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 معلومات بخصوص االعتقال واإليقاف رهن التحقيق

Ipsum 

وإن رغبت في معرفة . ستجد في هذه المطوية أهم القواعد التي يجب االلتزام بها بالنسبة للمعتقلين والمحبوسين على ذمة التحقيق

كما تستطيع دوماً سؤال الموظفين إذا ساورك . المزيد، يمكنك أن تلجأ للموظفين الستعارة مجموعة القواعد والقوانين واالطالع عليها

 .في أي شيءالشك 
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 االعتقال

 (األولي القضائي التحقيق) القاضي أمام المثول 1

ويمكن للقاضي إما أن يطلق سراحك أو أن يقرر . ساعة، يجب عليك أن تمثل أمام القاضي 42إن لم يُطلق سراحك خالل مدة . لقد تم إلقاء القبض عليك

 .ساعة، أو أن يقرر حبسك وإيقافك رهن التحقيق x 42 3لمدة  االعتقالإبقاءك رهن 

 

 الدفاع محامي/ المحامي 2

 .محام للدفاع عنك بمناسبة خضوعك للتحقيق القضائي األولي كما سيُعيَّن. االتصال بمحامسترشدك الشرطة إلى حقك في 

 

 االعتقال رهن اإلبقاء 3

. ساعة على إنتهاء التحقيق القضائي األولي على األكثر X 42 3، ستمثل أمام المحكمة ثانية، قبل مضي مدة االعتقالإن قرر القاضي إبقاءك رهن 

 .وسيقرر القاضي حينذاك ما إذا كان سيطلق سراحك أو يأمر بحبسك على ذمة التحقيق

 

 نفرادياال الحبس 4

 .عتقالك، وأال تسمح لك باالتصال باآلخرينايمكن للشرطة أن تقرر عزلك عن النزالء اآلخرين أثناء فترة 

 

 األجانب 5

 .سترشدك الشرطة إلى حقك في االتصال بسفارة أو قنصلية بلدك

 .ستدعاء مترجم إذا كان ذلك ضرورياً وممكناً من الناحية العمليةاويمكن للعاملين 

 

 الشرطة 6

لعاملون في االتصال وسيساعدك ا. االعتقاليمكن للشرطة أن تعطيك مزيداً من المعلومات عن القواعد السارية والمعمول بها بالنسبة للموقوفين رهن 

 .بالشرطة إن أردت

 

 

 اإليقاف رهن التحقيق

 الدفاع محامي 7

 .وستُتاح لك الفرصة لاللتقاء بمحاميك قبل أن تمثل أمام المحكمة للتحقيق معك. سيُعيَّن محام للدفاع عنك بمناسبة خضوعك للتحقيق القضائي األولي
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 الحبس مهلة 8

وال . أسابيع 2المهلة ال يجب أن تتعدى . القاضي المهلة التي يجب على إثرها أن تدرس المحكمة ثانية قضية حبسكفي حالة إيقافك رهن التحقيق سيحدد 

 .إال أن بإمكان القاضي أن يشترط حضورك. تحتاج في العادة لحضور الجلسة التي يقرر القاضي فيها ما إذا كان حبسك سيستمر

 

 نفرادياال الحبس 9

. ، ستتاح لك فرصة أكبر في تلقي الزياراتاالنفراديوإن كنت تخضع للحبس . يمكن للقاضي أن يقرر حبسك انفرادياً وعزلك عن النزالء اآلخرين

 ".مراقبة الزيارات والرسائل"ولمعرفة المزيد انظر الفقرة تحت عنوان 

 

 ستئنافاال 11

. (kaere)" اإلستئناف"إلى محكمة أعلى، ما يسمى باللغة القانونية  االنفراديالحبس تستطيع أن ترفع قرار القاضي بإيقافك على ذمة التحقيق و

 .وسيعطيك محاميك الذي يتولى الدفاع عنك تفاصيل أكثر عن ذلك

 

 والرسائل الزيارات مراقبة 11

كما يمكن  .الشرطة إلى المحكمة للبت فيهاويمكنك أن تطلب رفع قرارات . يمكن للشرطة أن تقرر منع الزيارات عنك، أو إخضاع الزيارات للمراقبة

