
 

 

 

 معلومات بخصوص قضاء األحكام بالسجن

 

لتزام بها أثناء قضاء األحكام بالسجن. وإن رغبت في معرفة المزيد، يمكنك أن أهم القواعد التي يجب اال ستجد في هذه المطوية

 طالع عليها. كما تستطيع دوماً سؤال الموظفين إذا ساورك الشك في أيوالقوانين واالستعارة مجموعة القواعد تلجأ للموظفين ال

 .شيء
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 المحلي؟ السجن أم العادي السجن .1

 تُقضى عقوبة السجن عادةً في السجن العادي.

ي سجون فلي أو جن المحوإن كانت مدة العقوبة التي ستقضيها بالسجن قصيرة، كما وألسباب خاصة أخرى، يمكن أن تقضي عقوبة السجن في الس

 اصيل.زيد من التفدناه للمأ. وتسري في العديد من األمور نفس القواعد المتبعة في السجون المغلقة. انظر (”vestre faengsel“)كوبنهاغن 

 

 المغلقة؟ السجون أم المفتوحة السجون .2

م في ة السجن سيتضاء عقوبوالرعاية الجنائية أن تقرر ما إذا كان قتُقضى عقوبة السجن عادةً في السجن المفتوح. غير أنه يجوز لمديرية السجون 

 سجن مغلق، مثالً إن كانت عقوبة السجن المحكوم عليك بها طويلة األمد.

ون سجل بها في الالمعمو في السجون المغلقة يفوق العدد في السجون المفتوحة األخرى، وتكون المراقبة فيها أشد. كما أن القواعد عدد العاملين

 فاصيل.من الت المغلقة أكثر صرامة، مثالً بالنسبة لحيازة المال، المكالمات الهاتفية، الزيارات وأذون الخروج. انظر أدناه للمزيد

 

 المفتوحة نصف السجن أقسام .3

لنصف لقسم اي ابسجن مفتوح بدالً من السجن المغلق. سوف تطبق الشروط المشددة ف في قسم نصف مفتوح سوف يتم إيداعك في بعض الحاالت

 لمفتوحة.ااألقسام نصف اسأل العاملين عن  المزيد من المعلوماتلمعرفة  .. مفتوح بشكل أقصى من باقي األماكن في السجن المفتوح.

 

 مغلق سجن إلى الترحيل أو النقل .4

ت دةً إن غادريحصل عا ستعمال الهامش األوسع للحرية، الذي تتمتع به في السجن المفتوح، قد يتم ترحيلك إلى سجن مغلق. الشيء الذياإن أسأت 

بت أو  ل عنف أو مت بأعماق، أو إذا تصرفت بشكل يهدد اآلخرين أو ستعملت مخدرات أو مشروبات كحوليةاالسجن دون إذن بالخروج، أو إذا هرَّ

  إجرامياً داخل السجن أو خارجه.ارتكبت عمالً 

 وتستطيع أن تسأل العاملين بالنسبة إلمكانيات نقلك إلى سجن مفتوح في مرحلة الحقة.

 

 العقوبة مدة حساب .5

ة واعيد الخاصيخ والمبعد صدور الحكم أو وصولك إلى السجن، ستستلم جدوالً فيه حساب للفترة التي ستمضيها في السجن. وستجد فيه أهم التوار

لخروج المؤقت سَمح لك باكن أن يُ بالفترة التي ستقضيها، مثالً تاريخ إنتهاء مدة العقوبة والموعد النهائي إلطالق سراحك. كما ستجد التواريخ التي يم

 فيها أو اإلفراج المشروط.

لفقرة اتادة. انظر وى المعع قواعد رفع الشكإذا لم توافق على جدول حساب فترة العقوبة بالسجن التي ُحِكم عليك بها، يمكنك أن ترفع شكوى باتبا

دة عقوبتك مع حساب بالشكاوى. وإن لم توافق على طريقة تفسير الحكم الصادر بحقك، تستطيع أن تطلب عرض األمر على القاضي ليراج المتعلقة

 بالسجن.

 

ع .6  التجمُّ

فتك زنزانتك/غر دك داخلوفي أغلب السجون تستطيع أن تبقى بمفر ستراحة.في السجون يجتمع النزالء في العادة أثناء ساعات العمل وفي فترات اال

ال يتم  عض الحاالت،وفي ب ءستراحة وفي الليل. كما يمكنك في بعض السجون أن تفضي مدة العقوبة كاملة دون أن تجتمع بباقي النزالأثناء فترات اال

السجون  منها في لتجمع في السجون المحلية أو سجون كوبنهاغن أقلوالفرص المتاحة ل منحك حق التجمع مع اآلخرين )"الحرمان من التجمع"(

 األخرى.

