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شبكة قضايا "من طرف ) الكتيب(تم� إنتاج هذا المنشور اإلعالمي 
مركز " Celivo"، بتعاون مع  - "Rete Tematica Carcere""السجون

، وتتشكل 2010هي شبكة تنشط منذ سنة . الخدمات التطوعية إلقليم جنوة
من مجموعة من الجمعيات تهتم عبر مختلف الوسائل بشؤون العدالة 

السجناء، السجناء السابقين، األشخاص الموضوعين رهن )الجنائية 
طوال مسارها قامت الشبكة بتنظيم ). اإلجراءات البديلة لالعتقال

تظاهرات، حلقات واعتمدت وسائل تهدف من ورائها إلى زيادة الوعي 
 .ؤسساتبين المواطنين والم

  
 :انKظJم� إلى الشبكة، بغية تصور وإنتاج هذا الدليل

  

" ACAT Savona Genova"جمعية نادي عالج المدمنين على الكحول  •
 بسافونا بجنوة

 "ACLI"الجمعية المسيحية للعمال اإليطاليين بليغوريا •

الجمعية اإلقليمية ألندية المدمنين على الكحول تحت العالج  •
"ARCAT" 

 الترفيه والثقافة اإليطالية تضامن بجنوةجمعية  •
"Arci Solidarietà Genova" 

 "CEIS Centro di Solidarietà di Genova"مركز التضامن بجنوة  •

 مركز التضامن لفرقة األعمال بليغوريا •
"Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere L iguria" 

 لة ليغورياالمؤتمر اإلقليمي للعمل التطوعي والعدا •
"Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia Ligur ia" 

 المسيحيون المتطوعين السجون أونلوس ليغوريا  •
"CRIVOP onlus Liguria" 

 "Gli Amici di Zaccheo"أصدقاء زيك=يو  •

 "La Dimora Accogliente"البيت الدافئ •

 !"SC'Art"جمعية االرتقاء االجتماعي  •

 الجماعة الموقرة للرحمة  •
"Veneranda Compagnia diMisericordia" 

 "Volontari per l’Auxilium"متطوعو  •

  
يمكن اعتبار هذه الوثيقة بمثابة تحيين للكتيب المماثل الذي تم� 

من طرف المؤتمر االقليمي للمتطوعين  2004إنجازه وإصداره سنة 
المTنKتJج " دليل السجناء"والعدالة لليغوريا، الذي استند بدوره على 

أو مركز الخدمات التطوعية /من طرف شباك العدالة و 2001سنة 
 ". Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo"لروفيغو 

  
ندعوكم بإرسال تعليقاتكم واقتراحاتكم إلى 

retitematiche@celivo.it  أوconferenza@crvgl.it 
  

 .ين ساهموا في إنجاز هذا الدليلنشكر جميع المتطوعين الذ
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 Celivo""يمكنكم االطالع على المنشور وتحميله على موقع
www.celivo.it 

 "Michele Ferraris"الصورة على الغالف ل 

 
 

إلى مساعدة السجناء على فهم القوانين والقواعد " الدليل"يهدف هذا 
 .التي تحكم نظام السجون في إيطاليا

  
، الذي يبدأ "المسار"من الكتيب يتطرق بالضبط إلى هذا  الفصل األول

 . بالتفتيش، ثم سحب األمتعة الشخصية، فالتسجيل
فعال، ففي هذه المرحلة نحتاج أكثر إلى معرفة كيفية التواصل مع 
الخارج، كإخبار أفراد األسرة، تعيين محام، أو االتصال بالسلطات 

 .القنصلية للبالد، بالنسبة لألجانب
  
نقدم المعلومات المتعلقة بموضوع الصحة ،المراجع  الفصل الثاني في

 .القانونية، إمكانات الرعاية العالجية
  

سننتقل إلى شرح اإلمكانيات البديلة إلجراءات  في الفصل الثالث
 .االعتقال، شروط طلبها، طرق تنفيذها

  
لبعض الخدمات الموجودة خارج السجن  ونتطرق في الفصل الرابع واألخير

التي تقد�م الدعم، ليس فقط للذين أكملوا مدة االعتقال، بل ألي شخص 
في منطقة جنوة تواجهه صعوبات متعلقة بالوجبات الغذائية والمأوى 

 .الليلي
  

بعض المالحق التي ترشد إلى " الدليل"وفي الختام، سندرج في هذا 
السجون الموجودة بمنطقة جنوة، مع اإلشارة الجمعيات الناشطة داخل 

 .إلى األنشطة التي تؤديها لفائدة المعتقلين
 
 

   



4 
 

 تقديم
 

تروج لها والتي  ،إن المبادرة التي اتخذتها مجموعة السجون
"Celivo"المتمثلة في إنجاز دليل  ،في إطار أنشطتها المؤسساتية

فترة ولفائدة كل الذين يوجدون في نهاية لفائدة السجناء الجدد
. االعتقال ويستعدون للدخول في المجتمع المدني ليست بالشيء الجديد

قام المؤتمر اإلقليمي لمتطوعي من اآلنأحد عشر عامافقبل 
إدارة قسم ،بدعم من إقليم ليغوريا و)CRVGL(العدللليغوريا 

باإلضافة إلى الموضوعات غاية في التفصيل تحتوي أداة بإنتاج السجون
 Jص�ِ التي سوف تجدونها في ن Jللمقتضيات القانونية على وصف مستفيض ا، ن

قد وجد ذلك الكتيب ارتياحا ف.نوذات الصلة ولقواعد االنضباط داخاللسج
إليهم االعتقال الموجهعند المواطنين الموجودين رهن  كبيرا ليس فقط

الذين وجدوا فيه أحسن معين د مستخدمي السجون، بل حتى عنالكتيب أصال
 الذين عبروا ألول مرة أبواب سجون ئكلوأيساعدهم على القيام بتوجيه 

إن .من الواضح أن أداة من هذا النوع تتطلب معالجة مستمرة.ليغوريا
استيعابها يتم إلى حد أنها إن لم  الخدمات والممارسات وصلتطور

 Tتمرير معلومات متجاوزة تحمل ف.أثرا عكسيانتج بالشكل الصحيح فقد ت
مع ما يترتب  انعدام األمنبسبب شعورا متزايدا قد تفي طياتها أخطاء 

أصال عند السجين بسبب الكامن من زيادة في القلق عن ذلك 
معالجة إعادة  فكرة اختيارت جاءهذا المنطلق من .اعتقالهظروف
تضمن لنا القدر ال المتوفرة الموارد لكوننا ندرك بأن ، الموضوعهذا

لقد انصب تركيزنا على تلك المواضيع .المعلوماتالمستفيض من 
في دعم ساكنة يوميا  نيالمنهمكالمتأتية من تجربة المتطوعين، 

 :والتي حد�دت كأولويات ما يلي السجون
 

جوانب الحياة اليومية في السجن، قواعد السلوك والعالقة مع  �
 المستخدمين؛

 السجون؛موضوع الصحة داخل  �

 البديلة لالعتقال؛اإلجراءات �

لمن غادر  خدمات الدعم الممكنة الموجودة بمدينة جنوة الموجهة �
 السجنويعيش صعوبات؛

 م، األنشطة التي تقوالسجون في داخل معرفة الجمعيات العاملة �
 .ليهمإمعرفة األشخاص المرجعيين بغية الوصول بها، 

صياغة هذا بالتي، بالتزامها "Celivo"موجه إلى كل الثناء الثناء
تبخل بتوفير  ال سمحت بتوضيح الرؤية لجميع الجمعيات التيالدليل، 

إلى مرافق االعتقال عندنا قدما بمضي الأجل كل وقتها وخبرتها من 
يحد�د أماكن االعتقال كمالجئ ، يمليه الدستور،مسار شاقفي األمام 
مجرد أماكن كوالتطور بالنسبة ألولئك الذين أخطئوا وليس للنضج

 .للعقاب
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 Tشيليفوشبكة سجون ويةتحت نضكل الجمعيات الم  
"Rete Carcere del Celivo" مجتمعة حول مبدأ المواطنة ستجد نفسها

فلنتذكر ما . الذي يعتبر مؤسساتنا السجنية كأماكن للحضارةالفعالة 
وضعية خالل  ما منتقاس درجة تحضر مجتمع «: "Fedor Dostoevskj"قاله 
االطالع ظروف عيش شعب يمكن «: "Bertolt Brecht"وكذلك ما قاله »سجونه

 »من خالل أوضاع سجونهعليها 

 Jإذا كنا نجد في هذه األقوالد Jو Tات Jن Jا، ف Jد Kع Tال يمكن نا للساكنة السجنية م
 .أن يكون إال هدفنا االجتماعي
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 1الفصل 

 
 العاملينالحياة داخل المؤسسة والعالقات مع 

 
 الدخول إلى السجن 1.1

 
ن وشرطة السجون التابع موظفوعملية الدخول إلى السجن يتكفل بها 

 ."Ufficio Matricola"لمكتب التسجيل
 

ما عنده  عليه تسليموإلى التفتيش ويجب هيخضع السجين إلى أخذ بصمات
يمكنه فيما بعد أن يطلب . واألشياء الثمينة ، الحزامالساعةمن مال، 