 .وفي حالة حجز الشرطة لرسائلك، يجب أن ترفع المسألة للمحكمة في الحال للنظر فيها. للشرطة أن تقرر تفتيش رسائلك

كما ال يجوز . ا ألي مراقبةأو الرسائل التي تتبادالنه ويحق لك أن تستقبل المحامي الذي يرافع عنك وأن تتبادل الرسائل معه، دون أن تخضع زياراته

 ومدير المنطقة والرعاية الجنائية،المدير العام للسجون للشرطة إخضاع الرسائل التي تتبادلها والجهات التالية للمراقبة، وهي المحكمة، وزارة العدل، 

 .اسأل العاملين. مية األخرى، هنالك قواعد خاصة متبعةوبالنسبة للرسائل المتبادلة ما بينك والسلطات العمو. المسؤول البرلماني الذي يمكنك التظلم لهو

 .ويمكن للسجن المحلي أيضاً أن يقرر مراقبة رسائلك وزياراتك، مثالً للحيلولة دون أي محاولة تهريب إلى داخل السجن أو خارجه

 الهاتفية المكالمات 12

الهاتفي، مثالً في حالة قضية مستعجلة ال  لالتصالال الحصول على إذن إال أن بإمكانك في بعض األحو. ال يحق لك في العادة إجراء مكالمات هاتفية

 .بمحاميك، سيسمح السجن المحلي لك في العادة بذلك االتصالوإن رغبت في . يمكن تأجيلها

للمالحقة القانونية، إن زارك كما سيتعرض صديقك أو قريبك . الهواتف النقالة ممنوعة في السجن المحلي وستتعرض في حالة المخالفة للعقاب القانوني

 .في السجن المحلي وأدخل هاتفه الجوال معه

 

 األجانب 13

 .سترشدك الشرطة إلى حقك في االتصال بسفارة أو قنصلية بلدك

 .ستدعاء مترجم إذا كان ذلك ضرورياً وممكناً من الناحية العمليةاويمكن للعاملين 
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 والممنوعات والشروط القواعد 14

وفي السجون األوروبية، أو القواعد الخاصة  الدنماركية النصوص الواردة في القواعد المتبعة في دائرة السجون والرعاية الجنائية يحق لك االطالع على

 .في السجن المحلي المعمول بها

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

 .لعادي أو المحلي يؤدي إلى اتخاذ اجراءات عقابيةالهروب من السجن ا

وتوجد هذه القواعد في مجموعة . يجب عليك عموماً أن تلتزم بالقوانين السارية وتعليمات العاملين بالنسبة للشروط والممنوعات التي يجب االلتزام بها

العملية، مثالً إمكانية شراء االحتياجات األساسية، أوقات الزيارة واستالم وفيها تستطيع قراءة المزيد عن األمور . األنظمة المرعية للسجن المحلي

 .عتقالك أو حبسك رهن التحقيقاطالع على أهم القواعد التي يجب عليك االلتزام بها أثناء فترة ويمكنك في الفقرات أدناه اال. األغراض الشخصية

 

 والشخصي جتماعياال الصعيدين على المساعدة 15

 عتقالك أو حبسك رهن التحقيق، سواءً افي تقليص النتائج السلبية التي يمكن أن تصاحب  الدنماركية ك دائرة السجون والرعاية الجنائيةيجب أن تساعد

 .جتماعية أو الشخصيةالمهنية منها أو اال

كما . التوجيهات واالرشادات الالزمةجتماعي وسيقوم بالتعاون وموظفي السجن المحلي اليوميين بمساعدتك وإعطاءك اسيزورك مرشد أو مستشار 

 .جتماعيةجتماعي عن مشاكلك أو مشاكل عائلتك الشخصية أو االتستطيع أن تتحدث إلى العاملين في القسم أو إلى المرشد اال

 .اسأل العاملين. الممرض، الطبيب أو غيرهم إن احتجت لنوع آخر من المساعدة الخاصة، يمكن تسهيل اتصالك بالمعلم، القسيس،

 

 والمشروبات المأكوالت 16

وإن كنت نباتياً أو تحتاج إلى أكل خاص . صحية أن يصف لك حمية غذائية خاصة ويمكن للطبيب وألسباب  . في السجن المحلي يُقدَّم األكل الجاهز

