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املقدمـــة

احلم�د هلل رب العامل�ني والصاة والس�ام عىل أرشف األنبياء واملرس�لني نبين�ا حممد وآله 
وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين   وبعد:

إن نزيل السجون أو اإلصاحيات الذي زلت به القدم ودخل هذه املؤسسات العقابية أو 
اإلصاحية مل يكن وحده هو الذي يتحمل هذه النتيجة بل إن وراءه أرسة ووالدين يش�اركونه 
يف حتم�ل ه�ذا األمل املري�ر ويتجرع�ون املعان�اة ويعان�ون ذل احلاج�ة والعوز، فقد غ�اب عنهم 
عائله�م الذي يكس�ب هل�م الق�وت ويش�اركهم وجباهت�م وحياهت�م وأصبح خل�ف القضبان 
احلديدي�ة ف�ا يصل�ون إليه وال يص�ل إليهم. ك�ا أن األطفال والنس�اء بحاج�ة إىل من حيميهم 
وي�رف عليه�م ويربيهم فأصبحوا بدون رقاب�ة وتربية، بل إن ذلك قد يكون له األثر الس�لبي 
عليه�م ب�أن يك�ون وصم�ة ع�ار يف جبينه�م أم�ام زمائه�م وأصدقائهم وه�ذا يك�ون مدعاة 
لانح�راف واجلن�وح بس�بب العام�ل النفيس م�ن جه�ة وغي�اب الرقاب�ة واإلرشاف من جهة 

أخرى.. 

فالول�د قد يقرتن برفقاء الس�وء ويتعاطى املخدرات واملس�كرات ويمتهن الرسقة والبنت 
قد ترتبط بالعاقات املحرمة وغري املروعة هلذا السبب .

لذا فإن أرسة السجني تتعرض ملخاطر وظروف ومزالق قد تؤدي هبا إىل التفكك واالهنيار 
ثم اجلنوح إىل اجلريمة واللحاق بعائلها يف السجن، وهذه املخاطر هي :

1- نفس�ية: األمل النف�يس ال�ذي يتجرع�ه أوالد وبنات الس�جني وزوجته م�ن اهلم والغم 
وكذلك ما يقاسونه من آالم نفسية من نظرة وازدراء املجتمع الذي ال يرحم .

2- أمني�ة: قد تك�ون األرسة مهددة باخلطر يف االعتداء عىل أع�راض أفرادها لعدم وجود 
من حيميهم ويستغلون ضعفهم وحاجتهم هلذا الغرض .
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�- اجتامعية: التفكك واالهنيار األرسي وعدم الرتابط والسقوط من أعني املجتمع .

�- اقتصادي�ة: احلاج�ة املادية ملس�تلزمات احلي�اة كإجيار املنزل وتس�ديد فوات�ري الكهرباء 
واالتصاالت واملياه واحلاجة للعيش واملابس واألثاث واملناس�بات واللوازم املدرس�ية عاوة 
عىل ما يكلفه السجني من رشاء بعض املستلزمات له واهلدايا وكذلك أجرة السيارات للوصول 

له وزيارته .

5-  تعليمية: قد يتخلف األبناء والبنات عن املدرس�ة بس�بب عدم وجود من يتابعهم وقد 
يت�ردون ويترسب�ون م�ن التعليم وذلك لعدم وجود متطلبات الدراس�ة م�ن مابس وأدوات 
مدرسية أو لعوامل نفسية لعدم قدرهتم عىل الصمود أمام زمائهم الذين حيتقروهنم ويعريوهنم 
بس�بب عائله�م املس�جون، وال يقبل�ون أصًا يف امل�دارس لعدم وج�ود األوراق واملس�تندات 

والوثائق معهم وفقداهنا من عائلهم .

6-  صحية: قد يتعرض أبناء وبنات الس�جني ألمراض خطرية مس�تعصية فا جيدون من 
يعاجلهم أو يش�رتي هلم قيمة الدواء أو ثمن العاج أو العمليات، فاألم مس�كينة قد ال تس�تطيع 
ذل�ك ومل يكن هناك من يش�فع هل�م أو يتابع أوراقهم فيتمكن منهم املرض أو يصبح مس�تعصيًا 

عىل العاج .

وبمجرد غياب عائل األرسة عنها يصبح أطفاله يف حكم األيتام وزوجته يف حكم األرملة 
حلني عودته إليهم .

وإن أرسة الس�جني تتأثر وتترضر بدخول أحد أفرادها الس�جن س�واء كان ذلك الفرد هو 
عائ�ل األرسة أم أحد أفرادها ويتمثل هذا التأثري يف أوجه خمتلفة حس�ب الدور الذي يؤديه هذا 

النزيل داخل األرسة، قبل دخوله السجن ويتمحور هذا التأثري يف النقاط التالية :

1- الس�جن ع�ار يعم مجيع أفراد األرسة يف نظر املجتم�ع وخاصة املجتمعات العربية التي 
تع�د االنتاء قائًا لألرسة وليس لألفراد ويؤثر هذا الع�ار عىل األرسة ويؤدي إىل انزواء أفرادها 
وجرح كرامتهم وإحساسهم بمركب نقص، األمر الذي قد يدفعهم إىل جمموعة من املشكات 



5د. سعد بن عبد اهلل العريفي

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي الثالث � دبي �

غري املنتهية .

2- عندم�ا يس�جن رب األرسة أو عائلها فإن ذلك ينعكس ع�ىل األرسة وحيطمها ويؤدي 
إىل ضياعها  من عدة أوجه .

3- انع�دام مص�در ال�رزق خاص�ة إذا كان الدخ�ل هو م�ن قبل ال�زوج وه�و الغالب يف 
املجتمعات العربية .

4- افتق�ار األرسة ملص�در الرتبي�ة واإلرشاف وبالت�ايل يق�ع العبء عىل الوال�دة يف عملية 
الرتبية أو عىل األخ األكرب وهي مهمة شاقة وعسرية .

وانطاق�ًا من قوله س�بحانه وتعاىل: ﴿ َوَتَعاَوُن�وْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى ﴾ ] س�ورة املائدة، اآلية: 
ْجَواُه�ْم إاِلَّ َمْن َأَمَر بَِصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إِْصاَلٍح َبْيَن  ن نَّ 2[. وقول�ه تع�اىل: ﴿ الَّ َخْيَر فِي َكثِيٍر مِّ

النَّاِس َوَمن َيْفَعْل َذلَِك اْبَتَغاء َمْرَضاِت الّلِه َفَس�ْوَف ُنْؤتِيِه َأْجًرا َعظِيًما ﴾ ]س�ورة النس�اء: 114[.. 
وقول املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص : » مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلس�د الواحد إذا اش�تكى منه 

عضو تداعى له سائر اجلسم بالسهر واحلمى « رواه مسلم .

لذا فإن دعاة اإلصاح واملس�ؤولني عن هذه املؤسس�ات اإلصاحية قد فكروا يف تكوين 
جلن�ة وطني�ة لاهتام هب�ذا األمر، وقد كان يل رشف املس�امهة يف تكوين ه�ذه اللجنة وتم الرفع 
للجه�ات املس�ؤولة عن هذه الفك�رة وتكونت اللجنة الوطني�ة لرعاية الس�جناء واملفرج عنهم 
وأرسه�م، وذل�ك بموجب قرار جملس ال�وزراء يف اململكة العربية الس�عودية رقم )2( وتاريخ 
1422/1/1ه�� وذل�ك لتخفي�ف املعاناة الت�ي ياقيها أرسة وأبن�اء الس�جناء وكذلك رعاية 
برامج اإلصاح للس�جناء والرعاية الاحقة للمفرج عنهم من الس�جون واإلصاحيات التي 

حددها القرار املذكور وذلك عىل النحو التايل :

أوالً: إنش�اء جلن�ة وطني�ة لرعاية الس�جناء ون�زالء اإلصاحي�ات واملفرج عنه�م ورعاية 
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أرسهم يكون مقرها الرياض، ويتوىل رئاستها وزير العمل والشئون االجتاعية )1(.

ثانيًا: يشرتك يف عضوية هذه اللجنة مندوبون من اجلهات األيت بياهنا :

1- وزارة الداخلية .

2- وزارة العمل والشئون االجتاعية )وزارة الشئون االجتاعية حاليًا( .

3- وزارة العدل .

4- وزارة الشئون اإلسامية واألوقاف والدعوة واإلرشاد .

5- وزارة اإلعام .

6- وزارة الصحة .

7- وزارة املعارف )الرتبية والتعليم حاليًا( .

8- وزارة اخلدمة املدنية .

9- الرئاسة العامة لرعاية الشباب .

10- هيئة التحقيق واالدعاء العام .

11- مندوب من مجعية الرب يف منطقة الرياض .

12- من�دوب من القطاع اخلاص يرش�ح من جملس الغرف التجاري�ة والصناعية ورئيس 
اللجنة – االستعانة – عند احلاجة بمن يراه .

ثالثًا: تقدم هذه اللجنة با ييل :

)1( تم فصل وزارة العمل عن الشئون االجتاعية ويقوم وزير الشئون االجتاعية بذلك .
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أ-   تطوير الربامج داخل املؤسسات اإلصاحية والسجون .

ب-  اختاذ الوسائل الكفيلة برعاية السجناء ونزالء اإلصاحيات وأرسهم .

ج��-  اختاذ الوس�ائل الكفيلة برعاي�ة املفرج عنهم وأرسهم با ي�ؤدي إىل عدم عودهتم إىل 
اجلريمة مرة أخرى .

د-  إج�راء الدراس�ات العلمي�ة الت�ي تعمل عىل إصاح الس�جناء ون�زالء اإلصاحيات 
واملفرج عنهم ودراسة البدائل املمكنة للسجني .