. والحزام استرجاع الساعةإلى المدير،  موجهةخطية بواسطة رسالة
إيداعها األشياء الغير المسموح بها في النظام الداخلي سيتم 

 .اإلفراجواسترجاعها وقت بالمخزن 
 

بمناسبة أفراد عائلته يمكن للسجين أن يطلب تسليم هذه األشياء إلى 
 .زيارتهم له أو أن يتم إرسالها لهم عن طريق الطرود البريدية

 
ه من خالله نT كِ مK الذي يT يجب على السجين أن يخضع للفحص الطبي والنفسي 

االدمان، الحساسية والحاجة إلى تناول صحية، هالمشاكلكل عن التبليغ 
تعود  خرين ألسباباآلسجناء المع عدم العيش األدوية؛ يمكنه أن يطلب 

 .الشخصيةتهحماية سالمىإل
 

عن اعتقاله أو عن نقله إلى أفراد عائلته تبليغ للسجين الحق في 
 .أخرى ةمؤسسة سجني

 
التوجه إلى مكتب  وذلك بطلبهيعين محاميا للثقة  للسجين أنيمكن

وإن لم حيث يوجد سجل محاميِ� القطاع الختيار واحد منهم؛ التسجيل 
 .عنهللدفاع مكتبيتعيين محامع تنصيب محاميا عنه فسيتم ييستط

 
المحامين،  مصاريف أتعابدفعأفراد عائلته على السجين أو يتحت�م 

إذا كان دخل السجين ؛ مكتبيأو بمحام ثقةيسواء تعلق األمر بمحام
المساعدة القضائية "االستفادة من طلب  ذلك،لنتيجة منخفضا، فيمكنه 
 ."Patrocinio a spese dello Stato""على نفقة الدولة

 
 Jحِ ي yإلى  السجنمحادثات مع محاميه من لحظة دخوله أن يجري للسجين ق

، في األوقات وبالطرق المعمول بها؛ فيهمكوثه خروجه منه وطوال
 .عبر مكتب التسجيلهذا الشأن بتقديم طلب في 

 
 Tي Kكِ م Tللسجين الغير المنتمي لدول االتحاد األوروبي أن يتصل بسلطات  ن

 .وأن يطلب القيام بذلك عند مكتب التسجيلبالده األصلي؛ 
 

يجب أن تكون مؤسسات السجون مجهزة بقاعات تلبي االحتياجات الفردية 
يجب أن تكون هذه وتسمحبممارسةاألنشطة الجماعية، لألشخاص 

القاعاتواسعة بما فيه الكفاية، مTهJوJاة ودافئة، ومجهزة بالمرافق 
 .الصحية الخاصة
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، ويجب عليه أن ة الفراشدz الغسيل، المالبس وعT من حق السجين أن يستلم 
يهتم بنظافته وأن غرفته يعتني بهذه األشياء وأن يقوم بتنظيف 

وتTضمن للسجين إمكانية االستحمام واالستفادة من حالقة ذقنه . الشخصية
 .وشعره دوريا

 
 على األقل في ساعتينةمد� لكل سجين الحق في البقاء في الهواء الطلق 

االحتياط، لفترة أقصر ال تقل عن إجراءاتفي حالة وجود بعض اليوم أو، 
 .ساعة

 
في غداء سليم يالئم حاجياته الشخصية، له الحق في ثالث للسجين الحق 

األوقات المقررةفي النظام الداخلي وفق توزيعها وجبات يومية، يتم� 
 للشرب وفي استخدام لديه الحق في الحصول على مياه صالحةللمؤسسة، 

 .وفق قواعد السالمة المعمول بها موقده الخاص
 

ومواد  أن يقتني على نفقته الخاصة مواد� غذائيةأيضا يسمح للسجين
 في حقالله  نT مJ ضK ويsopravitto" ( T" - "سوبرافيتو"المسماة (الرغد 

. طرود، لكن في حدود الوزن المسموح بهداخل التوصل بمواد مماثلة 
 .داخل المؤسسة قائمة أنواع السلع التي يمكن التوصل بها يتم نشر

 
 KعTي Jت Jر Tوفي االستفادة من بالحق في ممارسة العبادة الشخصية للسجين ف

يوجد داخل السجن  هذا،باإلضافة إلى ؛ مساعدة روحية لمرشد كاثوليكي
بعد تقديم طلب مقابلتهم منتمين لديانات أخرى، يمكن رجال دين 

واحد بممارسة طقوس دينه  يسمح لكلوفي كل األحوال . هذا شأنفي
 .لجماعة السجناءحتى جماعيا، شريطة أن ال يشكل ذلك مضايقات  الخاص،

 
تؤخذ الوصفات الغذائية لمختلف األديان بعين االعتبار أثناء تهيئ 

 . الطعام
 
 

 موظفو المؤسسة  2.1
 
 

وباقي  "Agenti"األعوان يجب على السجين أن يتوجه إلى 
ه نووعلى هؤالء أن يجيب ،"أنتم"باستعمال كلمة  ،اآلخرينالمستخدمين

ألسباب قانونية، ال يمكن معرفة أسماء .ه بلقبهنوينادوالطريقة بنفس 
 :برتبهمموظفي شرطة السجون، لذا وجب المناداة عليهم 

 
 <)د أحمرحأو بسهم واكتفية بدون رتبة ("Agente"عون 

 <<<<<)كتفية بسهمين أوثالثة سهام حمراء("Assistente"مساعد 
 IIIIII) أو أكثربشرطة فضية واحدة كتفية ("Sovrintendente"مراقب 

 )بمخمس زوايا فضي واحد أو أكثركتفية ("Ispettore"مفتش 
 اثنين زواياالمخمس بو ة واحدةفضيشرطةب كتفية("Comandante"قائد

 )فضيين
 

 : ن ون آخرومتدخل يوجد في المؤسسةباإلضافة إلى موظفي شرطة السجون، 
 

 المديرـ 
 ـ نوابالمدير

 )المربون(ـموظفو المجال التربوي 
 األخصائيون النفسيونـ 
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 ـ أطباء األمراض العقلية
 ـ المساعدون االجتماعيون 

 اإلدمانمستخدمو مصلحة ـ 
 ـ المساعدون المتطوعون

 Rـ الم Sرسوند 
 ـ رجال الدين

 ـ مسيرو القطاع الصحي
 األطباءـ 

 ـ الممرضون

 
إلى خطي  طلبهؤالء بتقديمه  مع ين أن يطلب مقابلةللسجيجوز 
كل  للسجين الحق في مقابلة أيضا النظام الداخلي للسجن يضمن.اإلدارة
أن يطلب له  يمكن: السجون إلدارةاإلقليميوالمراقب  الحراسةمنقاضي

إليهما طلبات أو شكاوى مقابلتهما شخصيا لالستماع إليه، أو أن يوجه 
إذا كان السجين ال يتوفر على وسائل التحرير فينبغي على . خطية

يجب : لقغK ف مT رK ث رسالة في ظJ عK بJ  أيضا يمكنه. ذلك أن توفر لهاإلدارة
 جزئها، في الرسالة وعلى وجه المTرKسJل إليهاسم بوضوح يكتب عليه أن 
 ).والعنواناالسم، اللقب (باعثها أن يشير إلى اسم الخلفي، 

 
 :ينبغي أن تTوJج�ه طلبات االنتقال إلى سجن آخر عن طريق المؤسسة

إلدارة السجون إذا تعلق األمر بسجين يريد اإلقليميإلى المراقب ـ 
إذا كان يتواجد غوريا يلإلى (االنتقال إلى سجن من داخل نفس القطاع 

 ؛)جنوةب
السجنية، إذا كان السجين يريد اإلداراتـ إلى وزير العدل ـ قسم 

 .االنتقال إلى سجن من خارج القطاع
 
 

 د السلوكعقوا3.1
 

 
بالقواعد المنظمة للحياة داخل المؤسسة  دJ ي� قJ تJ يJ يجب على السجين أن 

 .لموظفي السجونالممنوحة الخاصةالصالحياتالسجنيةوب
 

 :هي التاليةقواعد السلوك الغير المسموح بها 
 أو نظافة الغرفة إهمال النظافة الشخصية ) 1
 مغادرة المكان المخصص بدون مبرر) 2
 الخرق الطوعي اللتزامات العمل )3
 الجماعة مواقف وسلوكيات مزعجة تجاه اتخاذ ) 4
 النظام الداخليفي األلعاب واألنشطة الغير المرخص بها ) 5
 التمارض) 6
 االمتاجرة في األشياء المسموح امتالكه) 7
 المال بها أوحيازة أو االتجار في األشياء الغير المسموح ) 8
 االتصاالت االحتيالية مع الخارج) 9
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بما السجن، (المتعارضة مع األخالق العامة الفاحشة أو  التصرفات)10
 الجنسيةال يسمح بالعالقات ": عموميةالمكنة األ"في ، في ذلك الغرفة

 ضدهمالقمع ممارسة ترهيب الرفاق أو ) 11
دة السجين هK والموجودة في عT  اإلدارةتزوير الوثائق الواردة من ) 12