 .لمعرفة المزيد يمكنك أن تسأل العاملين أو القسيس. حترام متطلباتك الخاصة هذهاألسباب دينية، إذاً سيتم 

 .تحدث إلى العاملين لمعرفة المزيد. يمكن للسجن المحلي مساعدتك في شراء السلع االستهالكية العادية، مثالً الصحف، التبغ، األكل كما

 .ال يجوز ألقرباءك أو أصدقاءك إحضار السلع االستهالكية إليك

 

 التدخين 17

يسمح بالتدخين في األماكن المفتوحة . السجون والرعاية الجنائية الدنماركيةالتدخين ممنوع في األماكن المغلقة في جميع المؤسسات التابعة لدائرة 

 .تختلف الترتيبات الخاصة بقواعد التدخين بين المؤسسات. بالخارج

يجب . زنزانةسوف يتم حفظ التبغ، السجائر، وأدوات التدخين األخرى ومنها على سبيل المثال الغليون، الفالتر، و ماكينات اللف في خزانة في خارج ال

 .أو أدوات التدخين األخرى في زنزانتك غال يمكنك االحتفاظ بالتب. إغالق هذه الخزانة وسوف تحتفظ بمفتاحها

 .أي خرق للقوانين سوف ينتج عنه عقاب تأديبي

 .التدخين المجانيإذا كنت ترغب في اإلقالع عن التدخين، اسأل العاملين ما إذا كان بإمكانك االنضمام لبرنامج اإلقالع عن 
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 التواليت/الحمام 18

 ً  .أما بالنسبة ألغراض التواليت فإما أن تحصل عليها من العاملين أو أن تشتريها عبر السجن المحلي. يحق لك في العادة االستحمام يوميا

 

 المال وحيازة الشخصية األغراض 19

ويمكنك بحرية أن تتلقى المبالغ المالية من خارج السجن المحلي وأن . إقامتكهنالك قواعد متبعة بالنسبة لألغراض التي يجوز لك استالمها خالل فترة 

ويمكن للعاملين إعطاءك المزيد من . التي يمكنك حيازتها إال أن هناك بعض القواعد بالنسبة لحجم المبالغ النقدية والمبالغ المالية إجماالً . فيه تنفقها

 .غراض الشخصية واألموال التي يمكنك حيازتها في السجن المحليالمعلومات عن القواعد المعمول بها بالنسبة لأل

 ".المكالمات الهاتفية"اقرأ المزيد في الفقرة تحت عنوان . ال تستطيع حيازة هاتف خلوي في السجن المحلي

 

 الزيارات 21

مراقبة الزيارات "انظر الفقرة تحت عنوان . ا للمراقبةإال أن بإمكان الشرطة أن تعارض الزيارة أو تقرر إخضاعه. يحق لك أن تتلقى الزيارات في العادة

 ".والرسائل

 :إن لم تعارض الشرطة الزيارات أو لم تطالب بإخضاعها للمراقبة، إذاً يجب تطبيق ما يلي

ستغرق مدة الزيارة أقل من وال يجوز أن ت. يحق لك أن تتلقى الزيارات التي تشاء وبالعدد الذي تشاء، طالما كانت الظروف في السجن المحلي تسمح بذلك

أن يقرر إخضاعها للمراقبة في حالة الدنماركية  دائرة السجون والرعاية الجنائيةإال أن بإمكان . وال تخضع الزيارات في الغالب للمراقبة. نصف ساعة

في بعض األحوال أن  الدنماركية والرعاية الجنائيةدائرة السجون كما يمكن . الضرورة، مثالً للحيلولة دون أي محاولة تهريب أو مخالفات قانونية أخرى

 .يمنع زيارة أشخاص معينين

شخص ينتمي لجمعية أصدقاء  إن لم يكن لديك أقارب أو أصدقاء يستطيعون زيارتك، يمكنك أن تسأل العاملين عما إذا كان بإمكانك تلقي زيارات من قبل

 .السجناء

وال يجوز أن تستغرق الزيارة أقل . على األقل اأسبوعيً إن كان قرار المحكمة يقضي بحبسك انفرادياً، يجب السماح لك قدر اإلمكان بالزيارة مرة واحدة 