 عاماً. لمعرفة المزيد يمكنك سؤال العاملين. 18وتُطبَّق قواعد خاصة فيما يتعلق باألنشطة التجمعية، إن كنت دون سن 

 

 والشخصية القانونية جتماعية،اال األصعدة على المساعدة .7

يمكنك أن تتلقى المساعدة والمشورة، أوالً وقبل كل شيء، من العاملين في القسم الذي تقضي محكوميتك فيه. كما في فترة قضاءك لعقوبة السجن 

 جتماعية.مشاكل عائلتك الشخصية أو االو جتماعي للسجن عن مشاكلكتستطيع أن تتحدث إلى العاملين في القسم أو إلى المرشد اال
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 غيرها منوفيه مدة العقوبة بالسجن، ستتلقى توجيهات بخصوص حقوقك وواجباتك  الذي ستقضيحال وصولك إلى السجن العادي أو المحلي 

األنشطة ب خطةد بإعدامعاً  مؤسسة السجنعليك أن تقوم أنت و يجب وفي خالل سبعة أيام من فترة حبسك األمور ذات الصلة بقضاء محكوميتك،

 . سراحك على الفور التي ترغب في القيام بها أثناء فترة حبسك وبعد إطالق 

ا وبإدارة لسجن كمإن احتجت لنوع آخر من المساعدة الخاصة، يمكنك االتصال بالقسيس، الممرض، الطبيب، طبيب األسنان، المعلم التابعين ل

لقانونية ا ى المسائلعل جوبةالسجن. أما بالنسبة لألسئلة المتعلقة بعقوبة السجن، فيجوز لك طلب العون من محاميك. ويمكنك أن تجد إلى حد ما، األ

دات قديم المساعتصين في العادي أو المحلي. كما يمكن للعاملين إحالتك إلى محامين متخص جتماعي أو إدارة السجن، سواءً األخرى لدى المرشد اال

 القانونية المجانية.

 

 المال وحيازة الشخصية األغراض .8

ب خصية كالثياشتك المتعلقا عديدة منها بياضات السرير، المناشف ومالبس العمل. وتستطيع إلى حد معين جلب ستستلم أشياءً الزنزانة مؤثثة، و

 والصور.

ون وحة أو السجون المفتالشخصية التي يمكن إحضارها، عنها في السجلنوعية األشياء  وتختلف القوانين المعمول بها في السجون المغلقة بالنسبة

 المحلية.

 مالية أو مقتنيات ترسل مبالغ ح لك بأنالمبالغ المالية التي قد تُرَسل إليك، أو إذا كان يُسمَ  استالم أوإحضار أشياء  ين عما إذا كان بإمكانكسأل العاملا

 جن.ي السفل عملك إلى خارج السجن. وال يُسَمح في العادة بإرسال المال إلى خارج السجون المغلقة، إال إذا كان ماالً قد كسبته من خال

 ال تتحمل إدارة السجن عادةً أي مسؤولية عما قد يلحق ممتلكاتك من ضرر أو تخريب أو سرقة.

 

 شابه ما أو المشروبات أو المأكوالت .9

حلية، ن الموأما في السج إن كنت تقضي محكوميتك في السجن العادي، ستتقاضى مبلغاً مالياً مخصصاً لألكل، وتستطيع به شراء األكل الذي تحتاجه.

سباب ألخاص  كلأفتحصل على األكل جاهزاً. ويمكن للطبيب وألسباٍب صحية أن يصف لك حمية غذائية خاصة. وإن كنت نباتياً أو تحتاج إلى 

 حترام متطلباتك الخاصة هذه. لمعرفة المزيد يمكنك أن تسأل العاملين أو القسيس.ادينية، إذاً سيتم 

 .سة إلى أخرىة من مؤسالسلع األخرى من داخل السجن العادي أو المحلي. وتختلف تشكيلة السلع المتوفريمكنك شراء القهوة والتبغ وغيرهما من 

 

 التدخين .10

رج في تدخين بالخاسمح بالالتدخين ممنوع في األماكن المغلقة في جميع المؤسسات التابعة لدائرة السجون والرعاية الجنائية الدنماركية. ولكن ي

 ف الترتيبات الخاصة بقواعد التدخين فيما بين المؤسسات.األماكن المفتوحة. تختل

 

يجب والزنزانة.  نة خارجسوف يتم حفظ التبغ والسجائر وأدوات التدخين األخرى ومنها على سبيل المثال الغليون والفالتر وماكينات اللف في خزا

 زانتك.بالتبغ أو أدوات التدخين األخرى في زن إغالق هذه الخزانة بإحكام دائماً وسوف تحتفظ بمفتاحها. فال يمكنك االحتفاظ

 

 أي خرق لقواعد النظام سيؤدي إلى عقاب تأديبي.

 

 جاني.إذا كنت ترغب في اإلقالع عن التدخين، اسأل العاملين ما إذا كان بإمكانك االنضمام لبرنامج اإلقالع عن التدخين الم

 

 

 والدراسة العمل .11

في مقابل . وفي ذلك العالج ، بماىخرأ ةُمعتَمدٍ أنشطة  أيالقيام ب أو الدراسة أووإلزام عليك ممارسة مهنة في شكل عمل  من حقك أثناء قضاء عقوبة

ً  ستتقاضى أجراً ذلك   ، فستتقاضى األجر بدل المرضي.كنت مريضاً وأقر طبيبك المعالج بمرضك . وإنبسيطا

 .بالرغم من عدم وجود إلزام بالحصول على عمل حقك أن تعمل، في سجن محلي، إذاً من تم إيقافك رهن التحقيق وإن كنت

ي العمل فعادةً  وتتفاوت عروض العمل والدراسة من مؤسسة إلى أخرى، وهي محدودة في السجون المحلية. ويمكنك في السجن العادي أن تنخرط

لعمل تصر اقيوغالباً ما  ت.آالمباني أو صيانة المنتزهات والمنشاإلنتاجي في ورشة أو معمل، أو في العمل الزراعي أو الحراجة، التنظيف، صيانة 