 أو المعتقل
 أو إتالفهااإلدارية االستحواذ على الممتلكات ) 13
 أو المتاجرة فيها  يةذِ ؤK الوسائل المT حيازة  )14
عدوانية تجاه مستخدمي السجن أو تجاه األشخاص مواقف  اتخاذ ا)15

 مهامهم أو للزيارةضمن تدخل  ألغراضالمؤسسة الذين يلجون 
التأخير الغير المبررفي عدم االمتثال لألوامر والقواعد، أو )16

 هاتنفيذ
 في األوقات المقررةمبرر في العودة الغير التأخير ال) 17
 المشاركة في القالقل وأعمال الشغب) 18
 التشجيع على القالقل وأعمال الشغب ) 19
 الهروب) 20
المرتكبة ضد ، اتنايجبمثابة القانون يعتبرها األفعال التي ) 21

 الزمالء، مستخدمي السجون أو الزوار
 
 

 الداخلي والعقوبات قواعد النظامانتهاك 4.1
 

 
 :تعاقب االنتهاكات االنضباطية حسب خطورتها؛ العقوبات هي

 
 ـ استدعاء وارد من المدير؛ وهي العقوبة األخف

 
 المدير ـ تحذير وارد من

 
من األنشطة الترفيهية والرياضية لعدد األيام المحددة في الحرمان ـ 

القاعة وال يمكن ال يمكن الذهاب إلى (النظام الداخلي للمؤسسة 
 )الترفيهية ولكن يمكن الذهاب إلى المدرسةاألنشطة المشاركة في 

 
المحددة في األيام لعدد العزلة أثناء المكوث في الهواء الطلقـ 

 النظام الداخلي للمؤسسة
 

ـ الحرمان من األنشطة المشتركة لعدد األيام المحددة في النظام 
األشد� حيث أنها تتمثل في عزلة  وهي العقوبة(الداخلي للمؤسسة 

 ما عدا إذا كانسلوك السجينيتم تنفيذها داخل غرفة عادية، مستمرة
؛ السجناء المعزولين ويعيق النظام واالنضباطاإلزعاجيسبب من جراء ذلك

 )التواصل مع زمالئهمال يمكنهم 
 

، يمكن أيضا أن يحرم السجين من االستفادة من تخفيض ـ السلوك السيئ
 يسمى ذلك باإلفراج المبكر و(العقوبة الناتج عن حسن السلوك
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"Liberazione anticipata" عن كل نصف سنة  ايوم 75بخصم ويحتسب
 )مقضاة

 
 

 الهاتف والبريد، المقابالت 5.1
 
 

شهريا مع أفراد األسرة المقابالتالمباشرة يحقللسجين ان يجريعدد من 
منها  ةالشهرية ومد�ة كل واحد عددالمقابالت(مع المتعايشين معه أو 

 Tهي م Jب zةفي بعض الحاالت الخاص). نة في النظام الداخلي للمؤسسةي 
له يمكن السماح )طلب موجه إلى المديرأسبابها عبر التي يجب تحديد (

لكن في بعض الظروف االستثنائية، . مع أشخاص آخرينمقابالت بإجراء
مع أفراد أسرة لمقابلةالمبررة بالشكل الصحيح، يسمح بتمديد مد�ة ا

في بلدية غير البلدية الموجودة مقيمين مثال هؤالء كأن يكون( السجين
في األسبوع مقابلة أي لم يسبق للسجينأن أجرى إذا فيها المؤسسة، 

 .)المؤسسة يسمحان بذلكنظام ووإذا كانت أوضاعالسابق 
 

بعقد المقابالت يتم� اإلذنإذا كان السجين مازال في وضعية متهم، فإن 
منحه من طرف القاضي المكلف؛ وبعد محاكمة الدرجة األولى يتم منحه 

 .من طرف المدير

 
يحق للسجين أن يجري محادثات هاتفية مع أفراد أسرته أو مع 
المتعايشين معه و، بدوافع مTحJددة، مع أشخاص آخرين، يسمح بإجراء 
المكالمات الهاتفية مر�ة في األسبوع و مصاريفها يتحملها السجين 

 . نفسه
  

يجب أن يوجه الطلب، بالنسبة للمتهمين، إلى السلطة القضائية 
لنسبة للمحكومين والمعتقلين، بدل ذلك، إلى مدير المكلفة؛ وبا

 .المؤسسة
  

 .يمكن التوصل بالمراسالت بدون قيود في النظام العادي
أما تلك الموجهة من طرف السجين إلى المحامين أو إلى أعضاء 
البرلمان، إلى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لبلد االنتماء، 

يجب على . فال يمكن أن تخضع ألي قيود إلى هيئات حماية حقوق اإلنسان،
 .السجين أن يكتب دائما اسمه ولقبه على ظهر الرسالة

  
يجوزللقاضي أن يTخKضع المراسالت للرقابة؛ فيهذه الحالة، سيتم إخبار 
السجين بذلك،والرسائل الواردة والصادرةستكونحاملة لتأشيرة 

رسال الرسالة إذاكان السجين خاضعا للرقابة، فيجب عليهإ .الرقابة
 .دون إغالقها بالِ�صاق

  
للسجينالحق في تلقى عدد من الطرود شهريا وفق مايسمح به النظام 

ويمكناستقدام هذه الطرود من قبل األشخاص  .الداخلي للمؤسسة
المرخصلهم بمقابلة السجين أو يمكن التوصل بهاعبر البريد، يمكن أن 

في النظام الداخلي محد�دة) تحتوي هذه الطرودعلى مواد غذائية
 .كيلوغراما 20 ،ألبسة وأغطية خاصة، بوزن إجمالي يبلغ(للمؤسسة

وبالوسائاللديداكتيكية  (بأغلفةغير صلبة) يجوزله أن يتوصل بالكتب
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قدال يتم تسليمبعضالمالبس  .األخرى ولو فاق وزنها القدرالمذكور سابقا
 .مسموح بها واألحذية المTبJطنة بسبب صعوبةمراقبتها أو لكونها غير

  
يحق للسجناء والمعتقلين المشاركة في التصويت االنتخابي بمناسبة 
االقتراعات، في مركز خاص بعد تعبيرهم عن رغبتهم في المشاركة في 
ذلك؛ توجه الطلبات قبل اليوم الثالث السابق ليوم التصويت إلى 

 .رئيس البلدية الموجودة فيها المؤسسة
 
  

 اإلنفاق 6.1
  
 

،يتم سحب المال  "Matricola"دخوله السجن، في مكتب التسجيلعند
الموجود حينه في حوزةالسجين؛ ويتم بعد ذلك تسليمه كتيب 
للحساباتالجارية يتضمن الرصيد الذي يتوفر عليهوالذي سيتم تحيينه 

يمكنالتوصل بالمال عبر حوالة بريدية  .باالداعات والسحوباتالال�حقة
 .بال؛ يمنع تلقي األموال منخالل المراسالتأو إيداعهبمصلحة االستق

  
زيادةعلى الوجبات الثالث التي توفرها اإلدارة،يمكن للسجين شراء 

 (بشرطأن تكون سهلة الطهي) أنواعا أخرى من األغذيةوطهيها
 بواسطةموقد غاز خاص للتخييم موضوع هو كذلك رهنالبيع بسوبرافيتو

"Sopravvitto". 
 

الطعام "الحصول على اإلسالميةلسجناء المعتنقون للديانة يمكن ل
 .بتقديمهم طلب في شأن ذلك"vitto mussulmano" " اإلسالمي

 
مواد الغذائية، منظفات، قرطاسية، (يحق للسجين شراء جميع المنتجات

إذا أراد . المحددة في القائمة الموجودة داخل كل قسم.) سجائر إلخ
 ، فيمكنه توجيه طلبتلك القائمة منتجات أخرى غير واردة في

 .ولن يؤذن له بذلك إال في ظل أسباب معينةلشرائها،
 

ألحكام وفقا (يورو شهريا  ____ €يمكن للسجين أن ينفق ما مجموعه 
لشراء جميع المنتجات المدرجة في قائمة )نظام الداخلي للمؤسسةال

 .وعبر طلب للقيام بإرسال برقيات أو إلنجاز مكالمات ،اإلنفاق
 
 

 الطلب7.1 
 
 

االستمارة التي تسمح للسجين بأن يلتمس من هو "La domandina"الطلب 
 :اإلدارة

 مقابلة مع المدير إجراءـ 
 مقابلة مع القائد إجراءـ 
 مكتب القيادةمسؤولمقابلة مع  إجراءـ 
 )مشاكل قانونية تواجههإذا كانت (مقابلة مع مكتب التسجيل  إجراءـ 
 داغوجي بيمقابلة مع مدير المجال ال إجراءـ 
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مقابلة مع المساعدين االجتماعيين لمكتب تنفيذ  إجراءـ 
 )مشاكل في الخارج()UEPE(العقوباتالخارجية 

 )منادإذا كان م(اإلدمان مقابلة مع مستخدمي مصلحة  إجراءـ 
 األخصائي النفسي مقابلة مع  إجراءـ 
 مقابلة مع القسيس أو مع أي رجل دين آخر إجراءـ 