رابع�ًا: تش�كيل جلن�ة فرعي�ة يف كل منطقة بقرار م�ن رئيس اللجن�ة الوطني�ة ملتابعة رعاية 
الس�جناء ون�زالء اإلصاحيات واملفرج عنهم ورعاية أرسهم يك�ون أحد أعضائها مندوبًا عن 

مجعية خريية يف هذه املنطقة .

خامس�ًا: تعد اللجن�ة الوطنية التعلي�ات املنظمة لعمله�ا وعمل اللج�ان الفرعية وتصدر 
بقرار من رئيس اللجنة .

واملتأم�ل مل�روع اللجن�ة الوطنية لرعاية الس�جناء ون�زالء اإلصاحي�ات واملفرج عنهم 
ورعاية أرسهم يلمس بكل وضوح التطور يف العملية اإلصاحية وإرشاك املجتمع بمؤسساته 
الرس�مية واألهلي�ة يف النه�وض باخلدم�ات االجتاعية واإلصاحي�ة التي تقدم هل�ذه الرحية 
وذلك انطاقًا من مبدأ التكافل االجتاعي والش�عور باالنتاء واجلس�د الواحد الذي حيث عليه 
ديننا احلنيف وتش�مل اجلوانب الثاثة الرئيسة يف العملية اإلصاحية للنزالء ومن أبرز املحاور 

التي ينطلق منها عمل اللجنة هي :

1- إجراء الدراسات العلمية ملعرفة واقع السجون والربامج التي تقدم للسجناء وأرسهم 
ومعرفة إمكانيات الس�جني من الوظائف االجتاعية الت�ي حتتاجها برامج الرعاية الاحقة، مع 
االس�تفادة من الدراس�ات السابقة التي سبق اعدادها عن السجون يف اململكة العربية السعودية 
والربام�ج املقدم�ة فيه�ا وبرامج الرعاي�ة الاحقة فيها لتك�ون قاعدة بيانات كامل�ة تنطلق منها 

اللجنة يف عملها .
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2- تطوي�ر الربامج املقدمة للمحكومني داخل الس�جون وهي مرحل�ة تتبع مرحلة إجراء 
الدراس�ات العلمية والتعرف عىل واقع الس�جون. والربامج التأهيلية املعمول هبا ومنها برامج 

هتيئة املفرج عنهم للتعايش مع ما بعد اإلفراج .

3-  اق�رتاح البدائل املمكنة لعقوبة الس�جن وذلك تنفيذًا ملهمة أساس�ية م�ن مهام اللجنة 
التي نص عليها قرار اإلنش�اء وذلك تفاديًا لانعكاس�ات الس�لبية التي حتدثها عقوبة الس�جن 

وكذلك نظرًا إلكتظاظ السجون بالسجناء للتخفيف من الزحام املوجود هبا .

4- ومن مهام اللجنة: 

أ- تطوير برامج اإلصاح داخل السجون واإلصاحيات .

ب- رعاية املفرج عنهم من السجون واإلصاحيات بعد اخلروج وهي الرعاية الاحقة

ج-  رعاية السجناء ماديًا واجتاعيًا ونفسيًا .

د-  رعاية أرس املفرج عنهم ماديًا واجتاعيًا ونفسيًا .

5- تطوير الربامج املقدمة ألرس الس�جناء وأرس املفرج عنهم والتجاوز هبا عن األس�لوب 
املتب�ع حالي�ًا لتكون ش�املة وع�دم اقتصارها عىل اجلوان�ب املادية فقط حيث إن احلاجة املاس�ة 
لتقدي�م برامج أخ�رى مصاحبة للدعم املادي تع�ّززه ومنها الدعم االجتاع�ي والنفيس ألفراد 
األرسة ومتابعة أبناء وبنات الس�جني من حيث انتظامهم يف الدراس�ة وعدم ترسهبم من التعليم 
بع�د غي�اب والده�م والعمل عىل إجي�اد آلية مناس�بة لتأمني وظائ�ف للمفرج عنه�م أو ألفراد 

أرسهم ليكسبوا قوهتم وحاجتهم من مصادر رشيفة ومروعة .

وتضم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء ونزالء اإلصاحيات واملفرج عنهم وأرسهم عددًا 
م�ن املندوبني من جه�ات حكومية وأهلية وه�ي: وزارة الداخلية، وزارة الش�ئون االجتاعية، 
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وزارة العم�ل، وزارة الع�دل، وزارة الش�ئون اإلس�امية واألوقاف والدعوة اإلرش�اد، وزارة 
الثقاف�ة واإلع�ام، وزارة الصح�ة، وزارة الرتبي�ة والتعلي�م، ووزارة اخلدمة املدنية، والرئاس�ة 
العام�ة لرعاي�ة الش�باب، وهيئة التحقي�ق واالدعاء العام، ومن�دوب من مجعية ال�رب بالرياض، 

ومندوب من القطاع اخلاص .

ولك�ي يش�مل املروع مجي�ع مناطق اململكة نص قرار إنش�اء اللجنة الوطنية عىل تش�كيل 
جلان فرعية بكل منطقة من مناطق اململكة ملتابعة رعاية الس�جناء ونزالء اإلصاحيات واملفرج 
عنه�م ورعاية أرسهم، وترك القرار إنش�اء هذه اللجان وتش�كيلها لرئي�س اللجنة الوطنية، كا 

تقوم اللجنة، بإعداد التعليات املنظمة لعملها ولعمل اللجان الفرعية . 

أه�داف اللجنة :

يمك�ن ح�ر أهداف جلن�ة رعاية الس�جناء واملفرج عنه�م وأرسهم يف النقاط األساس�ية 
التالية :

1- رعاي�ة أرس املس�جونني أثن�اء وجود الس�جني داخل املؤسس�ة العقابية وقب�ل اإلفراج 
عنه�م إضاف�ة إىل متابع�ة أح�وال األرس م�ن النواح�ي االجتاعي�ة والنفس�ية واالقتصادية مع 
ماحظ�ة األبن�اء وحفظه�م مما ق�د يتعرضون له من اس�تغال من أي فرد أو جه�ة نظرًا لغياب 

عائلهم حتى ال ينحرفوا أو تشتت األرسة وتنهار .

2- تأهيل املفرج عنهم قبل خروجهم من املؤسسة العقابية ويقصد بذلك التأهيل الشامل 
واملتكامل من مجيع جوانبه االجتاعية والنفس�ية والدينية والتعليمة واملهنية وغريها، مع التأكيد 
ع�ىل إكس�اب املفرج عنه حرف�ة أو مهنة ليتكس�ب منها ويعم�ل هبا بعد خروج�ه حتى ال يعود 

للسجن مرة أخرى .

3- هتيئة املناخ املناس�ب للمفرج عنه من املؤسسة العقابية يف املجتمع اخلارجي، باإلضافة 
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إىل هتيئ�ة املن�اخ املناس�ب يف جمتم�ع الس�جني الصغري وه�ي األرسة الس�تقبال املف�رج عنه بعد 
خروج�ه من الس�جن وتقبل�ه ليعيش يف أحض�ان أرسته  وحت�رص عليه لعدم عودت�ه للجريمة 

ودخوله السجن مرة أخرى .

4-  العم�ل ع�ىل إقناع املفرج عن�ه بإمكانية العودة إىل جادة الصواب واالس�تقامة والتوبة 
النصوح ومس�اعدته عىل االلتزام باألخاق احلس�نة بش�كل يكفل عدم عودته إىل اجلريمة مرة 

أخرى وتقديم كل دعم نفيس واجتاعي قد حيتاجه يف هذه املرحلة .

5-  العم�ل ع�ىل توفري فرص العمل الريف للمفرج عنهم من الس�جون إضافة إىل عدم 
احتساب السابقة األوىل يف حياته عقبة حتول دون استقامته .

6-  هتيئ�ة املفرج عنه أثناء وجوده يف املؤسس�ة العقابية وقب�ل خروجه للتعايش مع أرسته 
خاصة واملجتمع بشكل عام وذلك من خال الربامج االجتاعية والنفسية املتخصصة .

7- العمل عىل احلد من عودة املفرج عنه إىل االنحراف واجلريمة مرة أخرى .

8- العمل عىل إصاح املجرمني من خال برامج الرعاية الاحقة لاستفادة من طاقاهتم 
البرية ليكونوا عوامل بناء يف جمتمعاهتم .

9-  إن يف مس�اعدة املف�رج عنهم من الس�جون حتقيقًا لاس�تفادة م�ن إمكانيات املجتمع 
املتاحة والتي تعينهم عىل سلوك الطريق السّوي وعدم العودة للجريمة واالنحراف مرة أخرى 
ويكون ذلك بتوفري املعلومات الازمة للمفرج عنهم من إمكانيات املجتمع وكيفية االس�تفادة 
منها يف س�لوك الطريق القويم والقيام باخلدمة االجتاعية هلم ومس�اعدهتم ليس�اعدوا أنفس�هم 

حتى ال يكونوا عالة عىل املجتمع .

وبذل�ك تس�اهم اللجنة الوطنية باس�تقرار املفرج عنهم بعد خروجهم من الس�جن وعدم 
انتكاس�تهم وعودهت�م للجريم�ة مرة أخ�رى وه�ذا ال يتحق�ق إال بتوافر الظ�روف االجتاعية 
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والنفس�ية االقتصادي�ة املناس�بة للمف�رج عنه�م من خ�ال إرشاك أف�راد املجتمع ومؤسس�اته 
االقتصادي�ة واالجتاعي�ة واألمني�ة التي تضطلع هب�ا اللجن�ة باإلضافة إىل رعاي�ة أرسهم أثناء 

بقائهم يف السجن .

األنشطة والربامج التي تقوم هبا اللجنة الوطنية :

ح�ددت امل�ادة )10( من الائح�ة الداخلية للقرار الص�ادر من جملس ال�وزراء برقم )2( 
وتاريخ 1422/1/1ه� األنشطة والربامج التي تقوم هبا اللجنة عىل النحو التايل:

1-  نزالء اإلصاحيات والسجون من خال برامج توعوية وتعليمية وتدريبية واإلسهام 
يف تسديد ديوهنم ومتابعة حقوقهم .

