اذكر بالالمباالت اإلجابة حالة يف،  كيف استقبلك االصديقاء واجلريان؟ (2

تقيم)ي( نظرة اجملتمع اليك بعد االفراج عنك؟ ملاذا؟                                           ىل 
ها داخل مؤسسة إعادة الرتبية، فيتجسيدىا على ارض الواقع؟ كيف استفدت من الربامج اليت تلقيت

 ذلك؟
ىل وجدت صعوبة يف احلصول على عمل؟ يف حالة اإلجابة ب نعم اذكر ما ىي اىم الصعوبات اليت  (3

 واجهتك؟
 ىل تلقيت مساعدات  يف اطار الرعاية الالحقة)من قبل مجعيات اومراكزاملساعدة..( بعد االفراج عنك؟ (4
 ستعد للدخول مرة أخرى اىل السجن؟ ملاذا؟ىل انت م (5
كيف تقيم دور مؤسسة إعادة الرتبية يف  إعادة االدماج االجتماعي للنزالء بصفة عامة)النزالء احملبوسني  (6

 واملفرج عنهم(؟
 ىل انت راض)ية( عن ىذا املاضي؟ملاذا؟    (7
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 مؤسسةالتعليم ، تكوين مهني في  المهنة
 إعادة التربية:

سنة دخولك  التهمة: مدة العقوبة
 السجن

الجن السن المستوى التعليمي الحالة المدنية السكن
 س

 

 تعليم و تكوين خباز
 خباز

السنة األولى  متزوج حوش 2116 التعدي على شخص عامين
 متوسط

 11 ذكر 39

)حصوله على شهادة تعليم  حر عمل
 التعليم المتوسط(

حمل السالح  ستة اشهر
 االبيض

ألسنة الرابعة  أعزب فيال 2118
 متوسط

 12 ذكر 19

السنة األولى  متزوج حوش 2115 السرقة ستة سنوات تعليم وتكوين في النجارة نجار
 متوسط

 13 ذكر 45
 

السنة الخامسة  متزوج فيال 2117 التعدي على شخص عامين تعليم وتكوين في البستنة فالح
 ابتدائي

 14 ذكر 38

ماكثة 
 بالبيت

على دفن  التستر عامين تعليم
 رضيعتها

ابتدائي السنة  متزوجة شقة 1988
 الثانية

 15 انثى 47
 

تعليم)الحصول على شهادة  جزار
التعليم المتوسط( وتكوين  

 كهربائي

 عامين
 

السنة الرابعة  أعزب شقة 2112 بيع  اللحوم الفاسدة
 متوسط

 16 ذكر 31
 

جدول يمثل معطيات المقابالت  : 10ملحق   
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 21 تعليم /
 سنة

 17 انثى 55 / ارملة شقة 1999 القتل العمدي
 
 

 
خمس  تعليم عامل بسيط

 سنوات
المتاجرة بالكحول 

 والسرقة
السنة الرابعة  أعزب قرية 2116

 ابتدائي
 18 ذكر 28

 37 متوسط أعزب حوش 1998 الهجرة الغير شرعية عامين تعليم وتكوين في النجارة عامل بسيط
 

 19 ذكر

السنة الثالثة  مطلق شقة 2117 التزوير سنة 12 تعليم وتكوين حداد عمل حر
 ثانوي

 11 ذكر 39

 11 ذكر 41 مستوى جامعي متزوج شقة 2117 الرشوة عام / تاجر
موظف  في 

 خاصةشركة
عدم تسديد نفقة  عام تعليم

 األوالد
 12 ذكر 44 مستوى جامعي مطلق فيال 

تعليم)حصوله على شهادة  عامل حر
 البكالوري

  2118 اغتصاب عامين
 شقة

السنة الثانية  أعزب
 ثانوي

 ذكر 22
 

13 
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سبع  تعليم وتكوين في الخياطة منظفة
 سنوات

السنة األولى  عزباء حوش 2113 المتاجرة بالمخذرات
 ثانوي

 14 انثى 28

موظف في 
شركة 
 خاصة

ماجستير في  متزوج فيال 2111 التحرش الجنسي عامين /
 الغة الفرنسية

 15 ذكر 45

خمس  / /
 سنوات

ليسانس في  متزوج فيال 2117 قضايا فساد
 الحقوق

 16 ذكر 55

 
عاملة 
 نظافة

تعلم وتكوين في الخياطة 
 والكروشي

 
11 

 سنوات

 2115 المتاجرة بالمخذرات
 

 
 شقة

 مطلقة
 
 

 محو االمية
 

 17 انثى 45

السنة الثالثة  عزباء حوش 2111 الدعارة اربع سنوات تعليم عمل حر
 متوسط

 18 انثى 39

 7 تعليم وتكوين في النجارة تاجر
 سنوات

السنة الثالثة  ارمل قرية 2111 سرقة أمالك الدولة
 ابتدائي

 19 ذكر 37

سكن  1994 القتل ةسن 21 تعليم تاجر
 ريفي

 21 ذكر 45 مستوى جامعي متزوج
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   2114إلى ديسمبر  2115الخروج من ستة جدول يوضح عدد المستفيدين من نظام إجازة  : 12ملحق 
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  2114إلى ديسمبر  2115ة نمن س لمشروطا اإلفراج : جدول يوضح عدد المستفيدين من نظام  12ملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 مالحق
 

 العقابية :  المؤسسةالدروس التعليمية في : جدول يوضح عدد المستفيدين من  13ملحق 