 ـ إجراء مقابلة مع المتطوعين المرخص لهم
) Mod.72(اإلنفاق ـ شراء المنتجات الغير المدرجة في قائمة 

 )72االستمارة (
 المالال يتوفر على السجين إذا كان اإلعانةـ 
 إعارة الكتب من المكتبة ـ

 تغيير الغرفة أو القسمـ 
 في األنشطةاألخرى ـ قبوله في الدروس أو

 )بدقةمع تحديد األسباب(آخر ـ 
 

 الموجود داخل القسم"Agente"تطلب االستمارات من عون المصلحة 
 

يمكن من زيادة على استمارة الطلبات، توجد هناك استمارات أخرى 
 :خاللها طلب

 
 أسرة السجين والمتعايشين معهـ إجراء مكالمات هاتفية مع أفراد 

 االمتيازات التي يخولها النظام الداخلي للسجن ـ 
 

باستثناء الطلبات، المرسلة عبر صناديق البريد، كل الطلبات األخرى 
أن السجين  يجب على للذهاب إلى هذا المكتب :توضع عند مكتب التسجيل

 .العون المكلف بالقسم اسمه إلىبإعطاء ، يسجل نفسه
 
 

 التعليم واألنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية8.1
 
 
 Tت Jالتي نشطة ثقافية، رياضية وترفيهية أظم داخل المؤسسات السجنية ن

م هذه األنشطة لجنة مكونة من ظ�ِ نJ تT . هي جزء من سياسة إعادة التأهيل
أكثر ومن  مساعد اجتماعي واحد أو أو أكثر، من منمربي واحدالمدير، 
 .لسجناءممثلي ا

 
 Tت Jل zوبمستوى المدرسة الثانوية اإلجباريدروس بمستوى التعليم الن� ق

 المعلومات والتقنيات التي ستنفعهيستوعب يمكن للسجين ان . العليا
شواهد على في الدروس فبإمكانه الحصولمعانقته الحرية وإذا نجح عند

 .ودبلومات دراسية وربط عالقات مع الفاعلين الخارجيين
 

تعل�م اللغة  ستمكنه هذه األنشطة منفإذا كان السجين أجنبيا، 
 .اإليطالية بشكل أفضل
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: هذا الشأنللمشاركة في هذه الدروس واألنشطة يكفي توجيه طلب في
المشاركة في الدورات واألنشطة تساعد على هزم رتابة السجون، وتسمح 

 .بلقاء أشخاص جدد وتعلم أشياء مفيدة
 
 

 العمل  9.1
 
 

يمكن للسجناء . العمل هو عنصر أساسي في المعامالت داخل السجن
في أنشطة العمل الموجودة المشاركة ، بطلب منهم، نهائيا المدانين

أو في األنشطة الموجودة ) ...المطبخ، الحالقة،المخزن،(المؤسسة داخل 
 . خارجه

 
 بالنسبة للمدانين: العمل بالخارج هو شكل من أشكال تنفيذ العقوبة

أما بالنسبة ألولئك يطبق عليهم بدون شروط؛ عادية جنايات بارتكاب 
المدانين بارتكاب جرائم معينة فال يمكن تطبيقه عليهم إال بعد 

 10العقوبة وبالنسبة للمحكوم عليم بالمؤبد بعد انصرام  1/3انصرام 
 .سنين

 
على قرار مدير المؤسسة ويحدد الشروط التي يجب الحراسةقاضي يوافق

 .اتباعها
 

المحدد في العقود األجر  عن ثلثيالمقابلة للعمل  مكافأةال تقل ال
 .الجماعية للعمل

 
مقابل السجين ملزم بدفع تكاليف العيش، بما في ذلك ثمن الوجبات و

المقدمة له من طرف إدارة السجن  ةاستغالل العدة الشخصي
 .).أدوات المائدة إلخ الفراش،األغطية،الصحون،(
 

بالتشطيب عن ديونه أن يأمر الحراسةبطلب من السجين، يمكن لقاضي 
إذا كانت تواجهه صعوبات اقتصادية، شريطة أن يكون المعني باألمر قد 

 .حافظ على حسن السلوك
 
 

 )UEPE(مكاتب تنفيذ العقوبات الخارجية  10.1
 
 

بناء على القانون ) UEPE( ةمكاتب تنفيذ العقوبات الخارجي تأسست
السابق الصادر  قانونعد�الل، الذي 2005يوليو  27في الصادر  154رقم 

 للبالغينالمحدثة بموجبه مراكز الخدمة االجتماعية  1975في سنة
 .السِ�جKِنيJةاتلإلدارالتابعة

 
 Tهِ ع Jمكاتب تنفيذ العقوبات الخارجيةإلى  التنسيق فيما بينهاد 

 . العام لإلدارات السجنيةاإلقليميالتابعة للمراقب
 

، بإنجاز الحراسةتقوم هذه المكاتب، بناء على طلب من قاضي 
 لتوفير البياناتالمطلوبة االستقصاءات االجتماعية 
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عتماد طرق والاألمنية اإلجراءاتتطبيق،تعديل،تمديد وسحب الضروريةل
كذلك المكاتب المذكورة وتشارك. المحكومين والمعتقلينالمعاملة مع 

في الغير السجنية لإلجراءات األمنية الخاضعين األشخاص إعادة إدماجفي 
 .الحياة الحرة

 
السجون، تقوم هذه المكاتب  طلبات إداراتإضافة إلى ذلك، وبناء على 

الخدمات االستشارية الهادفة إلى تحسين المعاملة مع بتقديم 
 . السجناء

 
 ةالخارجيالعقوبات العاملون في مكاتب تنفيذ المساعدون االجتماعيون 

)UEPE ( من القانون وهي  72المادة  فييقومون باألنشطة المحددة
لالعتقال البديلة لإلجراءات الخاضعين ألشخاص امراقبة مهام : التالية

وكذلك مهام الدعم والمساعدة لألشخاص الخاضعين أو مساعدتهم، /و
 .للحرية المحروسة

 
 البيئة الخارجيةفي والتدخل الحراسةتنفيذ أعمال من أجل 

والتدابير المستبدلة البديلة، العقوبات اإلجراءاتتطبيق وتنفيذ (
 العاملة فيق المكتب مع المؤسسات والمصالح االجتماعية س� نJ يT ،)األمنية

 .المنطقة
 
 

 )Ser.T(على المخدراتاإلدمانمعالجة مصلحة11.1
 
 

بأي شخص معترف له باإلدمان "Ser.T"على المخدرات اإلدمانتتكلف مصلحة 
ليس من . سواء على المواد المخدرة الغير المشروعة أو على الكحول

قد سبق لهأن خضع  يكون أن الضروري للغاية أن تكون له إقامة أو
 .اإلدمانعند مصلحة لعالج  للعالج

 
بإخبار الطبيب السجين الذي يتناول المواد المخدرة أو الكحول يقوم 

بعد ،ذاكبلقيام لمتى أتيحت له الفرصة بذلك بمناسبة الفحص األول أو 
؛ إذا كان السجين يتلقى بالفعل العالج اإلدمانذلك يتم� إخبار مصلحة

 .من له االستمرار في العالج المذكورضK يT ، فسJ عند مصلحة أخرى لإلدمان
 

 . طبيب المصلحة الداخليةاإلدمانيقرر ضرورة اتصال السجين مع مصلحة 
 

 :ما يلي يمكن طلباإلدمانفي مصلحة 
 

التي كانت تتابع السجين حين كان طليقا أو اإلدمانـ االتصال بمصلحة 
 أي مؤسسة أخرى؛

 لظروف االعتقال بديل مالئم تحديد برنامجـ 
 ـ االتصال بالجماعات العالجية وبتعاونيات العمل

 داخل مجموعات العالجاإلقحامـ 
 ـ المشاركة في أي دعم بسيكولوجي 

 
 )3.2والفقرة  2للتعمق أكثر انظر الفقرة (

 
 
 

 )ACAT(جمعيةنادي عالج المدمنين على الكحول 12.1
 



15 
 

 
"A.C.A.T"  وتعمل بشراكة مع هي جمعية تطوعية تنشط داخل السجون

 .اتالخاضعين للعالج داخل المؤسسمدمني الكحول أندية 
اإليكولوجيةاالجتماعية وتساعد األشخاص  المقاربة هذه األندية تعمل وفق

وإعداد والتقاسمعبر المقابلةعلى مواجهة المشاكل الناجمة عن الكحول
 .عن التضامن والصداقةفيها ربz عJ يT  مجموعات،

 
 ةحياالمن االنكباب على تغيير نمط ن الشخصك�ِ مJ عن الكحول يT اإلقالع

 .التخطيط لحياته المستقبليةو
 

 .اللقاءات مرة في األسبوع وتدوم ساعة ونصفتعقد 
 

 ىعل يتم� ؛ "طلب" هتوجيالتماس ذلكب للمشاركة في هذه األندية يكفي
 .وإصدارالتوجيهات بعد ذلكه عقد مقابلة لتقييم هإثر

 
ريد يمشاكل تتعلق باستخدام المشروبات الكحولية و هعتقد أن لديمن ي

أو المربين المتطوعين أو  ذلك معالتحدث في شأن  همحاربتها، يمكن
بالمعلومات  هأن يمد� من يمكن  جميعمع النفسي الخاص و هحتى مع طبيب