2-  ارس الن�زالء  م�ن خال تقديم الدعم املادي واخلدمات التعليمية والصحية وحفزهم 
عىل العمل املنتج إلجياد مردود مايل هلم .

3-  املف�رج عنه: من خ�ال برامج هتيئته للعودة عضوًا صاحل�ًا يف املجتمع وتقديم الدعم 
واملساعدة يف إجياد عمل مناسب له .

ك�ا نص�ت امل�ادة )11( من الائح�ة املذك�ورة عىل إج�راء الدراس�ات العلمي�ة وترتيب 
الزي�ارات امليدانية للتعرف عىل احتياجات النزالء وأرسه�م واملفرج عنهم للتوصل إىل الطرق 

املناسبة ملساعدهتم وكذلك دراسة البدائل املمكنة للسجن .

أم�ا املادة )13( من الائحة املذكورة فقد نصت عىل بناء قاعدة معلومات متخصصة تعني 
عىل حتديد أنشطة اللجنة وبراجمها كًا وكيفًا وتوثيق أعال اللجنة ورصد نتائج تقويمها .

أم�ا امل�ادة )14( م�ن الائح�ة املذك�ورة فرتكز عىل إع�داد خط�ة إعامية تع�ّرف باللجنة 
وأهدافه�ا وت�ربز إنجازاهتا وحتث الراغبني يف دع�م مواردها من خال وس�ائل اإلعام املرئية 

واملسموعة واملقروءة .
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أما إيرادات اللجنة فهي من :

أ- اإلعانات واهلبات والتربعات والوصايا واألوقاف .

ب- الصدقات والزكوات .

ج�-  إيرادات األنشطة ذات املردود املادي .

د-  أي مورد آخر توافق عليه اللجنة .

ه�ذا وق�د بدأت اللجن�ة أعاهلا وفق خطط مدروس�ة يف القي�ام بمهامها املحددة وس�وف 
يكون تركيزنا عىل اخلدمات املقدمة لألرسة وذلك عن طريق رصد هذه املناشط وبيان فوائدها 

ومردوداهتا عىل أرس النزالء .

مناذج من النشاطات اليت قامت بها اللجنة الوطنية يف جمال مساعدة أسر السجناء :

أوالً: اللجن�ة الرئيسي�ة :

1- التنس�يق م�ع أوق�اف الش�يخ صال�ح الراجحي واحلص�ول عىل مبل�غ )1000000( 
ملي�ون ري�ال لكفالة عدد )41( أرسة من أرس الس�جناء ملدة س�نة بواقع )2000( ريال ش�هريًا 
ل�كل أرسة وت�واىل اللجن�ة ببعث الش�يكات ش�هريًا إىل اللجن�ة لتس�ليمها إىل األرس وزوجات 

السجناء .

2- احلصول عىل كفالة لعدد )10( أرس من أرس الس�جناء ملدة س�نة من املهندس نارص بن 
عبداملع�ني الش�واف ترف من قبل اللجنة باس�م الزوجة يف مطلع كل ش�هر ميادي حس�ب 

رغبة املتربع .

3-  احلص�ول م�ن رشك�ة ألب�ان املراعي ع�ىل كمية م�ن منتج�ات احلليب طوي�ل األجل 
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لتوزيعه�ا عىل املناط�ق وذلك بمبلغ )150000( مائة ومخس�ني ألف ري�ال وتوزيعها عىل أرس 
السجناء .

4-  التنس�يق مع مروع اململكة لإلفادة من األضاحي واهلدي بالبنك اإلس�امي للتنمية 
واس�تصدار موافقته�م ع�ىل تزويد جل�ان املناط�ق باحتياجاهتم م�ن اللحوم املجم�دة وإيصاهلا 

بسياراهتم إىل مواقع اللجان ومن ثم توزيعها عىل أرس السجناء .

5-  التنس�يق مع رشكة مربد لدعم املس�تودع اخلريي بلجنة منطقة الرياض بعدد )1400( 
كرتون من اللحوم املجمدة وتوزيعها عىل أرس السجناء .

6-  احلصول عىل تربع من رشكة الدفة )12390( ثوبًا وتوزيعها عىل اللجان.

7-  توزي�ع )60( طن�ًا م�ن التم�ور ت�م تقديمها م�ن قبل فاعل خ�ري وتوزيعه�ا عىل أرس 
السجناء .

8-  التنس�يق مع أوقاف الش�يخ س�ليان الراجحي لتخصيص مبل�غ )3500000( ثاثة 
ماي�ني ومخس�ائة ألف ريال مس�اعدة للج�ان املناطق وق�د رأت إدارة األوق�اف توزيع الدعم 
وإيصال�ه إىل اللج�ان ع�ن طريق مكاتبهم يف مناطق اململكة املختلفة ملس�اعدة أرس الس�جناء يف 

مجيع مناطق اململكة .

9-  اس�تكال إجراءات الس�داد عن السجناء الذين سبق أن التزمت اللجنة بالسداد عنهم 
وطلبت إطاق رساحهم عىل كفالتها ليعودوا إىل أرسهم .

يف جمال العاقات العامة واإلعام :

1- إنفاذ األسابيع التوعوية النسوية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأرسهم .

2-  إصدار جملة )تواصل( بشكل فصيل هبدف التوعية والتعريف بربامج اللجنة.
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3-  املشاركة بجناح توعوي مستقل يف املهرجان الوطني للرتاث والثقافة باجلنادرية .

4-  تغطية كافة أخبار اللجنة وجلان املناطق عرب وسائل اإلعام املختلفة .

5-  متابع�ة ورص�د مجي�ع ما نر يف الصح�ف املحلية عن اللجان وأنش�طتها وترحيات 
مسئوليها والتعقيب عىل ما يستوجب ذلك سواء مع اجلهة املصدرة له أو النارشة .

يف جمال الربامج املختلفة :

1- إعداد وإقرار برنامج التطوع لألطباء وإباغه للجان املناطق للبدء بتنفيذه .

2-  إعداد وإقرار برنامج املس�اعدة القانونية للس�جناء وأرسهم بواسطة حمامني متطوعني 
ورفع الربنامج لصاحب السمو امللكي وزير الداخلية الستصدار موافقته.

3- إعداد اتفاقية تعاون مع صندوق املئوية بش�أن مس�اعدة املؤهلني من املفرج عنهم عىل 
إقامة مش�اريع صغ�رية وقد تم توقيعها من قبل صاحب الس�مو امللكي األم�ري/ عبدالعزيز بن 
عبداهلل بن عبدالعزيز، رئيس جملس أمناء الصندوق وس�عادة مدير عام الس�جون، نائب رئيس 

اللجنة نيابة عن معايل وزير الشئون االجتاعية رئيس اللجنة .

4-  إعداد اتفاقية تعاون مع مركز تنمية املنشآت الصغرية واإلدارة العامة للتدريب املهني 
يف الس�جون ملس�اعدة املؤهل�ني م�ن املف�رج عنه�م عىل احلص�ول عىل ق�روض لفتح مش�اريع 

صغرية.

5- فت�ح قن�اة تواص�ل م�ع اهليئة العلي�ا للس�ياحة لض�م أرس الس�جناء إىل برنامج األرسة 
املنتج�ة وق�د كان�ت باك�ورة ذلك قب�ول )3( من زوج�ات الس�جناء وبناهت�م يف دورة لصناعة 

اخلوصيات يف املدينة املنورة خال شهر ذو القعدة 1427ه� .

6-  التواصل مع البنك الس�عودي للتس�ليف واالدخار هبدف ش�مول اللجنة بالدعم من 
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حصيلة املبالغ املودعة يف حساب إبراء الذمة املفتوح بموجب األمر السامي رقم )5997/ب( 
وتاري�خ 1426/4/29ه� نظرًا حلاجة أرس الس�جناء إىل املس�اعدة والرعاية خال فرتة غياب 

عائلهم إضافة إىل حاجة املفرج عنهم لاستفادة من قروض الزواج وترميم املنازل .

7-  استصدار موافقة صاحب السمو امللكي األمري/ فيصل بن عبداهلل بن عبدالعزيز عىل 
عقد دورات جمانية ضمن برنامج األمري نايف لإلس�عافات األولية للمفرج عنهم وأبناء وبنات 

وزوجات السجناء يف كافة مناطق اململكة .

8-  التنس�يق مع املؤسس�ة العامة للتعليم الفني والتدريب املهن�ي لتفعيل ما خيص اللجنة 
بمبل�غ  للمؤسس�ة  دع�م  تقدي�م  يف  املتمثل�ة  الس�عودية  االتص�االت  رشك�ة  مب�ادرة  م�ن 
)15.000.000( مخس�ة ع�ر مليون ريال ختصص لتأهيل القوى العامل�ة الوطنية، وقد بدأ 

عقد الدورات بعدد من املناطق .

9-  استصدار موافقة معايل وزير العمل، رئيس جملس إدارة املؤسسة العامة للتعليم الفني 
والتدري�ب املهن�ي عىل إعط�اء أبناء الس�جناء أفضلية القب�ول بالكليات التقني�ة واملعاهد املهنية 

التابعة للمؤسسة وختفيض احلد األدنى لنسب القبول وتعميم ذلك عىل جلان املناطق .

10-  عق�د اللقاء الس�نوي األول لرؤس�اء جلان املناط�ق حتت رعاية معايل وزير الش�ئون 
االجتاعية، رئيس اللجنة بتاريخ 1425/5/2ه� .

11-  توزي�ع جمموع�ة من الس�ال الغذائي�ة بقيمة إمجالي�ة قدره�ا )21700075( ريال 
موزعة عىل ثاث سنوات عىل جلان املناطق لتوزيعها عىل أرس السجناء .