 .من ساعة

هدف إجراء مقابلة صحفية وإن كان ال. ويحق لك في العادة أن تتلقى زيارات من الصحافة، إال في حالة معارضة الشرطة لها مراعاة لمصلحة التحقيق

 .معك، يجب أن تصدر دائرة السجون والرعاية الجنائية موافقتها على ذلك

 .ويحق لك دائماً أن تستقبل محاميك دون أن تخضع الزيارة للمراقبة

 

 الرسائل 21

 لذلك تُفتح الرسائل الموجهة إليك. ن أو خارجهستعمالها للتهريب إلى داخل السجاالرسائل التي تفتشها الشرطة تخضع لرقابة السجن المحلي للحيلولة دون 

وال يقرأ . والرسائل التي تبعثها أنت، يجب أن تسلمها للعاملين مفتوحة، ليتم تفتيشها ومن ثم إغالقها في حضورك. وتُفتَّش محتوياتها في حضورك

 .العاملون في العادة الرسائل
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 العامة السلطات من البريد – اإللكتروني البريد  22

يمكن . إذا لم يكن لديك إمكانية الدخول إلى اإلنترنت. طالع على بريدهم اإللكترونييمكن لمعظم السجناء الدخول على اإلنترنت وبذلك ال يمكنهم االال 

ن تختار منح أحد يمكنك أ. بدال من ذلك سوف تستلم خطابات من السلطات العامة بالبريد العادي. إعفائك من عملية استالم ومراجعة البريد اإللكتروني

 .طالع على بريدك اإللكتروني على اإلنترنتيمكنها اال/ أقربائك تفويضا كتابيا، حتى يمكنه 

 

 الخروج أذون 23

ستثنائية فقط، مثالً إذا مرض شخص قريب منك وتربطك عالقة حميمة به إصدار أذون الخروج ال يحصل إال في حاالت نادرة للغاية ولألغراض اال

 .وال تُمنَح أذون الخروج إال بموافقة الشرطة، ويشترط فيها دائماً خروج مرافق معك. في حالة وفاة وحضور الجنازةواشتد مرضه أو 

 

ع 24  التجمُّ

جتماع بالنزالء اآلخرين محدودة، الشيء ، ستكون اإلمكانية المتاحة في العادة لالاالنفراديحتى ولو لم تكن الشرطة أو المحكمة أصدرتا قراراً بالحبس 

وإذا "(. االجتماعالحرمان من )"جتماع مع اآلخرين وفي بعض الحاالت، ال يتم منحك حق اال .لذي تعود أسبابه للظروف السائدة في السجون المحليةا

 .لمعرفة المزيد يمكنك سؤال العاملين. جتماععاماً تنطبق عليك قوانين خاصة تتعلق باال 81كنت دون سن 

 

 السجن إلى الترحيل أو النقل 25

وتستطيع أن تسأل محاميك بالنسبة (. 777قانون رعاية العدالة، البند )هناك في بعض األحوال إمكانية لنقلك إلى سجن عادي قبل أن يصدر حكم بحقك 

 .لهذه المسألة

 

 العمل 26

وستتقاضى أجراً . في ذلك العالجيحق لك بصفتك موقف رهن التحقيق في سجن محلي أن تنخرط في العمل أو الدراسة أو في أي نشاط ُمعتمد  آخر، بما 

 .مرضيوإن أجازك الطبيب مرضياً، فستتقاضى األجر بدل ال. مقابل انخراطك

عليه وأن الدنماركية  السجون والرعاية الجنائيةدائرة  كما يمكنك أن تدبر لنفسك عمالً شرط أن تؤديه في السجن المحلي، ويجب في هذه الحالة أن تصادق

 .المتبعة بالنسبة لألمن والنظام يكون موافقاً للقواعد

 

 التعليم 27

وإن كنت راغباً في وضع خطط إلكمال دراسة طويلة خالل قضاءك . اسأل العاملين عن اإلمكانيات المتاحة. يوفر السجن المحلي للنزالء عروضاً تعليمية

 .زيدلعقوبة السجن فيما لو صدر حكم بها، إذاً يجب عليك أن تتحدث إلى العاملين لمعرفة الم