 .الضرورية
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 2الفصل 
 

 الصحة في السجون

 
 

 أيضا فيحماية الصحة حق أساسي من حقوق اإلنسان المعترف بها 
 :ينصالدستور اإليطالي، الذي 

 
مصلحة كلألشخاص وتحمي الصحة كحق أساسي الجمهورية .32المادة 
 .ضمن الرعاية الطبية المجانية للمحتاجينت، واجتماعية

 
إذا نص القانون على  معي�ن إاللعالج طبيللخضوع ال يمكن إجبار أي شخص 

أن ينتهك الحدود التي يفرضها كان أي ظرف  للقانون تحتال يمكن  .ذلك
 .احترام الشخص البشري

 
بالفعل القانون كذلك األشخاص المعتقلين، تهم� بالطبع، هذه الحماية 

 :ينص على )قانون السجون( 354/1975رقم
 

 مصلحة الصحة. 11المادة 

 
ومصلحة صيدالنية تلبيان في كل مؤسسة سجنية توجد مصلحة طبية 

المعتقلين؛ كما يوجد وسجناءللالرعاية الصحية الوقاية واحتياجات 
 .النفسي في الطبمتخصص واحد  طبيب فيها على األقل

 
القيام  ال يمكنوتشخيصية فحوصات عالجات ضرورية أو إذا كانت هناك 

بأمر ، يتم� نقل السجناء والمعتقلين،المصالح الصحية للسجونفي بها 
، إلى المستشفيات المدنية أو أي أماكن أخرى الحراسةمن قاضي 

 بالنسبة للمتهمين، تتم� عملية النقل هذه، بعد. خارجية لالستشفاء
الحراسة؛ قبل النطق بحكم قاضي بقرار من ، حكم الدرجة األولىالنطقب

بقرار خالل التحقيق الرسمي؛  قاضي التحقيق،بقرار من الدرجة األولى، 
و، في حالة المحاكمة  ، خالل البحث المختصرالنائب العاممن 

الرئيس، خالل بقرار من ؛ المباشرة،إلى غاية تقديم المتهم للجلسة
 من طرف قاض،؛ التمهيدية للمحاكمة وأثناء جريان المحاكمةاإلجراءات

في المحاكمات التي تدخل ضمن اختصاصاته؛من طرف رئيس محكمة 
، التمهيدية للمحاكمة أمام محكمة الجناياتاإلجراءات، خالل االستئناف

بعد رئيس محكمة الجنايات وبقرار من انعقاد جلستها إلى غاية 
 .الجلساتهذه انعقاد

 
يجوز للسلطة القضائية المختصة وفقا ألحكام الفقرة السابقة، حين ال 

، األمر بأن يتم� نقل السجناء والمعتقلين إلى للفراريكون هناك خطر 
بقرار صادر لالستشفاء  آخر أي مكان إلى أوالمستشفيات العمومية 

ال يتم�  عنها، أو بقرار لمدير المؤسسة في حاالت االستعجال القصوى،
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، إال إذا كان ذلك ضروريا عهم للحراسة أثناء العالج في المستشفىإخضا
 .لحماية سالمتهم الشخصية

 
بعيدا عن مكان يزيغ الذي خاضع للحراسة،الغير الالسجين أو المعتقل 

من  385العالج بدون مبرر، يعاقب وفقا للفقرة األولى من المادة 
 .القانون الجنائي

 
عند الدخول إلى المؤسسة يخضع األشخاص لفحص طبي عام من أجل التأكد 

 .مرض جسدي أو عقليمن أي 
تقد�م الرعاية الصحية طول مد�ة اإلقامة في المؤسسة، عبر 

 .فحوصاتمنتظمة ومتكررة، بغض النظر عن طلبات األطراف المعنية
 

مTلزم بأن يقوم بزيارات يومية للمرضى و للذين يطلبون ذلك؛ الطبيب
لتحقيق خاص و لعالج المستوجبة يجب عليه التبليغ فورا بوجود األمراض 

متخصص؛ ويجب عليه أيضا، بشكل دوري، مراقبة مدى مالئمة األشخاص 
 . لهمالموكلة لألشغال 

 
السجناء أو المعتقلين المشتبه في كونهم يعانون من أمراض معدية أو 

في حالة االشتباه في . عزلهم على الفوريعانون منها فعال، يتم 
المناسبةمع  اإلصابة بمرض عقلي، يتم�وبدون تأخير تطبيقاإلجراءات

 .احترام القواعد المتعلقة بالمساعدة النفسية والصحة العقلية
 

السجنية الخاصة بالنساء توجد مصالح متخصصة في  في كل المؤسسات
 .الرعاية الصحيةللنساء الحوامل واألمهات الجدد

 
يتم� . جانبهن حتى سن الثالثةبيسمح لألمهات باالحتفاظ بأبنائهن 

 .االعتناء باألطفال ورعايتهم في دور حضانة خاصة بهم
 

خدماتها الصحية، يمكن إلدارة السجن أن تستعين من أجل تنظيم وتشغيل 
للمستشفيات أو  التابعة ،العمومية المحليةبخدمات المصالح الصحية 

وزارة  ووفق توجيهاتمع الجهة  وذلك بتنسيقالغير التابعة لها، 
 .الصحة

 
يمكن للسجناء أو المعتقلين أن يطلبوا فحصهم من طرف طبيب على 

القاضي  نJ ذK إِ األمر يلزم فبالنسبة للمتهمين  أما نفقتهم الخاصة،
 .األولىة حكم الدرجالنطقب المكلف، وذلك إلى غاية

 
بزيارتين على األقل في السنة إلى مؤسسات اإلقليمييقوم الطبيب 

، لتأكد من الوضع الصحي وحالة النظافةلاالحتياط والعقوبة 
المتخذة من طرف المصالح الصحية  الوقائيةاإلجراءاتكفايةمدىمن

 .داخل المؤسساتين دِ يz قJ عند المT الصحة والنظافة حالة من والسجنية 
 

الواجب االجراءات بإنجاز تقرير عن زيارته وعن اإلقليمييقوم الطبيب 
أيضا  غT ل�ِ بJ ، ويT إلى وزارة الصحة ووزارة العفو والعدلاتخاذها ويقدمه 

 . بذلكالحراسةالمكاتب اإلقليمية المختصة وقاضي 
 

الصادر يوم  230قرار رئيس الجمهورية رقم  ،يهتم أيضا بمسألة الصحة
السالبة وباإلجراءاتبنظام السجونالقانون المتعلق(2000.06.30

 :)والمقيدة للحرية
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 الرعاية الصحية.17المادة 
 
حكام أمن الرعاية الصحية وفق  والمعتقلونيستفيد السجناء . 1

 .القانون القائم
الصحية في المصالح تنسيق وتنظيم  ،توجيه ،وظائف تخطيطتتم� . 2

وفق الصالحيات والطرق الواردة في أيضا مراقبة تدبيرها السجون، و
 .القانون القائم

يتم توفير الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية، باستثناء ما . 3
 .من القانون 11عليه في الفقرة الثانية من المادة هو منصوص 

اتوالتحاليل الطبية فوكشمن الالمتأتية المعلومات  على استنادا. 4
يتم السجون، لساكنة الحتياجات الصحية االمترتبة عن 

 .التراب الوطنيعبر المناسبة في األماكن سريرية وجراحيةأقسام،إحداث
تقديم خدمات صحية ذات طابع نفسي من يتم� فيها حاالت التيالفي كل . 5

، تلجأ مختصينالنفسيين غير منتمين لهيئة األطباء ال طرف أطباء
ما هو مسطر  االختصاصيين في المجال وفقإدارة المؤسسة إلى خدمات 

 .من القانون 80الفقرة الرابعة من المادة في
نفقتهم به على  طبيب موثوقزيارة لاإلذنيمنح المدير للمتهمين .6

 .وللمعتقلينوللمدانين الدرجة األولىصدور حكم بعد الخاصة 
الطبية على النفقة الخاصة بنفس النهج المتعلق بالزيارة . 7

بتلقي العالجات الطبية، الجراحية السماح لهم للنزالء، يمكن
على نفقتهم الخاصة عند األطباء والتقنيين الموثوق بهم واالستشفائية 

الموجودة داخل غرف التمريض وفي األقسام السريرية والجراحية في 
 .المؤسسات السجنية

سجين أو معتقل على وجه السرعة إلى مكان عندما يحتم� األمر نقل . 8
من السلطة على قرار  ايكون مستحيال الحصول فورحينوخارجي للعالج 

اشرة هذا النقل، مخبرا مببعلى التويقوم المدير  ،القضائية المختصة
كما يخبر أيضا قسم إدارة السجون :في اآلن نفسه السلطة المذكورة

 .اإلقليميوالمدير 
 
لطب الوقائي لأنشطة  ،مؤسسةتم باستمرارعلى مستوى كل تيجب أن . 9
األشكال  مختلف تطويرعلى أن تشجع عن األوضاع التي من شأنها  كشفلل