12-  تعمي�م الدليل اإلرش�ادي للربامج واملش�اريع عىل جلان املناط�ق والذي حيتوى عىل 
)100( برنام�ج وم�روع حي�ث روع�ي فيه�ا اجلان�ب االجتاع�ي واإلنس�اين والعاج�ي 

والوقائي.
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13-  مش�اركة جل�ان املناط�ق يف املخي�م الصيف�ي بمنطقة عس�ري يف إطار برنام�ج الرعاية 
الاحقة للمفرج عنهم من خال جلنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض .

14-  توزي�ع جمموع�ة من الثياب املقدمة رشكة الدفة )12390( ثوبًا وقد تم توزيعها عىل 
املفرج عنهم وأرسهم .

15-  تش�كيل ف�رع م�ن أعضاء اللجن�ة الوطنية لزي�ارة جلان املناطق هب�دف الوقوف عىل 
أوضاعه�ا والعمل عىل معاجلة أوجه القصور ومعوقات األداء وتفعيل التنس�يق والتعاون بينها 

وبني اللجنة الرئيسة .

16-  تكوي�ن قاع�دة معلومات لدى األمانة العامة للجان املناطق عن عدد األرس واملفرج 
عنهم التي ترعاها كل جلنة .

17-  التنس�يق م�ع جل�ان املناط�ق عىل إجياد مس�تودعات خريي�ة تكون جاهزة الس�تقبال 
التربع�ات العينية م�ن املواد الغذائي�ة والعصائر واأللب�ان وحلوم اهلدي واألضاح�ي لتقديمها 

ألرس السجناء.

18-  التنس�يق م�ع م�روع اململك�ة لإلف�ادة من حل�وم األضاح�ي واهل�دي لتزويد جلان 
املناط�ق ب�كل احتياجاهت�ا من اللح�وم املجمدة وإيصاهل�ا إىل مقر اللج�ان حتقيقًا ملب�دأ التكافل 

االجتاعي .

19-  التعميم عىل جلان املناطق باس�تخدام فريق عمل ممثيل اللجنة )س�فراء اللجنة سابقًا( 
هبدف املس�امهة يف إيصال رس�التها إىل كاف�ة رشائح املجتمع ودعم تنمي�ة مواردها عىل غرار ما 

تم بلجنة منطقة الرياض وذلك بناًء عىل موافقة أعضاء اللجنة .

20- االس�تفادة م�ن مس�امهة رشكة املراع�ي بتربعها بكمية م�ن منتجات األلب�ان طويلة 
األجل لتوزيعها عىل أرس السجناء وجلان املناطق بمبلغ )150000( .
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الثاني�ة  21-  املش�اركة يف املهرج�ان الوطن�ي لل�رتاث والثقاف�ة باجلنادري�ة يف دورهت�ا 
والعرين.

22-  تفعي�ل م�روع احلقيب�ة املدرس�ية والكس�وة ألبناء أرس الس�جناء م�ن خال جلان 
املناطق وفق امكاناهتا .

23-  التعمي�م ع�ىل جل�ان املناطق للتنس�يق مع إدارات س�جون املناط�ق ومكاتب العمل 
وأقسام التدريب والتوظيف بالغرف التجارية والصناعة باملناطق إلحالة السجناء املفرج عنهم 
للبحث هلم عن عمل مناس�ب يف سبيل صاحهم واس�تقامتهم حتى ال يعودوا ملارسة اجلرائم 

مرة أخرى .

24-  التع�اون م�ع مجعية حقوق اإلنس�ان وهيئة حقوق اإلنس�ان يف مجيع ما حيقق أهداف 
إنشائها وتقديم املساعدة يف ما يطلب هلذه الفئات املستهدفة .

25-  العمل عىل تش�كيل الفرق النس�ائية يف جلان ملناطق لتقديم اخلدمات وأوجه الرعاية 
ألرس السجناء ونزيات السجون ودور التوقيف واألطفال املرافقني ألمهاهتم .

26-  إنف�اذ برنام�ج لتحجيج غ�ري القادرين ع�ىل أداء فريضة احلج من املف�رج عنهم عىل 
نفقة أحد املحسنني .

27-  التنس�يق م�ع اجلهة الفنية ب�وزارة اخلارجية للحصول عىل بيانات بأس�اء الس�جناء 
السعوديني خارج اململكة وعناوين أرسهم وإحالتها إىل جلان املناطق لشموهلم بالرعاية .

28-  التنس�يق م�ع مرك�ز أبحاث مكافح�ة اجلريمة ب�وزارة الداخلية إلعداد الدراس�ات 
والبحوث يف املجاالت املتعلقة بأوضاع السجناء وجماالت تأهيلهم ورعايتهم .
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ثانيًا: إنجازات املناطق :

1- جلنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض :

الس�جناء: املبالغ املس�ددة عن الغارمني لعدد )152( شخص خال هذه الفرتة تقدر   •

بمبلغ إمجايل )2543986( ريال .

دعم األنشطة الرياضية بإصاحية احلائر وقد تم رعاية سبعة أنشطة رياضية .  •

إعداد هدية للمفرج عنه عند خروجه من الس�جن حتتوي عىل مظروف به مبلغ 100   •

ري�ال ملن تقيم أرسته داخل مدينة الرياض ويزداد املبلغ إىل 300ريال ملن تقيم أرسته خارجها، 
وكب�ون مش�رتيات من العثيم بمبل�غ 100 ريال وكبون مش�رتيات من أس�واق اهلرم للمابس 
بمبل�غ 100 ري�ال وترش�يحه ل�دورات تأهيلي�ة يف احلاس�ب اآليل واللغ�ة اإلنجليزي�ة ورحلة 

عمرة.

املفرج عنهم :

ينقسم برنامج املفرج عنهم إىل قسمني :

1- برنامج الرعاية الاحقة )وهم املفرج عنهم يف القضايا املنوعة غري املخدرات( .

2- برنام�ج الدع�م ال�ذايت )برنام�ج خ�اص مل�ن كان مس�جونًا يف قضايا تعاط�ي وإدمان 
املخدرات( وعىل ضوء هذه الربامج قدمت اخلدمات التالية :

برنامج الدعم الذايت ملدمني املخدرات بواقع ثاثة أيام يف األسبوع والتنظيم للربنامج   •

عدد )139( مفرج عنه .

رصف كسوة شتاء وكسوة العيد للمفرج عنهم .  •
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إقامة )14( رحلة عمرة طوال األعوام الثاثة املاضية .  •

إقامة املقيم السنوي الصيفي يف مدينة أهبا )توعوي، ريايض، ترفيهي( .  •

سداد إجيارات مساكن لعدد )43( مفرج عنهم بمبلغ )220000( ريال .  •

تقدي�م مس�اعدات زواج لع�دد )28( ش�خص م�ن املف�رج عنه�م وبمبل�غ إمج�ايل   •

)84.000( ريال .

توزيع عدد 800 سلة غذائية .  •

التكفل بعمليات بإزالة الوشم والعاج واألسنان .  •

إجراء بحث ميداين ملا يقارب 140 شخصًا من املفرج عنهم .  •

تعقيب معامات خاصة لعدد من املفرج عنهم .  •

اشرتاك بنادي ريايض كربنامج عاجي لعدد )10( أشخاص من املفرج عنهم لضان   •

زوال آثار سموم املخدرات من أجسامهم .

أسر السجناء :

1-  توزي�ع بطاق�ات )زاد( ع�ىل 450 أرسة وهي عبارة عن بطاقة ممغنطة يتم ش�حنها آليًا 
كل شهر لتأمني املواد الغذائية .

2-  توزيع 3700 أضحية عىل أرس السجناء .

3-  توزيع 6000 سلة غذائية عىل أرس السجناء .

4-  حتت مسمى برنامج كفاف تم رصف مساعدات نقدية بمبلغ )1789442( ريال
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5-  تنظي�م برام�ج ترفيهية وتروجيية ألرس الس�جناء، مثل زيارة حديق�ة احليوانات وعدد 
من مدن األلعاب .

6-  حتت مس�مى برنامج )سداد( تم س�داد إجيار منازل أرس السجناء بمبلغ )553950( 
ريال لعدد 56 أرسة .

7- تم رصف كسوة شتاء لعدد )90( أرسة عن طريق أسواق اهلرم .

القسم النسائي :

القيام بعدد من الزيارات لسجن النساء .  •

توزيع 500 حقيبة لسجون النساء حتتوي عىل أغراض خاصة للنزيات.  •

التدريب بدار الفتاة .  •

اإلرشاك يف حف�ل )نيارة( اخلريي لبيع بع�ض املنتجات ومجع التربعات للجنة وذلك   •

يف شهر رمضان .

القي�ام برح�ات ترفيهي�ة لبع�ض األرس ممن حيتاج�ون إىل ذلك ومت�ت أول رحلة إىل   •

)حديقة احليوانات( بامللز ثم إىل ماهي )اخليمة( بمناسبة األسبوع الثالث للسجني وأرسته .

توزيع هدايا لألطفال يف عيد الفطر املبارك .  •

التدريب والتوظيف :

- التعاون مع معاهد اللغات واحلاسب اآليل يف تدريب أبناء وبنات أرس السجناء واملفرج 
عنهم.
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-  التعاون مع املؤسس�ة الس�عودية للتعليم والتدريب لتدريب وتوظيف أبناء الس�جناء يف 
عدة جماالت تعليمية وتدريبية وقد تم إحلاق أكثر من 60 شخص من أبناء وبنات أرس السجناء 

واملفرج عنهم .

-  تدريب ما يقارب من 48 من أبناء املفرج عنهم يف دورات حاسب آيل ولغة إنجليزية .

األسبوع التوعوي ألسر السجناء:

- شاركت اللجنة يف األسابيع التوعوية من خال إقامة عدد من األنشطة .

- إقامة سباق ريايض )مارثون( بجوار سور ملعب األمري فيصل بن فهد ونادي الفروسية 
القديم بحي امللز هبدف التعريف باللجنة وأهدافها واملسامهة يف تنمية مواردها .

- التوعية يف وسائل اإلعام املختلفة حول عمل اللجنة والفئات املستفيدة .