 في السجن المحلي على األعمال اإلنتاجية البسيطة وصيانة المباني.
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لغين س عامة للباعن درو معلمون مرتبطون بالسجن المحلي، وغالباً ما تكون عبارة والدراسة تكون عادةً في المدرسة الخاصة بالسجن، أو يتوالها

 دروس خصوصية.أو 

 ستعلم من العاملين عن تلك الفرص.اعتبار قدر اإلمكان. ويتم أخذ رغباتك وقدراتك في اال

صة من داخل ، أو أن تدير أعمالك الخا(Frigang)ويمكنك في حاالت خاصة أن تحصل من السجن على إذن بالعمل أو الدراسة خارج السجن 

المزيد  كنك أن تعرفسسة. يمثالً، فستكون مطالباً في العادة بدفع مبلغ مالي مقابل إقامتك في المؤالسجن. وإن كنت تحقق دخالً بفضل ذلك اإلذن م

 عن هذا األمر من العاملين في المؤسسة.

 

 العالج .12

ة الرعايوالسجون  إن كنت بحاجة خاصة للعالج، ستُتاح لك في بعض الحاالت فرصة قضاء مدة عقوبة السجن في مؤسسة خارج نطاق دائرة

ي قد تستطيع مختلفة، التجية الالعديد من العروض العال الدنماركية . وإن تعذر األمر، فإن لدى دائرة السجون والرعاية الجنائيةالدنماركية الجنائية

 ية.الجنس الجرائم ستفادة منها، مثالً إن كنت مفرطاً في تناول الكحول أو المخدرات، أو إن كان الحكم بالسجن سببه العنف أواال

 فة المزيد.لين لمعركتيبات خاصة تتعلق بالفص المتاحة للعالج وما شابه. اسأل العام الدنماركية وتمتلك دائرة السجون والرعاية الجنائية

 

 الفراغ أوقات .13

 يحق لك في العادة قضاء ساعة واحدة على األقل في اليوم في الهواء الطلق.

 از راديو أوستئجار جهاسأل العاملين عن إمكانية االراديو ومشاهدة التلفاز وقراءة الكتب والصحف والمجالت. ستماع إلى جهاز كما تستطيع اال

ية. لسجون المحلكثر في اأالصحف والمجالت، الخ. وتكون األنشطة المتوفرة أكثر تنوعاً في السجون المفتوحة ومحدودة  ستعارة أو شراءاتلفاز أو 

 ارسة الرياضة، تمارين اللياقة البدنية والهوايات وغيرها. اسأل العاملين.وتتوفر في السجون فرص مم

 

 الدين .14

مي لها. نة التي تنتع للدياتُقام الطقوس الدينية في السجون العادية وفي بعض السجون المحلية. ويمكنك أن تتحدث إلى القسيس أو رجل الدين التاب

الكنيسة  ئمة ورهبانخرى كاألركية، هنالك مؤسسات على ارتباط دائم برجال دين ينتمون لديانات أاالتابع للكنيسة الوطنية الدنم وإضافة إلى القسيس

 ها.تمي إليالكاثوليكية. كما يمكن لقسيس السجن أو العاملين مساعدتك في االتصال برجل دين من خارج السجن تابع للديانة التي تن

 سبوع، يجب أن يراعى السجن هذه المسألة في تنظيم وقت عملك.األ وإن كنت ألسباب دينية ال تستطيع العمل في بعض أيام

 

 المرض .15

نك ي وقت أأأن تتحدث إلى طبيب أو ممرض. وإن شعرت في  لكل سجن عادي أو محلي طبيب تابع له. وبعد وصولك إلى السجن، سيُعرض عليك

 مرض.بحاجة لطبيب، يجب عليك أن تبلغ العاملين إليصال المسألة إلى الطبيب أو الم

 الدنماركية ةاية الجنائين والرعيقرر الطبيب ما إذا كنت تحتاج للعالج، وما إذا كان ينبغي أن تتلقى العالج في إحدى المؤسسات التابعة إلدارة السجو

 أو في مستشفى عادي.

 

 األسنان عالج .16

 استعلم من العاملين.يحق لك الحصول على عالجات معينة. وفي بعض الحاالت يجب أن تدفع كلفة العالج بنفسك. 

 

 الزيارات .17

زيارات  مكانية تلقيإلعادية سبوع كلما أمكن. وغالباً ما تتوفر في السجون ايحق لك أن تتلقى زيارة مدتها ساعة واحدة على األقل ولساعتين في اال

 أكثر وأطول. ويجب عادةً أن تتم الموافقة على زوارك مسبقاً.
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نائية و في قضية جأأجلها،  العاملين. ويحق لك أن تستقبل المحامي الذي يرافع عنك في القضية التي سجنت منفي العادة ال تخضع الزيارات لمراقبة 

قبل  امي دفاع منكمح نينأخرى لم يصدر فيها حكم بعد، دون أن تخضع زيارته ألي مراقبة. وينطبق الشيء نفسه بالنسبة للمحامين اآلخرين المعيَّ 

 المحكمة.

 نتمي لجمعيةل شخص يارب أو أصدقاء يستطيعون زيارتك، يمكنك أن تسأل العاملين عما إذا كان بإمكانك تلقي زيارات من قبإن لم يكن لديك أق

 أصدقاء السجناء.