بما في لمكافحتها،  الالزمةاإلجراءات من أجل اتخاذ ،المرضية
والنشاط األشكال المرضية المترتبة عن الجمود وقلة الحركة ذلك

 .البدني
 

السجناء المدمنين على الكحول والمتعاطين إلى يجب إيالء اهتمام خاص 
  .نقص المناعة الحادباإليدز أو بللمخدرات أو المصابين 

 
طوال مد�ة بقائهم في السجن،  عالجالتشخيص والفي حقهم ، إلى جانب فعال

 . يمكن لهؤالء االستفادة مما يسمى بالرعاية العالجية
 

 ما معنى الرعاية العالجية
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مد�ة بقضاء ِللKمTدJان يمكن تعريفها كنوع من العقوبة الجنائية تسمح 
تحت نظام منها  له على أي حال المتبقية ، أوالمحكوم بهاالسجن 
 .والمشروطةالمحروسة الحرية

 
من جهة منتقليص حجم العالقات التي تTمJكِ�نT المحكوم عليه تطبيق الرعاية

إقامة روابط تعاون تسمح له ب، ومن جهة أخرىبالمؤسسة السجنية هتربط
 . ةالخارجيالعقوبات مع مكتب تنفيذ

بموجبه حددتعالج الفردي، للتم تطوير برنامج  تحقيق هذا الغرضل
الواجبات وااللتزامات التي التي يجب على المتهم القيام بها، األنشطة

 Jيجب أن ي Jت Jق zي Jالتي سيخضع لهاالمراقبة و بها د. 
 

مد�ة العقوبة ، التي تتزامن مد�تها مع إذا نجحت فترة االختبار
 .آخر جنائيآثار تسقط العقوبة وأي  المفروضة،

 
 من يمنحها

 .المختصة الحراسةيتم� منح الرعاية العالجية من طرف محكمة 

عندما يسبب تمديد االعتقال يمنحها مؤقتاأن  الحراسةلقاضي  يمكن
خطيرة وعندما ال يكون هناك  اأضرار )المداولةانتظار أوقاتبسبب (

يبقى ساري المفعول إلى غاية صدور  الحراسةقرار قاضي . لفرارلاخطر
، التي يقوم قاضيها على الفور بتبليغ الحراسةقرار محكمة 

 .التي قررها في غضون ستين يومااإلجراءات

 

 كيف يتم= إجرائها

يظل محكوم عليه بالمؤسسة السجنية ولكنه يربطالال يبقى أي اتصال
 .اإلجراءإلى غاية انتهاء مد�ة  ةالخارجيالعقوبات بمكتب تنفيذ متصال 

التي سيخضع لها  الحراسةوالمتعلقة به جميع الواجبات وااللتزامات 
 . برنامج العالجفي يتم� تسطيرها 

 

 بانأالذي  ،لسجين الخاضع للرعاية العالجيةالمبكرلاإلفراجمنحيمكن 
مستدال على ذلكبنهجه سلوكات  ،الحسن جتماعيهاالسلوكاسترداد عن  فعال

 .لشخصيتهاإليجابيتكشف عن التطور 

 

 ماذا يترتب عنها

ويجوز .االختبار، تسقط عقوبة االعتقال وأي آثار جنائي آخرنجاح فترة 
اقتصادية  يعيش ظروفالمحكمة الحراسة، إن كان الشخص المعني باألمر 

سبق عقوبة الغرامة المالية إذا لم يكن قد  سيئة، أن تعفيه أيضا من
 .تحصيلها

 

 العادية والخاصة: الرعاية نوعان

بمدمني المخدرات  الخاص االختبارالرعاية عن طريق الوضع تحت  �
 والكحول

 94في المادة  همشار إليالاالختبار في حاالت خاصة، الوضع تحت إجراء
البديلة اإلجراءاتهو شكل معين من  309/1990من النص الوحيد رقم 

 .مدمني المخدرات والكحولتستهدف المدانين من التي 



20 
 

 

 :والكحولالمحكوم عليه من مدمني المخدرات – من يمكنه طلبه

 ؛المدان بعقوبة سجنية، أو بعقوبة متبقية، ال تتجاوز ست سنوات •

 الذي يشارك أو يعتزم المشاركة في برنامج استصالحي؛ •

الصحة العمومية المحلية  معوكالةالذي تعهد بالبرنامج العالجي  •
مشار إليها صراحة في المادة أو مع مؤسسات أخرى، عمومية أو خاصة، 

 ؛309/1990من قرار رئيس الجمهورية رقم  115

الذي يتوفر على شهادة، صادرة عن أحد مرافق الصحة العمومية أو  •
المخدرات أو على هدمانإلشير إلى الحالة الراهنة ت، هاالخاصة مرخص ل
 .االستصالح له ألعراضالذي يخضع  مالئمة البرنامج العالجيالكحول ومدى 

 )3.2والفقرة  11.1للتعمق أكثر انظر الفقرة (

 

المصابين الرعاية عن طريق الوضع تحت االختبار الخاص باألشخاص  �
 أو بنقص المناعة الحاد باإليدز

 

 47في النظام الخاص للسجون المادة  1999/231أدخل القانون رقم 
التي تسمح لألشخاص المصابين باإليدز أو بنقص المناعة ثالثا مكرر 

يخضعون حاليا أو ينوون الخضوع لبرنامج عالجي الحاد، الذين 
في  ألمراض المعديةمجاال وللرعاية عند الوحدات العاملة في

البرامج عند الوحدات األخرى المنخرطة في أوالمستشفيات والجامعات 
يدز، إمكانية االستفادة من إجراء اإلقليمية الخاصة بمساندة مرضى اإل

حتى خارج من نظام السجون  47الوضع تحت االختبار الوارد في المادة 
 .حدود العقوبة المسطرة فيه
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 3الفصل 

 
 البديلة والتراخيصاإلجراءات

 
 

من النوع الوضع تحت االختبار عند مصلحة اجتماعية جراء إ •
 ؛المدانينتستفيد منه جميع فئات ، يمكن أن العادي

جراء الوضع تحت االختبار عند مصلحة اجتماعية متخصصة في إ •
مدمني ألعاب ، الموجه فقط إلى مدمني المخدرات، الكحول، العالج

 ؛"المدمنين العاطفيين"ر وأخيرا امJ القِ 

 ؛)الجبريةاإلقامةمختلف عن (بالمنزلاالعتقال  •

السجون " 199/2010القانون رقم ( تنفيذ الحكم في المنزل •
 ")الفارغة

 نظام شبه الحرية •

 
 والتصاريح الخاصة، انتهاء العقوبة، اإلفراج المشروطنشير أيضا إلى 

 )البديلةاإلجراءات ال يدخلون ضمن (

ال يتم� احترام عندما (من اختصاص قضاء الحراسة منح، تطبيق وإلغاء 
 .البديلةاإلجراءات ") االتفاقات"

 
 االختبار عند مصلحة اجتماعية من النوع العاديإجراء الوضع تحت  1.3

 
ال يمكن للشخص االستفادة منه إذا كانت العقوبة الصادرة ضده ال 

العيش في منزله أو في يمكنه ، منحه له حالة وفيأربع سنواتتتجاوز 
يمكن للدرك . الليل خالل ساعات منزلهيمكث بأي مكان آخر شريطة أن 

 . شاءتوقت ذلك في أي مراقبةبالقيام أو الشرطة /و
 

، أي أنماط السلوك التي يجب أو ال "زاماتتاالل"يعتبر هذا جزء من 
ن كِ مK يT . البديلةاإلجراءاتأن يقوم بها السجين خالل وضعه رهن يجب 

 .مTعJيzنا المحكمة الحراسة، في حدود القانون، أن تستهدف خصيصا فرد
االلتزام الذي  دانمباشرة للمT االجتماعية يشرح المسؤول عن الخدمات

 Jس Tي Kهعليه وإجالء الغموض لتوضيحيهِ ضِ م. 
 

أو /شغل، دراسة و(خالل النهار " شيء"بات مهما أن يقوم الشخص بعمل 
 .)عمل تطوعي

 
بات ويمكن من الضروري أن تكون جميع األنشطة المذكورة قابلة لإلث

 .االختصاصالتحقق منها من قبل صاحب 
 

، أي إمكانية أو عدم "الحدود الترابية"تدخل ضمن االلتزامات أيضا 
هذه التعليمات يتم� . إمكانية الذهاب أو المرور بأماكن معينة
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تحديدها للشخص تبعا لنوع الجناية والحاجة للوفاء بااللتزامات 
 .تراب المنطقةعلى امتداد التي يخضع لها الشخص اإلصالحية

 
مكتب تنفيذ ( )UEPE(اتصال منتظم معمن الضروري الحفاظ على 

 .اإلجراءالموكول له تنفيذ  )العقوبات الخارجية
 

عائلة المعتقل، وإذا كان صاحب العمل على المساعد االجتماعي سيتعرف 
 Tاألول سيطلب منه مقابلةدان، فإن على علم بوضعية الم. 