جلنة السجناء مبنطقة مكة املكرمة :

املساعدات العينية للسجناء :

توزيع عدد )500( ثوب رجايل .  •

رصف عدد )3000( وجبة غذائية .  •

تأمني مياه صحية يف العيد عددها )1200( كرتون .  •

إفطار عيد عدد )3000( عبوة .  •

ذبائح مهداة لعيد األضحى عدد )60( .  •
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املساعدات النقدية :

مساعدات فردية بمبلغ )48840( رياالً لثاثني نزيًا .  •

زكاة من اجلمعية اخلريية بمبلغ )30900( ريال استفاد منها )103( نزيًا .  •

دعم السجناء لتجهيز أعال خزفية للجنادرية بمبلغ )1498( رياالً .  •

إصاح موقع التحفيظ داخل سجن النساء بمبلغ )610( رياالت .  •

حتسني وضع موقع الزيارة بمبلغ )2440( رياالً .  •

حفل تكريم احلافظات داخل سجن النساء بمبلغ )1000( ريال .  •

إطاق عدد )30( سجينًا من املعرسين بمبلغ )755600( ريال .  •

املفرج عنهم :

توزيع عدد )1400( ثوب رجايل .  •

كسوة العيد لعدد )920( مفرجًا عنهم .  •

توظيف عدد )735( من املفرج عنهم وأبناء وبنات وزوجات السجناء سواء وظائف   •

مستديمة أم مؤقتة خال موسم احلج .

مساعدات مقطوعة لعدد )80( حالة بمبلغ )80000( ريال .  •

جتديد رخص قيادة لعدد 8 حاالت بمبلغ )20000( ريال .  •
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املساعدات العينية ألسر السجناء :

توزيع عدد )3000( سلة غذائية .  •

كسوة العيد لعدد )60( سجينة .  •

العباءة اإلسامية لعدد )400( سجينة .  •

احلقائب املدرسية لعدد )400( من أبناء السجناء .  •

أدوات مدرسية لعدد )700( من أبناء السجناء .  •

كسوة مدرسية لعدد )400( ألبناء السجناء .  •

توزيع عدد )500( ثوب رجايل .  •

جلنة السجناء مبنطقة املدينة املنورة:

قام�ت اللجنة برف مس�اعدات نقدية تزيد عن )406898( ري�االً باإلضافة إىل توزيع 
بعض املواد العينية عليهم وش�ملت هذه املس�اعدات )257( أرسة. كا قامت اللجنة باستقبال 
بع�ض املف�رج عنه�م وقدمت هلم مس�اعدات نقدي�ة تزيد ع�ىل )11300( ريال والتنس�يق مع 
مكت�ب العمل من أجل توظيفهم، وتم تأمني عدد )1374( س�لة غ�ذاء وتوزيعها عىل )277( 

أرسة وهي عىل النحو التايل :

-  يف املدينة املنورة تم توزيع )1130( سلة غذائية عىل )241( أرسة .

-  يف حمافظة ينبع تم توزيع )42( سلة غذائية عىل )8( أرس .

-  يف حمافظة بدر تم توزيع )24( سلة غذائية عىل )6( أرس .

-  يف حمافظة املهد تم توزيع )110( سلة غذائية عىل )8( أرس .
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-  يف حمافظة خيرب تم توزيع )42( سلة غذائية عىل )8( أرس .

-  يف حمافظة العا تم توزيع )42( سلة غذائية عىل )8( أرس .

-  املسامهة يف إهناء الكثري من احتياجات السجناء وأرسهم واملفرج عنهم .

-  التنسيق مع اللجان الفرعية يف املناطق واملحافظات .

-  التنسيق مع اجلمعيات اخلريية ومكاتب الضان االجتاعي يف املنطقة واملحافظات .

-  التنسيق مع مكتب العمل وبعض املؤسسات والركات واملصانع األهلية.

-  تصميم مطوية تعريفية باللجنة الفرعية .

-  رصف املساعدات املادية والعينية ألرس السجناء واملفرج عنهم وأرسهم .

بيان برصف املساعدات للسجناء وأرسهم واملفرج عنهم :

عدد املستفيديننوع املساعدةإمجايل املساعدات املاليةم

22 فردًادعم ألرس السجناء96500 ريال1

ملجموعةسداد دين60000ريال2

119دعم ألرس السجناء133850 ريال�

إعانة املفرج عنهم بمناسبة 8500 ريال�
األسبوع التوعوي

----

14سداد ديون189836 رياال5ً

104دعم ألرس السجناء193050 رياال6ً
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رصف املساعدات العينية ألرس السجناء كام ييل :

نوع إمجايل املساعدات العينية
املساعدة

عدد األرس 
املستفيدة

22 كيس متر )3( كيلو، كيس أرز )3( كيلو، 10 كيس سكر
)5 كيلو(، 11 كيس دقيق )3كيلو(، 46 شاغًا .

11عينية

األسبوع التوعوي ألرس السجناء :

1- توعية املجتمع بأمهية رعاية السجناء وأرسهم .

2-  تم توزيع حوايل عرة مطويات تتحدث عن دور اللجنة الرئيسية .

القسم النسائي :

- إقامة املحارضات الدعوية وعقد اللقاءات الرتبوية وعقد الدورات السلوكية.

-  عقد الدورات العلمية والعملية )لإلسعافات األولية( احلاسب اآليل .

جلنة السجناء باملنطقة الرشقي�ة:

مساعدات أرس السجناء .

- مساعدات شهرية جمدولة حاليًا بمبلغ )333000( ريال .

-  مساعدات طارئة للسجناء )1500000( ريال .

-  مساعدات شهرية سابقة )3875000( ريال .
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ع�دد األرس :

- شهرية حالية )54( .

- طارئة سجناء )974( .

-  شهرية سابقة )265( .

تقري�ر ع�ن زيارة أعضاء اللجنة الوطنية لرعاية الس�جناء واملفرج عنه�م وأرسهم باملنطقة 
الرقية لس�جن الدمام.. عقد أعضاء اللجنة مع مدير إصاحية الدمام اجتاع مبس�ط إليضاح 

احتياجات اإلصاحية وهي :

1- إنشاء عيادة للعيون بتكلفة قدرها )180.000( مائة وثانون ألف ريال.

2- إنشاء عيادة لألسنان بتكلفة قدرها )121.000( مائة وواحد وعرون ألف ريال

3- احتي�اج امللع�ب الري�ايض ال�ذي قامت رشك�ة أرامكو الس�عودية مش�كورة بتجهيزه 
لوض�ع س�ور أمني وأن�وار كاش�فة وقدرت تكلف�ة هذه اإلصاح�ات ب�� )205000( مائتني 

ومخسة آالف ريال .

تبل�غ تكلفت�ه  ال�ذي  العضوي�ة  املخ�درات  لتوف�ري جه�از كش�ف  الس�جن  4- حاج�ة 
)120.000( مائة وعرين ألف ريال .

5- توفري ثانية أجهزة حاس�ب آيل للقس�م النس�ائي الس�تخدامها يف ال�دورات التدريبية 
املقدمة للنزيات بتكلفة قدرها )16400( ستة عر ألف وأربعائة ريال .

6- توري�د أخش�اب متنوعة ل�ورش التدريب عىل النجارة بقيمة )50000( مخس�ني ألف 
ريال .
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7- كت�ب رشعي�ة وثقافية وعلمية ختاطب عقول الس�جناء، ألن الكتب املوجودة حاليًا يف 
مكتبة السجن هي أمهات الكتب، وتبلغ التكلفة التقديرية لراء هذه الكتب )25000( مخسة 

وعرين ألف ريال .

8- توفري ألف بطانية ومرتبة للنوم بتكلفة تقدر ب� )72000( اثنني وسبعني ألف ريال .

9- توفري مبلغ مقطوع لس�داد الغرامات والرس�وم البسيطة وكذلك لراء تذاكر أو أدوية 
أو نظارات طبية .

جلنة السجناء مبنطقـة عسـري:

املفرج عنه�م :

الرعاي�ة الاحقة للمفرج عنهم لعدد )70( مفرجًا عنهم وإدخاهلم دورات تدريبية ضمن 
برنامج اهبا الوطني للتدريب وقد تم تدريبهم عن طريق الربنامج .

هذا الربنامج مس�تمر حتى 1428/6/30ه� ثقايف – اجتاعي – ديني تش�ارك فيه عدة   -
جهات هي )جامعة امللك خالد، الش�ئون اإلس�امية والدعوة واإلرش�اد، النادي األديب وفرع 
وزارة الصحة، الندوة العاملية للشباب اإلسامي، رعاية الشباب، جلنة رعاية السجناء، سجون 

منطقة الرياض .

دعم عدد )27( أرسة سجني عن طريق اجلمعية اخلريية بخميس مشيط بمبلغ )2000(   -
ريال لكل أرسة وقد سلم املبلغ عن طريق اجلمعية وسلم يف حينه وبجهود متابعة اللجنة .

دعم عدد )53( أرسة سجني عن طريق اجلمعية اخلريية بأهبا بمبلغ )2000( ريال لكل   -
أرسة وق�د س�لم املبل�غ ع�ن طريق مجعية ال�رب بأهبا وقد س�لم املبل�غ يف حينه وبجه�ود ومتابعة 

اللجنة.
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مرشوع كفالة أرسة السجني :

خت�دم أرسة الس�جني وزوجته القائم�ة فعليًا عىل تربي�ة أبنائه ورعايتها علي�ه وأطفاهلا وتم 
دع�م األرس وعدده�ا ح�وايل )155( أرسة ودعم )3( س�جينات يف س�جن أهب�ا بمبلغ مقطوع 

لراء احتياجاهتن .

مرشوع كسوة املفرج عنه :

توزي�ع ع�دد )120( كس�وة واردة عن طريق األمانة العامة للجنة عىل س�جون عس�ري   -
وكذلك توزيع )972( كسوة ثوب الدفة واردة عن طريق األمانة يف عام 1427ه� .