 ية الجنائيةجون والرعاإدارة السالحصول على إذن من يجب وإذا كان هناك مقابلة ستُجرى معك ويحق لك في العادة أن تتلقى زيارات من الصحافة، 

 .الدنماركية

 

 الهاتفية المكالمات .18

تعمل  لهواتف التياستخدام أيضاً ا مثبت بالحائط، وبذلك يمكنك استخدامه في الزنزانة فقط. يمكنك نقالفي السجون المفتوحة يمكنك استئجار هاتف  

عليك دفع  ة يجبص. في العادبإذن خا التحدث هاتفياً إال. وفي السجون المغلقة والمحلية ال يمكنك بالقطع النقدية أو البطاقات الهاتفية المتاحة للسجناء

نهاغن في سجون كوبمغلقة وثمن المكالمة التي تقوم بها. وسيقوم العاملون بطلب الرقم الذي تريد وسينصتون إلى حديثك. وفي بعض أقسام السجون ال

 الشأن.هنالك ترتيبات خاصة بالبطاقات الهاتفية. ويمكن للعاملين إبالغ المزيد بهذا 

ما كالقانوني.  للعقاب الهواتف النقالة ممنوعة في السجن. وفي السجون المغلقة والسجون المحلية يتعرض السجين الذي أدخل هاتفاً نقاالً معه

 سيتعرض صديقك أو قريبك للعقاب القانوني، إن زارك في السجن المغلق أو المحلي وأدخل هاتفه الجوال معه.

 

 الرسائل .19

كما  ز القانوني.ة للتجاوأن قراءتها شيء ضروري للحفاظ على النظام واألمن أو لحماية الشخص الذي كان ضحي عتباراأ إال في حال رسائلك ال تُقر

 يمكن حجز أي رسالة لألسباب ذاتها.

لي قبل غلق أو المحجن المالس وعادة ما تُفتح الرسائل الموجهة إليك وتُفتَّش محتوياتها في حضورك. كما تُفتش الرسائل التي تبعث بها إلى خارج

 إرسالها. أما في السجون المفتوحة فال يتم في العادة تفتيش الرسائل قبل إرسالها.

، المحاكم ية الجنائيةسجون والرعامنها، وهي وزارة العدل، مديرية دائرة الالمستلمة إلى السلطات التالية أو المرسلة وال يجوز للعاملين فتح الرسائل 

ركي، امبرلمان الدنعضاء الأجالس االستئناف الخاصة، مجلس إصدار أذون االستئناف، النيابة العامة، الشرطة، المسؤولون البرلمانيون، م القضائية،

مم جنة األلق اإلنسان، دة لحقوالسلطات الحكومية األخرى، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، اللجنة األوروبية لمكافحة التعذيب، لجنة األمم المتح

يها بعد، بما ف يها حكمأخرى لم يصدر ف المتحدة لمكافحة التعذيب والمحامي الذي يتولى الدفاع عنك في قضيتك التي سجنت من أجلها أو في قضية

 اع.للدف محامينكمعينين تلك التي تخص إطالق السراح التجريبي من الحبس االحتياطي. وينطبق الشيء نفسه على الرسائل الموجهة إلى المحامين ال

 ولكن يمكن فحص تلك الرسائل للحيلولة دون أي محاولة تهريب.

 ً ستعمال ك الل أكبر إن كنت تجد صعوبة في الكتابة، يجدر بك أن تخبر العاملين لمساعدتك، مثالً لوضع آلة تسجيل تحت تصرفك أو إتاحة فرصا

 الهاتف.

 

 البريد من السلطات العامة –البريد اإللكتروني  .20

نترنت. يمكن خول إلى اإلانية الدطالع على بريدهم اإللكتروني. إذا لم يكن لديك إمكلمعظم السجناء الدخول إلى اإلنترنت وبذلك ال يمكنهم االال يمكن 

ار منح تمكنك أن تخعادي. يإعفائك من عملية استالم ومراجعة البريد اإللكتروني. بدالً من ذلك سوف تستلم خطابات من السلطات العامة بالبريد ال

 طالع على بريدك اإللكتروني على اإلنترنت.أحد أقاربك تفويضاً كتابياً، حتى يمكنه/يمكنها اال

 

 ((NemIDنيم اي دي  –رقم تحديد الهوية االلكترونية بالدنمارك بطاقة  .21

زين في اجين المحتجدي للمس الهوية نيم اييمكن أن تقوم من خالل العاملين بدائرة السجون والرعاية الجنائية الدنماركية باستصدار بطاقات تحديد 

ترنت في ول على اإلنهم الدخالسجون المحلية، السجون، أو في بيوت اإليواء. يمكن للمساجين استخدام بطاقات نيم اي دي الخاصة بهم إذا كان بإمكان

 حهم.المغادرة أو بعد إطالق سراالسجن أو منزل اإليواء. يمكن للمساجين أيضاً استخدام بطاقات نيم اي دي الخاصة بهم عند 
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 شابه وما نتخاباتاال .22

 يحق للنزالء التأثير في األوضاع العامة للمؤسسة عبر الناطق الرسمي الذي يختارونه.

 

 نظام الناطق الرسمي وما شابه .23

 يحق للنزالء التأثير في األوضاع العامة للمؤسسة عبر الناطق الرسمي الذي يختارونه. 