 
المساعد ال بد من استحضار عندما يبدو من الضروري تعديل التعليمات،

االجتماعي، الذي عليه أن يرسل تقريرا إلى قاضي الحراسة يعلل فيه 
بمكان العمل، بالصحة،  غالبيتها مرتبطةاألسباب في  .الطلبات
ي فمع الرجوع إلى المنزل  امساءطلب الخروج . العائلة، الدراسة

اإلطاعة  سودهاتقضاء مد�ة ن فقط بعد كِ مK مT  ،01.00ساعة أقصاها 
أربعة أشهر وال يمكن منح ذلك أكثر من مرة في  تقل عن ال واالستقامة

أقصاها إلجراءات الوضع تحت الحراسة التي أما بالنسبة .كل ثالثين يوم
أقصاه لخروج مع الرجوع في موعد شهريل ، يمكن منح إذنأربعة أشهر

 بعد قضاء نصف المدة بطريقة متوافقة  01.00الساعة 
 )بدون تحذيرات(
 

يمكن تلقي الجواب المتعلق بالطلبات في الشباك المخصص لذلك من طرف 
)UEPE( 
 

في كل اإلجراءسير يجب على المساعد االجتماعي أن يطلع القاضي على 
 .شهر

 
الوضع تحت الحراسة سJيTنKِهي المساعد االجتماعي عالقته إجراءعند انتهاء 

المراحل مع الشخصبتقديمه تقريرا إلى قاضي الحراسة يصف فيه 
 .البديلاإلجراءاألساسية ونجاح أو فشل 

 
فسيكون على السجين إعادة قضاء كل العقوبة اإلجراءإذا فشلت قواعد 

إلجراء  ىيTقJي�ِمT القاضي إمكانية إخضاعه مر�ة أخر. أو فقط جزءا منها
 .الوضع تحت الحراسة أو اعتقاله في السجن

 
 

اجتماعية متخصصة إجراء الوضع تحت االختبار عند مصلحة  2.3
 في العالج

 
 

المذكور أعاله؛ اإلجراءإجراء الوضع تحت االختبار من أجل العالج يشبه 
 مع فارق أنه ال يستفيد منه إال أولئك الذينيعانون من التبعية

سيكون إلزاميا، "). التبعية العاطفية"الكحول، المخدرات، القمار، (
إلى مصلحة متخصصة في إذن، على الشخص المعني باألمر أن يلجأ

 .حيث سيخضع إلى برنامج إصالحياإلدمان
 

موسعة حيث يكون " شبكة اجتماعية"سيتم� تتبع السجين من طرف 
، يتطلب )UEPE(دائماهو مكتب تنفيذ العقوبات الخارجية  "المنسق"

أو المصالح /األمر كذالك،مشاركة قوية ونشيطة للمؤسسات األخرى و
نظر على سبيل المثال مصلحة محاربة ا(المتواجدة في المنطقة 

 .)أو جمعيات المتطوعين إلخ"SerT"اإلدمان
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. قد يكون أحيانا ضروريا أن يTلKحJقJ الشخص المعني باألمر بجماعة عالجية

في هذه الحالة سيكون على المساعد االجتماعي االنتقال إلى المTرJكzب 
 .لمراقبة الوضع

 
ن المركب، فيجب على المساعد إذا كان من الضروري إبعاد الشخص ع

 )بعد إجراء بعض التحريات(االجتماعي إخبار قاضي الحراسة بذلك 
 )2والفقرة  11.1للتعمق أكثر انظر الفقرة (

 
 

 الجبرية في المنزل اإلقامة 3.3
 
 

الجبرية في المنزل تفترض أن يقضي السجين عقوبته خارج سياق اإلقامة
مكان يعتبر مالئما لقضاء  السجن أو في منزله الخاص أو في أي

 .العقوبة البديلة
 

في الغالب يستفيد السجين ". ساعات الحرية"قليل من اإلجراءيوفر هذا 
يتم تحديد األوقات بدقة من قبل قاضي الحراسة (من ساعتين في الصباح 

من أجل قضاء حاجياته كالتسوق، ) الخ 9.00/11.00، 10.00/12.00: مثال
 .الذهاب عند الطبيب إلخ

 
إذا كان الشخص يزاول عمال ما، فبإمكانه مواصلة نشاطه شريطة أن 

 .يعود مباشرة إلى منزله بعد فترة العمل
 

، فسيتم توجيه جناية الفرار إلى "االتفاق"إذا لم يتم احترام هذا 
 . السجين يترتب عنها بعث إنذارات إليه ورجوعه إلى السجن

 
من  T ليس مجبرا بربط اتصاالت شهرية اإلجراءالشخص الخاضع لهذا النوع

، لكن،رغمذلك، عليه الخضوع )UEPE(مع المساعد االجتماعي التابع ل 
 .ألي مراقبةمحتملة

 
إذا رأى السجين أنه من الضروري تغيير التزاماته،فيمكنهتوجيه طلب 

، الذين "Carabinieri"مكتوب مTعJلzل، بشكل مستقل، إلى الكرابينييري 
. المحتوي على التغييرات فورا إلى قاضي الحراسةعليهم تحويل الطلب 

كل ذلك مTضJمzن في . ال تستدعي هذه الخطوة بالضرورة تدخل المحامي 
 .القانون الجنائي

 
ال يTلKزJم المساعد االجتماعي بتبليغ أي شيء إلى القاضي،ما عدا إذا 

 . طلب هذا األخير ذلك لظروف خاصة أو ألسباب استثنائية
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 لعقوبة داخل المنزلتنفيذ ا 4.3
 
 

" السجون الفارغة"هي القاعدة المسماة 2010الصادر سنة  199القانون 
في المنزل، " العادي"التي تتضمن بعض الشيء من االختالف عن االعتقال 

 .مما يسبب أحيانا بعض الغموض
 

األولى تتمثل في أن يبقى السجين وجوبا على اتصال دائم مع المساعد 
البديل تقريرا إلى اإلجراءعليه أن يوجه في ختام  االجتماعي، الذي

 .المتخذاإلجراءقاضي الحراسة يعرب فيه عن نجاح أو فشل 
 

إذا تبين أن المسار لم يحقق أهدافه، فليسمؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى 
 ).ما عدا في حالة اقتراف جنايات أخرى(االعتقال في السجن 

 
ال يمكن تكرار الفترة المقررة للعقوبة بعد انتهائها، ولو عب�ر 

 . المTكJلzفون باإلجراء عن عدم رضاهم عن المسار الذي سلكه السجين
 

طلب تغيير االلتزامات يTقJد�م دائما من طرف الشخص الخاضع لإلجراء 
 ).carabinieri(البديل بالرجوع مباشرة إلى الكرابينييري 

 
 

 يةشبه الحر 5.3
 
 

هو أشد� إجراء بديل يتم منحه بعد قضاء فترة طويلة في السجن قبل 
 .االستفادة منه

 
أن ينام في السجن وأن يقضي النهار خارج المؤسسة يJتحت�م على الش�خص

يجوز للشخص أن يمارس أنشطة مرتبطة بالعمل، بالدراسة، . السجنية
في حالة . منهابالعمل التطوعي شريطة أن تكون واضحة وقابلة للتحقق 

عدم وجود أية واحدة من هذه األنشطة، يمنح له الحق في االندماج في 
 .بيئة تناسبه

 
أن تتأكد، في أي وقت شاءت،من  (UEPE)على وزارة العدل 

احKتTِرمJ حتى عبر المراقبة الغير المبرمجة مع اإلجراءأن
 . المستفيد،وأيضا بعدكل خمسة عشر يوما

 
 .الشخص، فيجب إخبار السجن بذلك على الفورإذا تعذر االتصال مع 

 
في حالة تعذر االتصال مع المساعد االجتماعي، يمكن للموضوع تحت نظام 

للحصول على  )UEPE(شبه الحرية أن يتصل بالكاتب الكائن مقره عند 
أو التوجيهات من االثنين إلى /كل المعلومات المتعلقة ببرنامجه و

 .13.00ساعة إلى ال 09.00السبت،من الساعة 
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 الحرية المشروطة 6.3
 
 

 .وقد صممت في األصل كأداة إلسقاط العقوبة
 

وتمنح هذهإلى المTدJان الذي، بفضل سيرته المTنKتJهJجة، تبين أن بإمكانه 
وتتميز . التوبة، فيتم� وضعهنتيجة لذلك تحت نظام الحرية المحروسة

 .لتزامات محددةهذه األخيرة أيضا لخضوع السجين ال
 

هذا اإلجراء يTمJكِ�نT الشخص من قضاء جزء من العقوبة خارج إطار السجن، 
 .لكنه يظل دائما مTدJعzما ومTؤJازJرا من طرف المصلحة االجتماعية للسجن

 
 

مكررا ثانيا من قانون  30المادة (رخص المكافأة  7.3
 )السجون

 
 

إلى نظامنا القانوني بموجب القانون اإلجراءتم إدخال هذا 
 .، بغية استخدام تجارب مماثلة نجحت في بلدان أخرى663/86رقم

 
باستثناء (يمكن منحه من طرف قاضي الحراسة فقط إلى المدانين 

 ):المتهمين والمعتقلين المشمولين برخص الضرورة
ـ بعقوبة التوقيف أو السجن ال تفوق ثالث سنوات حتى وإن كانت مشتركة 