التنس�يق لربنام�ج تدريب ع�ىل اإلس�عافات األولية وه�ذا برنامج مس�تمر اعتبارًا من   -
1425/8/18ه�، وكل ستة أشهر يقوم اهلال األمحر بتنفيذه يف مجيع السجون .

مرشوع سلة الغذاء :

قّدم�ت اللجن�ة العديد من املس�اعدات الغذائي�ة والعينية ألرس الس�جناء وكذلك من   -
خال توزيع س�لة غذاء وقد بلغ عدد الس�ال الواردة من األمانة العامة للجنة الوطنية 2500 
س�لة تم رصفها عىل ش�كل دفعات لس�جون عس�ري وحيث بلغ ما تم رصفه رس�ميًا للس�جون 
)2239( س�لة لرفها لألرس أثناء الزيارة، وتم رصف )261( س�لة عن طريق اللجنة لعوائل 
س�جناء حمتاج�ني بإثباتات رس�مية من الس�جون، كا تم حص�ول اللجنة عىل 500 س�لة غذاء 
لألرس الفقرية من متربعني وتم توزيعها بالكامل ألرس الس�جناء املحتاجة باإلضافة إىل 2500 

سلة واردة للجنة من األمانة العامة .

توزي�ع عدد )1156( س�لة غ�ذاء وردت ع�ن طريق األمان�ة عىل ع�دد )245( أرسة   -
وزعت يف حينه وكان هلا مردود إجيايب .
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مرشوع بيت العائلة :

أنش�أت اللجن�ة ع�دد )6( وح�دات س�كنية ملا يس�مى )بي�ت العائل�ة( مكونة م�ن صالة 
واس�تقبال وغرفة نوم رئيس�ة وغرفة لألطف�ال ومطبخ ودورة مياه وتأثيثه�ا بالكامل يف كل من 
س�جون أهبا ومخيس مش�يط وظه�ران اجلنوب، وكذلك ليجتمع الس�جني مع كاف�ة أرسته ملدة 
)12( س�اعة ملن تنطبق عليهم رشوط اخللوة الرعية، ضم�ن برنامج اليوم العائيل الذي تنفذه 

السجون .

جلنة رعاية السجناء مبنطقة القصيم .

مساعدات اللجنة ألرس السجناء :

تشتمل املساعدات عىل )تفطري – عيدية – ديون – إجيار – مساعدات أرسية( وهي :

منطقة بريدة :

املجموعالسنةم

141000 ريال1425ه�1

220785 رياال1426ًه�2

205256 رياال1427ًه�3

منطقة عنيزة :

املجموعالسنةم

25500 ريال1425ه�1

88200 ريال1426ه�2

5500 ريال1427ه�3
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منطقة الرس :

املجموعالسنةم

12000 ريال1425ه�1

83000 ريال1426ه�2

40250 ريال1427ه�3

جهود اللجنة مع املفرج عنهم :

قام�ت اللجن�ة بتأم�ني عدد )1( س�يارة ألح�د املفرج عنه�م للعمل عليها يف كس�ب   •

عيشه.

تم استئجار مسكن لعدد )2( من املفرج عنهم وأحدهم أعزب واآلخر عائلة.  •

ت�م تس�جيل عدد )1( من املف�رج عنهم لدى كلية العلوم الصحية وتس�ديد الرس�وم   •

الدراسية املستحقة من قبل اللجنة .

جلنة السجناء مبنطقـة جـازان:

إنجازات اللجنة :

اإلرشاف وتوزيع ما يردها سنويًا من قبل اللجنة الرئيسية بالرياض من سال غذائية   •

وكسوة ألرس السجناء ويتم توزيعها داخل سجون املنطقة أثناء الزيارة .

تقوم هذه اللجنة بمس�اعدة أرس الس�جناء األكثر فقرًا وعوزًا ماديًا حس�ب عدد أفراد   •
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العائل�ة املوض�ح بدفرت العائل�ة عىل فرتات متفاوتة س�نويًا وحس�ب ما يرد للجن�ة من تربعات 
خريية .

تكريم حفظة القرآن الكريم من نزالء سجون املنطقة وتوزيع جوائز عينية ومالية عىل   •

املميزين .

مروع كسوة العيد ألرس السجناء يف األعياد .  •

التنسيق مع اجلهات املختصة باملنطقة لتكثيف التوعية الدينية واجلانب الثقايف بالسجون.  •

التنس�يق مع الش�ئون الصحي�ة واخلدمات الطبية ب�وزارة الداخلية ملضاعف�ة التواجد   •

الطبي وخدمة النزالء طبيًا .

برنامج التأثيث املنزيل متمثل يف )أجهزة منزلية – طراريح – مفروشات( .  •

خدمات العاج الطبي باملجان يف مستوصفات خاصة .  •

خدمات القبول بكلية التقنية بغض النظر عن النسبة عند التخرج من الثانوية العامة.  •

التوظيف عن طريق مكتب العمل عن املفرج عنهم .  •

املتابعة الصحية للسجناء وأرسهم .  •

برنامج األقساط املرحية من قبل رشكة االتصاالت السعودية ألرس السجناء .  •

السعي لدى اجلهات احلكومية ذات العاقة لتسهيل توظيف أرس السجناء )زوجات – أبناء (.  •

خماطبة اجلهات احلكومية ذات العاقة لتس�هيل وتنفيذ املتطلبات الشخصية للسجناء   •

وأرسهم .
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جلنة السجناء مبنطقة مكة جنـران:

انجازات اللجنة :

السداد عن عدد من السجناء املعرسين بمبلغ )37493( رياالً .  -

مروع وجبة عيد األضحى املبارك لعام 1426ه� .  -

توزيع عدد )640( عبوة من التمور والعصائر .  -

توزي�ع احلقائ�ب املدرس�ية ألبناء الس�جناء واملفرج عنه�م بالتعاون م�ع مكتب رئيس   -
املحاكم بمنطقة نجران لألعال اخلريية .

إقام�ة ال�دروس واملح�ارضات العلمي�ة يف جوام�ع املنطق�ة ع�ن أمهي�ة هذا األس�بوع   -
والتعري�ف باألع�ال اخلريية التي تق�وم هبا اللجنة بالتعاون مع فرع وزارة الش�ئون اإلس�امية 

واألوقاف والدعوة بمنطقة نجران .

توزيع عدد )15( ش�يكًا عىل أرس الس�جناء واملفرج عنهم بالتعاون مع مؤسس�ة والدة   -
األمري/ ثامر بن عبد العزيز اخلريية ومؤسسة صالح بن غانم السدالن .

توزي�ع ع�دد )200( ثوب الدفة عىل نزالء ش�عبة الس�جن العام بالتع�اون مع اجلمعية   -
اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بنجران .

إعداد مسابقة عىل مجيع نزالء شعبة السجن العام ودار املاحظة من كتاب أثر العبادات   -
يف الوقاية من اجلريمة .

برنامج األسبوع التوعوي .  -

توزيع املطبوعات والبوروشورات التوعوية بأهداف اللجنة .  -
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طباعة عدد )1000( نسخة عن إنجاز بعض أعال اللجنة .  -

خماطبة الغرفة التجارية الصناعية بنجران لتزويد اللجنة ببيانات بأس�اء التجار ورجال   -
األعال باملنطقة والركات واملؤسسات األهلية .

جلنة السجناء مبنطقـة تبـوك:

إنجازات اللجنة :

مروع تأهييل لصالح أحد املفرج عنهم وهو عبارة عن رشاء سيارة نقل صغرية للعمل   -
عليها بقيمة )8000( ثانية آالف ريال عىل أن تكون باسم اللجنة.

م�روع تأهي�يل لصالح أحد املف�رج عنهم وهو عب�ارة عن حمل بس�وق اخلضار بمبلغ   -
)3500( ريال .

قام�ت اللجنة بتوزيع مبل�غ وقدره )20.000( عرون ألف ري�ال بالتعاون مع هيئة   -
اإلغاثة اإلسامية عىل أرس السجناء .

قامت اللجنة بتوزيع )250( ثوبًا رجاليًا عىل السجناء وأرسهم .  -

تقدم للجنة حاليًا قرابة مخسني أرسة سجني جيري دراسة حالتهم لتقديم املساعدة .  -

جلنة السجناء مبنطقـة حائـل:

اخلدمات املقدمة للسجناء :

بتاري�خ 1424/9/18ه� متت مس�اعدة ع�دد )44( أرسة س�جني بمبلغ )50000(   -
ريال .
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بتاريخ 1424/9/18ه� متت مساعدة عدد )59( من أرس السجناء بعدد )133( سلة   -
غذائي�ة مكون�ة م�ن )أرز 45كيلو + طحني + س�كر 10 كيلو + ش�اي علب( وق�د تم توزيعها 

حسب احتياج وعدد أفراد األرسة .

بتاريخ 1424/9/18ه� متت مس�اعدة عدد )10( أرس بالكس�وة الش�توية مكونة من   -
شيك ب� 300 ريال + دفعات + بطانيات( وتم توزيعها حسب احتياج وعدد أفراد األرسة .

بتاري�خ 1425/5/10ه�� متت مس�اعدة عدد )18( أرسة س�جني بع�د الوقوف عىل   -
حالته�م املعيش�ية ميدانيًا عن طريق باحثني اجتاعيني ومعرف�ة احتياجاهتم لألجهزة املنزلية من 
غس�االت وثاج�ات وأفران ومكيف�ات وكذلك الصاب�ون ومكواة مابس ل�كل أرسة بمبلغ 

وقدره )46082( رياالً من حساب التربعات الواردة للجنة .

بتاري�خ 1425/6/4ه� تم توزيع عدد )1500( كرتون حليب املراعي طويل األجل   -
عىل أرس السجناء دعًا من األمانة العامة .