 

 الخروج أذون .24

منح إجازة في موعد يمكن أن تُ . (Orlov) عسبوعلى أذون خروج في كل ثالث عطلة نهاية اال معظم النزالء المقيمين في السجون المفتوحةيُمنح  

، فيجب قوبة طويلةإذا كنت تقضي فترة ع ، على الرغم من أنه في بعض الحاالت، على سبيل المثال:يوماً على إقامتك في السجن 30قبل مرور 

 عليك االنتظار لفترة أطول بكثير من هذه المدة.

 لعاملين.سأل ااوحة. ن المفتكما يمكن الحصول على أذون بالخروج من السجن المغلق أيضاً، إال أنها ال تُمَنح في وقت مبكر كما هو الحال في السجو

 جن أو ترتكباخل السروبات الكحولية أو المخدرات إلى د، أو تحاول تهريب المشإن أسأت استعمال إذن الخروج، كأن ال تعود إلى السجن مثالً 

 عمالً إجرامياً، يمكن سحب إذن الخروج منك.

زيالً في نذا كنت إكما يمكن سحبه منك في حالة سوء استعمالك أو حيازتك أو بيعك للمخدرات في السجن. ويمكن أيضاً ترحيلك إلى سجن مغلق 

 سجن مفتوح.

وفاة حالة ال إذن بالخروج ألسباب خاصة إذا مرض شخص قريب منك وتربطك عالقة حميمة به واشتد مرضه أو فيوتستطيع كنزيل الحصول على 

ية إلساءة ك إمكانوحضور الجنازة. وال يمكن الحصول على إذن الخروج دون عرض الغاية منه على أن تكون غاية مقبولة وشريطة أال تكون هنا

 إذن الخروج بصحبة مرافق.استعماله. وفي حاالت معينة يمكن منح 

 

 اإلفراج المشروط. 25

أن يتم  عقوبتك قبل من فترة لكن، يجب أن تكون قضيت شهرين على األقل يتم في العادة اإلفراج عن النزالء لقاء تعهد بعد انقضاء ثلثي مدة السجن. 

ي فالً إن كنت ثيها. مثفي الفترة ما بين نصف المدة وثل وهناك حاالت معينة يمكن فيها أن يطلق سراحك إطالق سراحك قبل انتهاء فترة عقوبتك.

الكحول أو  مان علىفترة قضاءك لمحكوميتك بذلت مجهودات خاصة لتجنُّب التورط في جرائم جديدة، كمشاركة في برنامج عالجي للتخلص من اإلد

 المخدرات. اسأل العاملين.

د بعد مرور ويمكن للمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة أن يُطلق سراحه  ً  12بتعهُّ  على سجنه. على األقل عاما

رتكب تمن أنك قد  اك توجسويبتُّ السجن وتبت وزارة العدل )مديرية السجون والرعاية الجنائية( في مسألة اإلفراج عنك مقابل تعهد. وإذا كان هن

 جريمة أخرى، يمكن رفض اإلفراج عنك مقابل تعهد.

لتي ادة الجديدة إلى الم تجريبية، وإن حصل وأن ارتكبت فيها جريمة جديدة، يُضاف ما تبقى من مدة محكوميتكوفي اإلفراج المشروط تُحدَّد فترة 

 حكم عليك بها.

 ن تكون هناكأيمكن  . كماالدنماركية وفي بعض الحاالت، ال يتم اإلفراج المشروط إال شريطة خضوعك إلشراف دائرة السجون والرعاية الجنائية

 ئيةرعاية الجناجون والى كالعالج من اإلدمان على المشروبات الكحولية مثالً. وإن خالفت الشروط الموضوعة، يمكن لدائرة السشروط إضافية أخر

 أن تقرر وضعك في السجن ثانية. الدنماركية

 

 إخطار المجني عليهم. 26

ضاء فترة قبدأ في وتم احتجازك في السجن إلى أن ت إذا تم معاقبتك إلدانتك في جريمة خطيرة ارتكبت في حق شخص أو في حادثة اعتداء جنسي

 ، يمكن أن يطلب ضحية جريمتك أن يتم إخطاره في الحاالت اآلتية:عقوبتك

 عندما تذهب في أول إجازة لك بدون مرافق 

 إذا تم إيقاف تطبيق عقوبتك مؤقتاً قبل أول إجازة لك بدون مرافق 

 ة دون مرافق قبل أن يتم منحك أول إجازة دون مرافقإذا تم إيداعك خارج السجن مع إمكانية أخذ إجاز 

 عندما يتم إطالق سراحك 

 يطلب المجني عليه أيضاً إخطاره في الحاالت التالية:

 إذا ظهرت في برنامج يذاع في الراديو أو في التلفاز في وضع بارز مرموق 
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 إذا قمت بإجراء مقابلة مع مجلة دنماركية معروفة 

 سيتم إخطار المجني عليه.تقرر الشرطة ما إذا كان 

 1ة بعد بت جريميمكن أن يطلب المجني عليه إخطاره باإلجازة التي يتم منحك إياها، موعد إطالق سراحك وفي الحاالت المشابهة إذا ارتك

 إذا ظهرت في أي وسيلة إعالمية، تنطبق القواعد على اإلخطارات بغض النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة. 2011يوليو/تموز 

 

 القواعد والشروط والممنوعات. 27

عد ة، أو القواألوروبياوفي السجون  الدنماركية يحق لك االطالع على النصوص الواردة في القواعد المتبعة في دائرة السجون والرعاية الجنائية

 الخاصة المعمول بها في السجن العادي أو المحلي.