 مع التوقيف
، فقط بعد )ex Cirielli(بالمشمولين بحالة العود ـ إذا تعلق األمر 

 قضاءهم لثلث العقوبة؛
ـ بعقوبة سجنية تفوق ثالث سنوات بعد قضاء رTبTِعها على األقل، إذا 

، بعد قضاء نصف )ex Cirielli(تعلق األمر بالمشمولين بحالة العود 
 العقوبة؛

قانون من  4ـ إذا كانوا مدانين بالجنايات الواردة في المادة 
السجون، بعد قضائهم نصف العقوبة و، على أي حال، ليس أكثر من عشر 

، بعد قضائهم )ex Cirielli(سنوات، إذا كانوا مشمولين بحالة العود 
 ثلثي العقوبة؛

ـ بعقوبة السجن المؤبد، بعد قضائهم عشر سنوات على األقل، إذا 
على أي  كانوا مشمولين بحالة العود، بعد قضائهم نصف العقوبة و،

 .حال، ليس أكثر من خمسة عشر سنة
 

االختصاص يعود دائما إلى قاضي الحراسة الذي عليه أن يTحJدِ�د توفر ثالث 
 :شروط

 

يعني هذا أن الشخص، خالل االعتقال، (أن المدان نهج سلوكا عاديا �
أبان عن روح المسؤولية والنزاهة عبر سيرتهالشخصية من خالل مشاركته 

مة داخل المؤسسة السجنية وفي كل األنشطة المهنية في األنشطة المنظ
 ).والثقافية



26 
 

أنرأي مدير المؤسسة السجنية المبني أساسا على عمل فريق المراقبة 
 والعالجيعد حاسما، لكنه غير إلزامي؛ 

للتأكد من هذا الشرط يمكن . أن المدان ال يعد� خطيرا اجتماعيا �
إحضار شهادة السوابق لقاضي الحراسة أن يطلب من المعني باألمر 

ولكن، قبل كل شيء، أن يطلب اإلدانةالجنائية، نسخة من حكم 
معلوماتمن هيئة الشرطة المتواجدة بمكان اإلقامة المعتادة 

يجب أن تشير هذه المعلومات إلى مدى مالئمة . للشخص المعني
الظروف الحالية للشخص مع البيئة التي يJطKلTب االندماج فيها ولو 

 مؤقتا؛

يسمح هذا الترخيص للمدان بجني فوائد عاطفية وثقافية  أن �
 .وفوائد مرتبطة بالشغل

 
ال يمكن أن تتجاوز مجموع المدة الممنوحة خمسة وأربعين يوما عن كل 

ال يمكن أن يتجاوز الترخيص الواحد خمسة عشر . سنة قضاها من العقوبة
ة والوقت بما في ذلك الوقت المستغرق للوصول إلى مكان االستفاد(يوما

 ).الالزم للرجوع إلى المؤسسة
 

أيضا في هذه الحالة، وكما هو الحال بالنسبة لرخص الضرورة، يجوز 
. االحتياط الضرورية والمناسبةإجراءاتللقاضي أن يأمر باتخاذ 

وينطبق الشيء نفسه على المقتضيات المتعلقة بالتأخير أو عدم 
 .الرجوع إلى المؤسسة

 
منح أو الرفض من طرف النائب العام أو من يمكن الطعن في قرار ال

 طرف المعني باألمر عند محكمة الحراسة أو عند محكمة االستئناف 
 )مكرر من قانون السجون 30المادة (
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 4الفصل 
 

 الخدمات الموجهة لدعم األشخاص ذوي المشاكل
 

 
الخدمات التي سنذكرها الحقا ال تستهدف على وجه التحديد أولئك الذين 
أكملوا فترة السجن بل هي مفتوحة في وجه أي شخص في منطقة جنوة 

 .تواجهه صعوبات متعلقة باألكل والمأوى الليلي
 

وثالثة مهاجع  انشير أنه يوجد هناك في جنوة أكثر من خمسة عشر مطعم
لالستقبال األولي، ما عدا إذا كنت توجد في حالة اضطرار، ننصحك 

مية والخاصة التي، فضال عن تقديمها باللجوء إلى أقطاب الدعم العمو
خدمة الدعم االجتماعي، تقوم بتسهيل عملية الولوج إلى 

 :الخدماتالواردة في الالئحة أدناه
 

 "GENOVA" -جنوة –
 

 بلدية جنوة ـ مكتب مواطنين بدون أرض  �

"Ufficio Cittadini Senza Territorio" 

"Via di Mascherona 19–Genova- tel. 010.5578420" 

 "Sarzano – S. Agostino"محطة : الميترو

تستقبل من أجل المقابلة األولى كل ثالثاء على اثنين، من الساعة 
 .، وفيما بعد تستقبل بالموعد12إلى الساعة  9

 

 ـ مركز االستماع "Associazione San Marcellino"جمعية  �

"Piazza San Marcellino 10 r.–Genova- Tel. 010.27575 97" 

  3ـ المترو  1: الحافلة

تستقبل من أجل االستماع األول والمقابالت الالحقة يوم االثنين، 
 12إلى الساعة  10:30الثالثاء، الخميس والجمعة من الساعة 

 

 ـ مركز النهار) مجال األشخاص بدون مأوى( "Auxilium"مؤسسة  �

 "La casetta" بجنوة 

"Salita Nuova Nostra Signora Del Monte 2 - Tel. 010 .504730" 

  84ـ  46ـ  18: الحافالت

إلى الساعة  14,30مفتوحة من االثنين إلى الجمعة من الساعة 
، اطKلTب من الموظف الحاضر في المكان أن يمكنك من التحدث 17,30

 .إلى مربي

 

فيما يتعلق بالمشاكل المرتبطة بأوضاعك القانونية، ينبغي 
اللجوء إلى شباك المعلومات الخاص باألشخاص المعتقلين 
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الذي يعمل بتنسيق وثيق مع متدخلي "Sp.In"والمعتقلين السابقين
 .الخدمات المذكورة سابقا

� "Sp.In"  شباك المعلومات الخاص باألشخاص المعتقلين ـ
 والمعتقلين السابقين

"Via Brigate Partigiane 92r, 16129 Genova - Tel 010 /5489717" 

 

 "Tigulio" -تيكوليو –

   -مركز االستماع  -كاريتاس مؤسسة  �
"Caritas diocesana - Centro di ascolto" 

"Via Vinelli 12,Genova -tel. 0185.598794" 

إلى الساعة  9,30من الساعة من يوم اإلثنين حتى الجمعةتستقبل
شهر ( 17إلى الساعة  15من الساعة والخميس الثالثاء،12,30

 )18إلى الساعة  16من الساعة يوليو وأغسطس 

 

 "Casa Betania"بيت بيتانيا �

 "Canonica di Cavi Borgo, Lavagna"بيت القسيس

 االستماع  مركز ضيافة ليلة لفترة قصيرة، إلى أن يتم االتفاق مع

الجمعة من إلىمفتوح من شهر أكتوبر حتى شهر ماي من اإلثنين 
 7.30الى الساعة  19.30الساعة 

 

فيما يتعلق بالمشاكل المرتبطة بأوضاعك القانونية، ينبغي اللجوء 
إلى شباك المعلومات الخاص باألشخاص المعتقلين والمعتقلين 

 الذي يعمل بتنسيق وثيق مع متدخلي الخدمات"Sp.In"السابقين

 .المذكورة سابقا

 

� "Sp.In " ـ شباك المعلومات الخاص باألشخاص المعتقلين
 والمعتقلين السابقين

"Corso Assarotti 4, 16043 Chiavari (GE) - Tel 345 4 304462" 

 12إلىالساعة 10يعمل صباحيوماألربعاءمنالساعة 
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 الفهرس

 

 تقديم 

 

 العاملينالحياة داخل المؤسسة والعالقات مع ـ  1الفصل 

 

 ـ الدخول إلى السجن
 ـ موظفو المؤسسة
 ـ قواعد السلوك

 ـ انتهاك قواعد النظام الداخلي والعقوبات
 ـ المقابالت، الهاتف والبريد

 ـ اإلنفاق
 "domandina"ـ الطلب

 ـ التعليم واألنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية
 ـ العمل

 (UEPE)ـ مكاتب تنفيذ العقوبات الخارجية 
 .)Ser.T(مصلحة معالجة اإلدمان على المخدراتـ 

 (ACAT)ـ جمعية نادي عالج المدمنين على الكحول 
 

 ـالصحة في السجون 2الفصل 
 ـ الرعاية الصحية

 

 البديلة والتراخيصاإلجراءاتـ  3الفصل 
ـ إجراء الوضع تحت االختبار عند مصلحة اجتماعية من النوع 

 العادي
عند مصلحة اجتماعية متخصصة في  ـ إجراء الوضع تحت االختبار

 العالج
 الجبرية في المنزلاإلقامةـ 

 ـ تنفيذ العقوبة داخل المنزل
 ـ شبه الحرية

 ـ الحرية المشروطة
 ـ رخص المكافأة

 

 ـ الخدمات الموجهة لدعم األشخاص ذوي المشاكل 4الفصل 
 

 الفهرس
 