 

 الفراغ أوقات 28

وتتوفر في السجن المحلي ". األنظمة المرعية"الفقرة تحت عنوان  انظر. (يحق لك في العادة قضاء ساعة واحدة على األقل في اليوم في الهواء الطلق،

 .لمعرفة المزيد اسأل العاملين. بعض األنشطة كتنس الطاولة، الشطرنج وتمارين اللياقة البدنية
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. إال أن بإمكان الشرطة في حالت نادرة للغاية أن تمنع ذلك. ستماع إلى جهاز الراديو ومشاهدة التلفاز وقراءة الكتب والصحف والمجالتكما تستطيع اال

 .لخإستعارة أو شراء الصحف والمجالت، استئجار جهاز راديو أو تلفاز أو اسأل العاملين عن إمكانية ا

 .اً، يمكنك أن تطلب وضع جهاز تلفاز تحت تصرفك، مجاناً ودون أي تكلفةوإن كان قرار المحكمة يقضي بحبسك انفرادي

 

 شابه وما نتخاباتاال 29

كما تحق لك المشاركة في غير ذلك من األنشطة السياسية . تمتلك الحق في اإلدالء بصوتك بالمراسلة في االنتخابات البرلمانية والبلدية وغيرها

 .المشروعة

 

 المرض 31

وإن شعرت في أي وقت . وبعد وصولك إلى السجن، سيُعرض عليك أن تتحدث إلى طبيب أو ممرض. ستشارة الطبيباتتوفر في السجون المحلية إمكانية 

 .إليصال المسألة إلى الطبيب أو الممرض أنك بحاجة لطبيب، يجب عليك أن تبلغ العاملين

ينبغي أن تتلقى العالج في إحدى المؤسسات التابعة إلدارة السجون والرعاية الجنائية أو في مستشفى  يقرر الطبيب ما إذا كنت تحتاج للعالج، وما إذا كان

 .عادي

 

 األسنان عالج 31

 .استعلم من العاملين. وفي بعض األحوال يجب أن تدفع كلفة العالج بنفسك. راري، أي في الحاالت العاجلةطيحق لك الحصول على العالج االض

 

 بالحوادثالتعويض الخاص   32

 إلى العمل في تحدث التي الحوادث عن تعويض على الحصول يمكنك. العقوبة فترة قضائك أثناء إصابتك حالة في التعويض على الحصول لك يحق

ً  يمكنك. الفراغ وقت في لها تتعرض التي الحوادث جانب إلى العمل في تحدث التي الحوادث جانب  تم إذا المثال سبيل على تعويض على الحصول أيضا

 .حادث نتيجة نظارتك كسر

 

 القضية إدارة 33

ويحق لك أن تحصل على نسخة خطية . ويجب في العادة تبرير سبب كل رفض أو قرار يُتخذ ضدك. اإلدالء بإفادتك قبل البت في قضيتكعادةً يحق لك 

ك أن تحصل على نسخة من كل المواد المكتوبة الخاصة بك طالع على الملفات الشخصية، يحق لك كذلوتبعاً للقواعد العامة التي تنظم اال. من القرار

 .إصدار القرار واإلدالء بأقوالك قبل

ختيار المؤسسة التي تريد قضاء محكوميتك فيها وبالنسبة االتي تتعلق ب تطبق على سبيل المثال في الحاالت التي تخص القضايا وهنالك قوانين خاصة

ففي هذه . الدنماركية وكذلك بالنسبة إلحالتك ونقلك إلى السجون األخرى التابعة لدائرة السجون والرعاية الجنائيةلحرمانك من االجتماع بالنزالء اآلخرين 

 .المسألة، كما أنك ال تمتلك حقاً كامالً في الحصول على ما يبرر القرار الذي تم اتخاذه بحقك القضايا ال يحق لك االطالع على الملف الخاص بهذه
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  الشكاوى 34

وكقاعدة عامة ال يمكنك أن ترفع شكوى لدائرة السجون  .الدنماركية دائرة السجون والرعاية الجنائية الصادرة من قراراتاليمكنك التقدم بشكوى ضد 

 :علقة باآلتيوالرعاية الجنائية تتعلق بقرارات أصدرتها منطقة دائرة السجون والرعاية الجنائية الدنماركية لكن يمكن عمل شكوى من القرارات المت

 المغادرة 

 الزيارات بما في ذلك رفض طلب اصطحاب أطفالك معك بالسجن 

 االستجواب الشخصي للسجين 

 زنازين التأديب والتحقيق 

 اإليداع في زنزانة وقائية واستخدام األصفاد واإلجراءات الوقائية األخرى 

 استخدام القوة 

 جتماع مع السجناء اآلخريناال 

 اإلعالم وسائل مع االتصال في الحق. 