 الشيء ذاته على العقاقير التي لم يصفها الطبيب.المشروبات الكحولية والمخدرات ممنوعة. وينطبق 

 الهروب من السجن العادي أو المحلي يؤدي إلى اتخاذ اجراءات عقابية.

 أن تلتزم بالقوانين السارية وتعليمات العاملين.يجب عليك عموماً 

 

 اإلجراءات التأديبية. 28

فادتك قبل ء بإالاإلدويحق لك  شكل تحذير أو غرامة أو اإليداع في زنزانة عقابية. إن أخلَّيت بالقوانين السارية، يمكن أن تتعرض إلجراء تأديبي في

 )"الحبس جمعحق الت طالع على حيثيات القرار ومبرراته. وهناك بعض الحاالت التي قد يُسحب منك فيهاأن يُتخذ قرار بشأنك، كما يحق لك اال

 . انظر الفقرة تحت عنوان "الشكاوى".االنفرادي"(

 

 تفتيشال. 29

سجن ظورة إلى الشياء محعند إدخالك إلى السجن العادي أو المحلي، قد يتم تفتيشك. ويعني ذلك أن العاملين يتحققون من كونك لم تجلب معك أي أ

ور أو إناث عاملون ذكه بش يقوم العادي أو المحلي. يجب عليك نزع ثيابك كلها إذا ُطلب منك ذلك ـــ حتى ولو كان ذلك مخالفاً لتعاليم دينك. والتفتي

 تبعاً للجنس الذي ينتمي النزيل له.

 ياط.ن باب االحتميم بها كما يمكن أن تتعرض للتفتيش خالل وجودك في السجن، قبل أو بعد أي زيارة مثالً. وقد يتم أيضاً تفتيش الغرفة التي تق

 اداً مخدرة.كما يمكن إلزامك بتسليم عينة بول لفحصها للتأكد مما إذا كنت قد تناولت مو

 

 ستعمال القوة واللجوء إلى وسائل اإلكراه وما شابها. 30

 ختلفةمساك وتثبيت طرق إم يجوز للعاملين استخدام وسائل اإلكراه والتأمين في بعض األحيان. يمكن للعاملين مثالً استعمال األصفاد واللجوء إلى

 .والهراوة وبخاخ رذاذ الفلفل

ال وسائل ون استعمها لرقابة شديدة، ويجب أن تتوفر شروط واضحة تماماً لذلك االستعمال. كما يجب أن يكستعمال وسائل اإلكراه كلاويخضع 

 اإلكراه معتدالً قدر ما أمكن وأن يكون ضرورياً ألداء الغرض المراد منه. انظر الفقرة تحت عنوان "الشكاوى".

 

 التعويض عن االنتهاكات غير المبررة. 31

اب و زنزانة عقأستجواب ايد في ذلك، أو إذا تم وضعك في زنزانة  ضاً مالياً إذا استمر سجنك مدة طويلة دون أن تكون لكيحق لك أن تتقاضى تعوي

مكنك المبررة، ي كات غير. وإن تعرضت ألنواع أخرى من االنتهاإيداعك في حبس انفرادي بشكل ال تستحقه أو زنزانة االجراءات األمنية أو إذا تم

 وضمن شروط خاصة الحصول على تعويض مالي. وفي بعض الحاالت

 

 التعويض الخاص بالحوادث. 32

لعمل إلى دث في ايحق لك الحصول على التعويض في حالة إصابتك أثناء قضائك فترة العقوبة. يمكنك الحصول على تعويض عن الحوادث التي تح

 المثال إذا لى سبيلعأيضاً الحصول على تعويض  تتعرض لها في وقت الفراغ. يمكنك تحدث في العمل إلى جانب الحوادث التي جانب الحوادث التي

 تم كسر نظارتك نتيجة حادث.
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 القضية إدارة. 33

ى نسخة ن تحصل علاإلدالء بإفادتك قبل البت في قضيتك. ويجب في العادة تبرير سبب كل رفض أو قرار يُتخذ ضدك. ويحق لك أعادةً يحق لك 

ة واد المكتوبكل الم طالع على الملفات الشخصية، يحق لك كذلك أن تحصل على نسخة من. وتبعاً للقواعد العامة التي تنظم االخطية من القرار

 إصدار القرار. الخاصة بك واإلدالء بأقوالك قبل

النسبة يتك فيها وبء محكومختيار المؤسسة التي تريد قضااالتي تتعلق ب تطبق على سبيل المثال في الحاالت التي تخص القضايا وهنالك قوانين خاصة

. ففي نماركيةالد لجنائيةرعاية الحرمانك من االجتماع بالنزالء اآلخرين وكذلك بالنسبة إلحالتك ونقلك إلى السجون األخرى التابعة لدائرة السجون وال

تخاذه اار الذي تم رر القرنك ال تمتلك حقاً كامالً في الحصول على ما يبهذه القضايا ال يحق لك االطالع على الملف الخاص بهذه المسألة، كما أ

 بحقك.