بتاريخ 1425/6/17ه� ورد ش�يكات مصدقة لعدد )6( أرس س�جناء بواقع 1000   -
أل�ف ري�ال لكل أرسة بمبلغ 6000 س�تة آالف ريال من فاعل خري بع�د عرض أوضاعهم من 

قبل اللجنة .

بتاري�خ 1425/8/1ه�� مس�اعدة لعدد )41( أرسة بس�لة الغذاء املقدم�ة من األمانة   -
العامة خال أسبوع محلة التوعية ألرس السجناء .

بتاري�خ 1425/11/25ه�� مت�ت مس�اعدة ع�دد )50( أرسة س�جني ومف�رج عنهم   -
مس�اعدات عينية )بطاني�ات ودفايات( وكذلك مواد غذائية )رز 45 كيلو + س�كر 50 كيلو + 
ش�اهي عل�ب+ زيت + دجاج 600 ج�رام + متر( وقد تم تس�ليمها ألرس الس�جناء قبل إجازة 

عيد األضحى املبارك .
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بتاريخ 1426/7/18ه� متت مساعدة عدد )45( أرسة سجني ومفرج عنهم بالكسوة   -
الصيفية املقدمة من اجلمعية اخلريية بحائل .

بتاري�خ 1426/9/17ه� متت مس�اعدة عدد )75( أرسة س�جني بمبلغ 1000 ألف   -
ري�ال ل�كل أرسة وهي عبارة عن 60000 س�تني ألف ري�ال تربع من قناة املج�د الفضائية عن 

طريق األمانة العامة للجنة الوطنية .

بتاريخ 1427/1/11ه� تم س�داد إجيار منزل أرسة أحد الس�جناء بمبلغ )10000(   -
عرة آالف ريال .

بتاريخ 17-1427/1/22ه� تم س�داد عدد أربع فواتري كهرباء ملنازل أرس الس�جناء   -
بمبلغ وقدره )6578( رياالً .

بتاريخ 1427/3/13ه� تم سداد إجيار منزل أرسة سجني بمبلغ )8400( ريال .  -

اخلدمات املقدمة للسجناء املفرج عنهم :

ت�م توظيف ع�دد )3( س�جناء مطلق رساحه�م بالقطاع اخلاص وكذل�ك عن طريق   •

مكت�ب العمل بمنطق�ة حائل وكذلك تم س�داد فواتري كهرباء لعدد )3( من�ازل للمفرج عنهم 
ممن هم بحاجة ماسة ملد يد العون واملساعدة وكذلك سداد إجيار منزل بمبلغ )6000( ريال .

بتاري�خ 1425/12/29ه� تم خماطبة صاحب الس�مو امللكي أمري املنطقة حفظه اهلل   •

للنظر يف إعادة قبول أحد السجناء ليسلك طريقه يف احلياة بشكل طبيعي .

بتاريخ 1426/4/8ه� تم تس�ليم عدد )4( من املفرج عنهم مباس�ط بسوق اخلضار   •

والفواكه باملنطقة ملساعدهتم عىل الرف عىل أرسهم واالبتعاد عن االنحراف .
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بتاريخ 1426/12/3ه� تم تسليم أحد املفرج عنهم مبسط بسوق اخلضار والفواكه   •

باملنطقة ملساعدته عىل الرف والبدء بحياة جديدة .

بتاري�خ 1426/10/16ه�� مت�ت مس�اعدة ع�دد )85( مفرجًا عنهم كس�وة خاصة   •

للمفرج عنهم فقط والواردة من األمانة العامة للجنة الوطنية .

جلنة السجناء مبنطقـة الباحــة:

إنجازات اللجنة:

أوالً: املساعدات النقدية :

1- قام�ت اللجنة خال الفرتة من 1425/2/15ه� وحتى 1425/12/30ه� برف 
مس�اعدات نقدية لنزالء س�جون املنطقة وفروعه بلغت )49200( ريال استفاد منها 34 نزيًا 

يعولون )191( شخصًا من أفراد أرسهم من السجناء والقر .

تاري�خ  وحت�ى  1426/1/1ه��  تاري�خ  م�ن  الف�رتة  خ�ال  اللجن�ة  قام�ت   -2
1426/12/30ه�� ب�رف مس�اعدات نقدية لنزالء س�جون منطقة الباح�ة وفروعها بلغت 
)105000( ري�ال اس�تفاد منه�ا )83( نزي�ًا يعول�ون )289( ش�خصًا من أف�راد أرسهم من 

النساء والقر .

تاري�خ  وحت�ى  1427/1/1ه��  تاري�خ  م�ن  الف�رتة  خ�ال  اللجن�ة  قام�ت   -3
1427/11/15ه�� ب�رف مس�اعدات نقدية لنزالء س�جون منطقة الباح�ة وفروعها بلغت 

)59000( ريال استفاد منها )44( نزيًا يعولون )184( فردًا من النساء والقر .
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ثانيًا: املساعدات العينية املقدمة ألرس السجناء واملفرج عنهم :

1- قام�ت اللجن�ة خال ف�رتة التقري�ر بتوزيع )200( س�لة غذائية اس�تفاد منها )150( 
سجينًا استفاد منها أيضًا )50( أرسة سجني مفرج عنهم .

2- قام�ت اللجنة خال فرتة التقرير بتوجيه خطاب�ات للجمعيات اخلريية باملنطقة بطلب 
رصف مس�اعدات عيني�ة مس�تمرة ألرس الس�جناء املحتاج�ة ك�ا ت�م توجي�ه خطاب�ات مماثل�ة 

للجمعيات اخلريية خارج املنطقة ملساعدة أرس السجناء املقيمة خارج املنطقة .

3- قامت اللجنة خال فرتة التقرير بتوزيع )84( كسوة كاملة عىل النزالء وكذلك )80( 
كسوة شتوية عىل نزالء السجون وهذه الكساوي مرسلة من األمانة العامة للجنة .

ثالثًا: الربامج اإلصالحية والتدريب والتوظيف :

1- قام�ت اللجنة بالتعاون مع هيئة األمر باملع�روف والنهي عن املنكر خال فرتة التقرير 
بتوزي�ع ع�دد كبري من األرشطة الدينية عىل س�جون املنطقة لغرض توعية النزالء بواس�طة هذه 

األرشطة عن طريق اإلذاعة الداخلية لكل سجن .

2- قام�ت اللجن�ة بتوزي�ع )60( نس�خة م�ن كتي�ب بعن�وان )أث�ر العب�ادات يف مكافحة 
اجلريمة( عىل سجون املنطقة لوضعه يف مكتبات السجن العام والسجون الفرعية يف املحافظات 

لإلطاع عليه من قبل السجناء وهذا الكتيب مهدى من اللجنة من قبل جلنة القصيم .

3- قام�ت اللجنة بالتعاون مع كلية العلوم األهلي�ة بالباحة خال فرتة التقرير بعقد دورة 
يف جمال احلاس�ب اآليل لنزالء دار املاحظة االجتاعية بالباحة ملدة س�تة أش�هر وقد اس�تفاد من 
ه�ذه ال�دورة )18( نزي�ًا ت�م منحهم ش�هادات معتم�دة من املؤسس�ة العام�ة للتعلي�م الفني 

والتدريب املهني .
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4- قام�ت اللجن�ة خال ف�رتة التقرير بإحلاق س�جني مفرج عنه بدورة يف احلاس�ب اآليل 
بالغرفة التجارية ببلجريش مدهتا ستة أشهر .

5- قام�ت اللجنة بتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية يف املدارس وبعض الدوائر احلكومية ويف 
املس�اجد عن طريق الش�ئون اإلس�امية باملنطقة وذلك خال األس�ابيع التوعوية التي أقامتها 

اللجنة لألعوام 1425-1426-1427ه� .

6- قام�ت اللجن�ة خال ف�رتة التقرير بتوجي�ه خطابات ملكت�ب العمل باملنطقة لتش�غيل 
النزالء املفرج عنهم الذين يطلبون من اللجنة مس�اعدهتم يف احلصول عىل فرصة عمل مناس�بة 
ك�ا تم توجيه خطاب مماث�ل ملكاتب العمل خارج املنطقة ملن يرغ�ب العمل ويتم إعطاء املفرج 

عنه رقم اخلطاب واجلهة املرسل هلا اخلطاب .

رابعًا: تسديد الديون :

1- قام�ت اللجنة خ�ال فرتة التقرير بتوجيه من األمانة العامة الرئيس�ية بدراس�ة أحوال 
عدد من النزالء املوقوفني يف قضايا حقوقية )ديون( ورفع بيان بأساء املوقوفني املستحقني وتم 
التس�ديد ع�ن عدد )11( نزي�ًا بلغ إمجايل املبال�غ املطالبني هبا )394489( ري�االً وكذلك عن 
طريق مؤسس�ة الشيخ/ س�ليان عبدالعزيز الراجحي اخلريية وتم تسليم الشيكات الواردة من 
فاعل خري ألصحاب احلق اخلاص عن طريق اللجنة ورفعت بيانات التس�ديد لألمانة العامة يف 

حينه .

2- قامت اللجنة بتس�ديد مبلغ )3300( ريال عن س�جني أجنبي مرهون إطاق رساحه 
بتسديد هذا املبلغ لصاحب احلق اخلاص عن طريق سجن حمافظة قلوة .

3- عرض مدير س�جون املنطقة عىل اللجنة وضع س�جينة سعودية أوقفت بالسجن العام 
بالباحة لعجزها تس�ديد مبلغ )20.000( عرين ألف ريال مقابل خلعها من زوجها وقامت 
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اللجن�ة بتس�ليم ال�زوج املبلغ وتم إطاق رساح الس�جينة من الس�جن وخلعها م�ن زوجها يف 
املحكمة .

جلنة السجناء مبنطقة احلدود الشماليـة:

انجازات اللجنة :

رصف مبال�غ نقدية بقيمة )197300( ريال مس�اعدات عىل أرس الس�جناء بموجب   •

شيكات لعدد )175( أرسة .