يمكن للعاملين مساعدتك . يمكنك أن تجد المزيد من التفاصيل عن المعلومات حول خيارات تقديم الشكاوى في قانون الحبس وقوانين المناطق المنفردة

 .على العثور على الوثائق الصحيحة المطلوبة

إذا  .حالة القرارات المكتوبة، ستكون خيارات الشكوى واضحة من القرار في. إذا كان يحق لك الشكوى من قرار فإن العاملين سيقومون بإخطارك بذلك

فيجب القيام بذلك  رغبت في رفع شكوى إلدارة السجون والرعاية الجنائية بشأن القرارات التي اتخذتها منطقة دائرة السجون والرعاية الجنائية الدنماركية

 .في غضون شهرين من تاريخ إبالغك هذا القرار

 الخاصة بسلوكيات العاملين الشكاوى

تشتكي ضد سلوكيات وإن كنت . كما تستطيع رفع شكوى ضد سلوكيات العاملين، إما إلى إدارة السجن المحلي أو دائرة السجون والرعاية الجنائية

كما يمكن . كواك تفتقر لألسس القانونيةوتصرفات العاملين في السجن ولم تشعر أن النتيجة منصفة، أو لم يتم البت في شكواك، مثالً ألن باعتقادها أن ش

 .أسابيع على الحادثة أو الظروف التي اشتكيت بشأنها 2للمحكمة أن ترفض معالجة شكواك، مثالً إذا ما قدمتها بعد مضي أكثر من 

المفوض بشأن القرار األخير الذي  البرلمانييمكن إحالة الشكاوى التي بتت دائرة السجون والرعاية الجنائية فيها إلى المسؤول المسؤول البرلماني، 

ولن يكون بإمكان المسؤول البرلماني تغيير القرار بنفسه، إال أن بإمكانه أن يطلب من دائرة . السجون والرعاية الجنائية الدنماركية أصدرته دائرة

 .مسؤول البرلمانيوتتم االستجابة عملياً لطلبات ال. السجون والرعاية الجنائية إعادة النظر في القضية

 

 الشخصية البيانات قانون 35

ستتعرض لجمع معلومات عنك ودراستها بمساعدة النظام اإللكتروني لعالج  الدنماركية في سجن تابع لدائرة السجون والرعاية الجنائية عندما تكون نزيل 

 .المعلومات

 :الحق فيما يلي ويعطيك قانون البيانات الشخصية

  هناك جمعاً لمعلومات عنك لعالجها الكترونياً الحق في إبالغك بأن 

 طالع على المعلومات التي يتم عالجهاالحق في طلب اال 

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

 

 التأديبية اإلجراءات 36

ويحق لك اإلدالء بإفادتك قبل أن . االنفراديالحبس  ، يمكن أن تتعرض إلجراء تأديبي في شكل تحذير أو غرامة أو اإليداع فيإن أخليت بالقوانين السارية

انظر الفقرة تحت . وهناك بعض الحاالت التي قد يُسَحب منك فيها حق التجمع. طالع على حيثيات القرار ومبرراتهيُتخذ قرار بشأنك، كما يحق لك اال

 ".الشكاوى"عنوان 
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 شابه وما اإلكراه وسائل إلى واللجوء القوة ستعمالا 37

 يمكن للعاملين مثالً استعمال األصفاد واللجوء إلى طرق إمساك وتثبيت مختلفة. اإلكراه والتأمين في بعض األحيانيجوز للعاملين استخدام وسائل 