 

 الشكاوى. 34

لسجون اكوى لدائرة ن ترفع شوكقاعدة عامة ال يمكنك أ .الدنماركية دائرة السجون والرعاية الجنائية الصادرة من قراراتاليمكنك التقدم بشكوى ضد 

 باآلتي: ات المتعلقةالقرار أصدرتها منطقة دائرة السجون والرعاية الجنائية الدنماركية لكن يمكن عمل شكوى من تتعلق بقرارات والرعاية الجنائية

 اإليداع والترحيل 

  من قانون السجون 78اإليداع بموجب المادة 

 احتساب فترة العقوبة 

 االستجواب الشخصي للسجين 

 زنازين التأديب والتحقيق 

 ستخدام األصفاد واإلجراءات الوقائية األخرىاإليداع في زنزانة وقائية وا 

 استخدام القوة 

 التجمع مع الزمالء من المساجين اآلخرين 

 تبادل الخطابات 

 الزيارات بما في ذلك رفض طلب اصطحاب أطفالك معك بالسجن 

 محدودية الحق في التواصل مع وسائل اإلعالم 

 المغادرة 

 التعويض 

 المصادرة 

 اإلفراج المشروط وقبل انتهاء فترة العقوبة العودة بعد 

 االستدعاء بعد اإلفراج المشروط 

 إلغاء إذن قضاء فترة العقوبة بارتداء بطاقة إلكترونية 

 التعويض عن اتخاذ إجراء غير ُمستحق أثناء فترة قضاء العقوبة 

ك ساعدتللعاملين م ة. يمكنانون الحبس وقوانين المناطق المنفرديمكنك أن تجد المزيد من التفاصيل عن المعلومات حول خيارات تقديم الشكاوى في ق

 ة المطلوبة.على العثور على الوثائق الصحيح

 ر.حة من القراكوى واضإذا كان يحق لك الشكوى من قرار فإن العاملين سيقومون بإخطارك بذلك. في حالة القرارات المكتوبة، ستكون خيارات الش

 ر.ك بالقرادائرة السجون والرعاية الجنائية، إذاً يجب القيام بذلك في غضون شهرين من تاريخ إبالغوإن رغبت في رفع الشكوى إلى 

ويسري ذلك  لمحكمة.، يمكنك في بعض الحاالت أن تطلب عرض قرارها على اقرارات التي تتخذها إدارة السجون والرعاية الجنائيةبالنسبة لل  

 على القرارات المتصلة بما يلي:

 الحكم بالسجن حساب مدة 

 بعض القرارات المتعلقة بحجز الرسائل 

  أيام كإجراء تأديبي 7القرارات المتعلقة باإليداع في الزنزانة الخاصة لمدة تزيد على 

 بعض القرارات المتصلة بمصادرة أغراض معينة أو مبالغ مالية 

 قتطاع مبلغ من الدخل الذي تكتسبه من عملكابعض القرارات القاضية ب 

 سنة بالنسبة للمحكومين بالسجن مدى الحياة 14إلفراج المشروط بعد انقضاء ثلثي مدة السجن المحددة أو رفض ا 

 بعض القرارات المتصلة بإعادة السجن 

 .بعض القرارات برفض منح التعويض عن االنتهاكات غير المبررة أثناء فترة السجن 

 بخيارات رفع قرار وتقديمه للمحكمة. يمكنك أن تجد المزيد من المعلومات في قانون السجون خاصة



 9 

رار إلى ن يُحال القت في أ. وإذا رغبسوف يشتمل القرار على تعليمات إرشادية لذلك إذا طالبت بتقديم قرار أصدرته اإلدارة ورفعه أمام المحكمة 

 أسابيع من تاريخ اطالعك عليه. 4المحكمة لتبت فيه، يجب أن تطلب ذلك في غضون 

 نيالمسؤول البرلما

لسجون اة أو إدارة دنماركييمكنك تقديم شكواك للمسؤول البرلماني المفوض بشأن القرار األخير الذي أصدرته دائرة السجون والرعاية الجنائية ال

ئية إعادة لجنارعاية اسجون ال. ولن يكون بإمكان المسؤول البرلماني تغيير القرار بنفسه، إال أن بإمكانه أن يطلب من دائرة الوالرعاية الجنائية

 المسؤول البرلماني. النظر في القضية. وتتم االستجابة عملياً لطلبات

 

 قانون البيانات الشخصية. 35

 اإللكتروني النظام ستتعرض لجمع معلومات شخصية عنك ودراستها بمساعدة الدنماركية كنزيل في سجن تابع لدائرة السجون والرعاية الجنائية

 لعالج المعلومات.

 قانون البيانات الشخصية الحق فيما يلي:ويعطيك 

  ًالحق في إبالغك بأن هناك جمعاً لمعلومات عنك لعالجها الكترونيا 

 طالع على المعلومات التي يتم عالجهاالحق في طلب اال 

 لقانون.ا يخالف الحق في طلب تصحيح أو شطب أو حظر المعلومات الغير صحيحة أو المضللة أو التي تعرضت للعالج االلكتروني بما 

 

 

 خاص باألجانب. 36

 القواعد

 تتوفر أهم القواعد المتعلقة بقضاء الحكم بالسجن باإلنجليزية وتستطيع استعارتها من العاملين.

 المشاكل اللغوية

عاملين أو أحد ما أحد الإ قد يقومتستطيع في العادة أن تتحدث إلى العاملين باللغتين اإلنجليزية أو األلمانية. وإن لم تكن تتحدث بأي من اللغتين، ف

 لعملية.استدعاء مترجم إذا كان ذلك ضرورياً وممكناً من الناحية ارفاقك في السجن بمساعدتك في الترجمة. كما يمكن للعاملين 

 الناطق باسم السجناء األجانب

 يوجد في بعض السجون ناطق خاص يتحدث باسم النزالء األجانب.