ت�م رصف إعان�ات عينية ومنها مابس وس�ال غذائية اس�تفاد منها )100( أرسة يف   •

شهر رمضان املبارك .

رصف إعانات لإلجيار بقيمة )92900( رياالً استفاد منها )30( أرسة .  •

تسديد ديون عن سجناء احلقوق بمبلغ )82950( ريال استفاد منها عدد من السجناء.  •

تنظيم محلة توعية وتعريفية للجنة .  •

جلنة السجناء مبنطقـة اجلـوف:

مساعدة سجني ب� )14000( ريال .  •

توزيع )13( ثوب الدفة لعدد )5( أرس بمبلغ )780( رياالً .  •

رصف مساعدة مقطوعة لعدد )30( أرسة بواقع 1500 ريال لكل أرسة .  •
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جلنة السجناء مبحافظـة جـدة:

اخلدمات املقدمة للسجناء :

مابس ثياب للسجناء .  •

دورات تطويرية للذات .  •

تأسيس مركز عكاظ للغة اإلنجليزية .  •

دعوة بعض الطاب وطالبات جامعة امللك عبدالعزيز )لزيارات ميدانية( .  •

التعاون مع مستشفى اجلامعة للمسامهة يف تطوع بعض اإلستشارييني واالستشاريات   •

يف مستوصف السجن .

تطوع جمموعة من املحامني ملتابعة املعامات واملرافعات عن السجناء .  •

اخلدمة املقدمة للمفرج عنهم :

مساعدات عينية وكسوة توزع كل أسبوع .  •

مكافأة اإلفراج للسجناء .  •

التدريب املنتهي بالتوظيف للشباب .  •

مساعدات مادية وعينية .  •

تصحيح أوضاع أرس السجناء السعوديني املدنية من أجل تسجيل أو إضافة األبناء يف   •

السجل املدين .

وظائف للمفرج عنهم .  •
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إعادة التيار الكهربائي وتسديد الفواتري .  •

اخلدمات املقدمة ألرس السجناء :

مواد عينية وكسوة كل أسبوع .  •

دورات تأهيلي�ة يف معاه�د منتهي�ة بالتوظي�ف، حاس�ب آيل، لغ�ة إنجليزي�ة، دورات   •

اخلياطة والتطريز، جتميل وتزيني العرائس .

مساعدات ألرس السجناء .  •

تصحيح أوضاع األرس بضم األبناء والزوجات بكرت العائلة )للسعوديني( .  •

استخراج شهادة املياد وضم األبناء وتصحيح أوضاعهم )للمقيمني( .  •

مساعدات مالية .  •

توفري سكن ألرس السجناء املحتاجني .  •

إعفاء من الرسوم عن تسجيل ونقل أبناء وبنات السجناء .  •

كشف وعاج ألرس السجناء  .  •

توظيف زوجات وبنات السجناء .  •
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جلنة السجناء مبحافظة الطائـف:

إنجازات اللجنة :

قام�ت اللجن�ة بتوزيع مس�اعدات عينية عبارة عن س�ات غذائية واملرس�لة من قبل   •

اللجنة الرئيسية وقد تم توزيعها عىل أرس السجناء .

قام�ت اللجن�ة بتوزيع ثياب الدفة واملرس�لة من قبل اللجنة الرئيس�ية وق�د تم توزيع   •

ثياب الدفة واملرسلة من قبل اللجنة الرئيسية .

ت�م التس�ديد عن أربعة ع�ر س�جينًا يف مدينة الطائ�ف واملراكز التابع�ة هلا بموجب   •

ش�يكات بلغ�ت قيمته�ا )252925( مئت�ني واثنني ومخس�ني ألفًا وتس�عائة ومخس�ة وعرين 
رياالً.

مس�اعدة )40( أرسة بمبالغ مالية عن طريق ش�يكات باس�م الزوجة قيمة كل ش�يك   •

)1500( ريال .
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اخلامتـــة

احلم�د هلل ال�ذي بنعمت�ه تت�م الصاحلات والصاة والس�ام ع�ىل نبينا حمم�د وآله وصحبه 
أمجعني ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

وبع���د :

فإين يف هذا البحث قد بينُت اجلوانب الس�لبية لعقوبة الس�جن وأثرها عىل أرسة الس�جني 
م�ن النواح�ي النفس�ية واالجتاعي�ة واالقتصادي�ة والرتبوية مم�ا جيعلها تصط�يل بنارها وأوالد 

السجني وكافة أفراد أرسته .

ل�ذا ف�إن املجتمع بأفراده ومؤسس�اته قد استش�عر هذا األم�ر وهب لتخفي�ف املعاناة عن 
الس�جني واخلارج من السجن وأرسة الس�جني وذلك انطاقًا من الشعور بأن السجني وأرسته 
جزء من املجتمع وأن املجتمع حلمة واحدة وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
اجلس�د بالس�هر واحلمى، فقام نخبة من املجتمع بالعمل عىل إصاح ما يمكن إصاحه وتقديم 
العون واخلدمة لرعاية برامج اإلصاح يف املؤسس�ة العقابية واحتواء املفرج عنهم ومس�اعدهتم 
عىل االس�تقامة والسلوك الس�وي وكذلك احلفاظ عىل أرسة السجني وأوالده حتى ال ينحرفوا 
ومس�اعدهتم مادي�ًا ومعنوي�ًا وذلك وفق إطار مؤس�يس وهو اللجن�ة الوطنية لرعاية الس�جناء 

واملفرج عنهم وأرسهم والتي قد بينت مهامها يف هذا البحث .

وتوصلُت من خالل البحث إىل النتائج التالية :

أن عقوبة السجن عقوبة متعدية تلحق الرضر بغري السجني من أفراد أرسته وتعرضهم   )1
ملشكات نفسية واجتاعية وتربوية واقتصادية وأمنية وصحية .

أن رشحي�ة الس�جناء وأرسهم بحاج�ة إىل من يقف معهم ويس�اعدهم عىل االس�تقامة   )2
والسلوك احلسن .
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إن املجتمع املتحرض يقوم عرب أفراده ومؤسس�اته الرس�مية وشبه الرسمية باملسامهة يف   )3
ختفي�ف املعان�اة عّمن حيت�اج للمس�اعدة وانطاقًا من التكاف�ل االجتاعي والتع�اون بني فئات 
املجتمع، لذا فإن جمتمعاتنا اإلس�امية أوىل بذلك، حيث إن ديننا احلنيف حيثنا عىل التعاون عىل 
الرب والتقوى ومس�اعدة من حيتاج للمساعدة والش�عور باألخوة اإليانية والسعي يف اإلصاح 

وختفيف املعاناة وتفريج الكربات وهذا ما تقوم به هذه اللجنة املوفقة .

إن ه�ذا العمل يؤدي إىل متاس�ك املجتمع وترابطه وإىل نر املحب�ة والتآلف بني أفراده   )4
ومؤسساته وهذا ما يريده اإلسام منا .

إن هذا العمل خيفف من حدة انتش�ار اجلرائم وبالتايل يؤدي إىل حفظ األمن واس�تقامة   )5
السلوك وهذا ما يريده الناس .

إن دينن�ا احلني�ف يأمرن�ا بالقي�ام هبذه األع�ال انطاقًا م�ن األخوة اإلياني�ة والتكافل   )6
االجتاعي بني أفراد املجتمع .
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التوصيـــات

ي�ويص الباح�ث اجلهات ذات العاقة أن ال يدخل الس�جن إال من يس�تحق فعًا ألن   )1
ذلك يؤدي إىل اإلرضار بأرسته وأوالده وقد يتأثر الس�جني بجو الس�جن وخيرج منه بأس�وأ مما 

كان عليه .

أن يقوم املختصون يف املؤسسات العقابية وكذلك اجلهات القضائية بالبحث عن بدائل   )2
للس�جن يف اجلنح واجلرائم البس�يطة وذلك كالعمل يف اخلدمات االجتاعية أو التنفيذ الفوري 

للعقوبة أو غري ذلك من البدائل .

أن يتم تكثيف الدراس�ات والبحوث العلمية عن السجون والسجناء وانعكاساهتا عىل   )3
األرسة واملجتمع .

أن حتذو الدول األخرى حذو اململكة يف تأس�يس جلنة وطنية لرعاية الس�جناء واملفرج   )4
عنهم وأرسهم أسوة باملعمول به يف اململكة العربية السعودية ملا هلا من أثر إصاحي .

االهت�ام بالعملي�ة اإلصاحي�ة داخل الس�جون ودعم برامج اإلص�اح فيها وارشاك   )5
املجتمع ومؤسساته يف عملية اإلصاح .

تكي�ف الدع�وة والتوعية الدينية واالجتاعية يف الس�جون من أثر يف اس�تقامة س�لوك   )6
السجناء وخاصة حتفيظ القرآن الكريم .

احلذو حذو اململكة العربية السعودية يف ختفيف مدة السجني الذي حيفظ القرآن الكريم   )7
إىل نصف مدة السجن واالستفادة من العفو .
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املراجع واملصـادر

1( القرآن الكريم .

2( صحيح مسلم .

3( الربام�ج اإلصاحي�ة والتأهيلي�ة يف املؤسس�ات اإلصاحي�ة يف اململكة العربية الس�عودية. 
د.عبد اهلل بن عبد العزيز اليوسف .

4( حكم السجن ومعاملة السجناء يف اإلسام. د. حسني أبو غدة .

5( اللجنة الوطنية لرعاية الس�جناء )1425ه�(، النظام األس�ايس من اللوائح اخلاصة باللجنة 
الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأرسهم .

6( ن�دوة اإلص�اح والتأهي�ل األوىل يف املؤسس�ات العقابي�ة واإلصاحي�ة، املدري�ة العام�ة 
للسجون، 1422ه� .

7( ندوة اإلصاح والتأهيل الثانية، املديرية العامة للسجون، 1428ه� .

8( نظام السجون والتوقيف ولوائحه التنفيذية وزارة الداخلية .