 السفارة وما شابه

 بسفارة أو قنصلية بلدك. اسأل العاملين. االتصاليمكنك 

 االنتخابات وما شابه

 تحق لك في بعض الحاالت المشاركة في االنتخابات البلدية وغيرها. اسأل العاملين.

 أخرى لقضاء بقية فترة عقوبتك الترحيل إلى البلد ا

على  تمالية نقلكعتمد احتك األصلي أو الدولة التي تعيش بها. في بعض المواقف يمكن إعادتك لوطنك لقضاء الفترة المتبقية من محكوميتك في بلد

مواقف  واطنيها. فيمنوا من ظروف مختلفة مثل الدولة التي ستُرحل إليها والمدة المتبقية التي ستقضيها؟ عادةً يُرحل المجرمون للدولة التي يكو

 الحصول على المزيد من المعلومات.محددة، يمكنك أن تُرحل إلى وطنك على غير رغبتك. اطلب من ضابط السجن 

 اإلقامة في دولة أخرى أثناء اإلفراج المشروط

قع مسئولية ذه الحالة تها(. في أحياناً يقيم المجرمون الذين تم إطالق سراحهم المشروط في دولة أخرى )وعادةً تكون الدولة التي يكونوا من مواطنيه

أخرى.  جانب أشياء ليها إلىاألخرى. تعتمد خيارات اإلقامة في دولة أخرى على الدولة الُمنتقل إضمان استيفائهم شروط اإلفراج عنهم على الدولة 

 اسأل العاملين للحصول على المزيد من المعلومات.
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 الطرد

 إن قررت المحكمة طردك فور إطالق سراحك، يجب في العادة أن تقضي عقوبة السجن التي حكم عليك بها في سجن مغلق.

 لسجن.البقاء في سوف يتم اإلفراج المشروط عنك عند قضاء نصف مدة محكوميتك بغض النظر عن رغبتك في ا ،سيتم طردكذا كان إفي حالة ما 

كنت  فاع عنك، إنولى الدالشرطة هي في العادة التي ستتولى تنفيذ قرار طردك فور إطالق سراحك. يمكنك استشارة العاملين أو المحامي الذي يتو

 يتعلق بالطرد.في شك فيما 

 

 األشخاص المقربون. 37

لمؤسسة على استطلعك إذا كنت ترغب في زيارة أحد النزالء، يجب عليك في العادة أن تحصل على إذن بالزيارة من المؤسسة المعنية باألمر. و

رجى مالحظة ي ا معك،يمكنك إحضارهالقواعد الواجب احترامها فيما يتعلق بالزيارات بما في ذلك حجز مواعيد الزيارة ونوعية األغراض التي 

 تفتيش األغراض التي تجلبها ومالبسك الخارجية.أنك يجب أن تسمح للعاملين ب

ذا لمعلومات بهازيد من مهنالك قواعد سارية بالنسبة للحد الذي يمكن فيه للنزالء االحتفاظ باألغراض الشخصية واألموال. ويمكنك الحصول على 

 إذا كنت تريد أن تعطي بعض األغراض أو المال ألحد النزالء. الصدد من المؤسسة المعنية،

دون أي محاولة  يل للحيلولةور النزال تتم في العادة قراءة الرسائل التي تبعث بها إلى أحد النزالء، ولكنها تُفتح عادةً ويتم تفتيش محتوياتها في حض

ً  ة التي بعثت بها للنزيل، كما أنه من الممكن حجزها.تهريب. غير أنه من الممكن في بعض الحاالت أن تتم قراءة الرسال د ن تعاأ ويجب عموما

 أسابيع من ذلك. 4الرسالة إلى صاحبها، كما يجب في كل األحوال إعالم المرسل بحجز الرسالة في غضون 

 بقة.أما بالنسبة إلمكانية الحصول على إذن بالخروج أو إجراء مكالمات هاتفية، يمكنك مطالعة الفقرات السا

 في السجون المغلقة والمحلية يُحظر قانونياً إدخال الزائر لهاتف نقال معه.

 

 واجب الحفاظ على السرية. 38

 ملزمون بالحفاظ على السرية. الدنماركية كل العاملين في دائرة السجون والرعاية الجنائية

ه وضاعه وظروف على أيحق إال للنزيل نفسه إطالع أقاربه مثالً  ال يمكن إعطاء معلومات بشأن النزيل إلى أقاربه أو أصدقائه أو آخرين. وال

 الشخصية، إال إذا سمح للعاملين بذلك.

 

 اإلرشاد الهاتفي. 39 

طة الحقوق بواسلقواعد واوطلب معلومات بشأن  الدنماركية جتماعي في دائرة السجون والرعاية الجنائيةلالستفسار يمكنك الحديث إلى المرشد اال

 .(+45) 70 26 04 06، ورقمه الدنماركية باإلرشاد الهاتفي السري التابع لدائرة السجون والرعاية الجنائية االتصال

سبوع، نهاية اال وفي عطلة. 22:00 – 19:00 والساعة 15:00 – 09:00 وتستطيع االتصال باإلرشاد الهاتفي في جميع األيام العادية، الساعة

 .18:00 – 12:00 الساعة
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