 .والهراوة وبخاخ رذاذ الفلفل

كما يجب أن يكون استعمال وسائل اإلكراه . ستعمال وسائل اإلكراه كلها لرقابة شديدة، ويجب أن تتوفر شروط واضحة تماماً لذلك االستعمالاويخضع 

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

 

 التفتيش 38

يجب . ويعني ذلك أن العاملين يتحققون من كونك لم تجلب معك أي أشياء محظورة إلى السجن المحلي. ، قد يتم تفتيشكعند إدخالك إلى السجن المحلي

والتفتيش يقوم به عاملون ذكور أو إناث تبعاً للجنس الذي ينتمي النزيل . عليك نزع ثيابك كلها إذا طلب منك ذلك ـــ حتى ولو كان ذلك مخالفاً لتعاليم دينك

 .له

ً . ا يمكن أن تتعرض للتفتيش خالل فترة اقامتك، قبل أو بعد أي زيارة مثالً كم  .تفتيش الغرفة التي تقيم بها من باب االحتياط وقد يتم أيضا

 .أو منتجات المنشطات غير القانونية كما يمكن إلزامك بتسليم عينة بول لفحصها للتأكد مما إذا كنت قد تناولت مواداً مخدرة

 

 والتنفيذالحكم 

 المجتمع خدمة 39

أن تقرر الحكم عليك بخدمة المجتمع بدالً من سجنك، مثالً في حالة الحكم عليك لقيادتك السيارة تحت تأثير الكحول أو  األحواليمكن للمحكمة في بعض 

 (.الجرائم المالية)اإلثراء بطرق غير مشروعة 

 .بالحكمكما يمكنك أن تطلب الحكم عليك بخدمة المجتمع قبل النطق 

اسأل العاملين في . مطوية خاصة بهذا الشأن الدنماركية إن كنت ترغب في معرفة المزيد عن خدمة المجتمع، فإن لدى دائرة السجون والرعاية الجنائية

 .السجن المحلي أو المرشد االجتماعي

 

 التحقيق رهن الحبس مواصلة 41

 .في قضاء عقوبة السجن الصادرة بحقك أك أو يستمر حجزك إلى أن تبدإن صدر حكم عليك، ستقرر المحكمة ما إذا كان سيُطلق سراح

 

 ستئنافاال 41

ستئناف ستئناف فور النطق بالحكم أو بإبالغ العاملين لتدوين طلبك في سجالت االوتستطيع اال. يوماً من صدوره 82ستئناف الحكم خالل ايمكنك 

 .وتوجيهك في األمور المتعلقة بهذه المسألة كما أن محاميك المعيَّن للدفاع عنك ملزم بإرشادك. الخاصة
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 بالقدم الخاصة اإللكترونية األصفاد 42

 االلكترونيةاألصفاد ) إقامته محل في حبسه فترة يقضي أن بإمكانه سيكون ،ستة أشهر عن تزيد لمدة بسجنه ويقضي عليه حكم صدر الذي الشخص

 .لمعرفة المزيد االجتماعي المرشد اسأل(. بالقدمين الخاصة

 

 العالج 43

عادة تأهيلهم في السجون المحلية، يمكن للمدمنين المحتجزين في السجن المشاركة فيما يطلق عليه العالج التحفيزي مع النظر إلى أن يصبحوا متحفزين إل

 سسة خارج نطاق دائرة السجونإن كنت بحاجة خاصة للعالج، ستُتاح لك في بعض الحاالت فرصة قضاء مدة عقوبة السجن في مؤ. بشكل واقعي

يمكنك أن  ، التيمجموعة متنوعة من العالجات الدنماركية وإن تعذر األمر، فإن لدى دائرة السجون والرعاية الجنائية. الدنماركية والرعاية الجنائية

العنف أو الجرائم تمت إدانتك في جريمة بسبب  الكحول أو المخدرات، أو إن تعاني من مشكلة إدمان  إن كنت على سبيل المثال  تختار من بينها،

 .الجنسية

 . ن الذين يقضون فترة العقوبةيللمجرمال يمكنك المشاركة فيها إال  ومعظم هذه العروض

اسأل العاملين لمعرفة . تتعلق بالفرص المتاحة للعالج وما شابه تحتوي على معلومات كتيبات خاصةالدنماركية وتمتلك دائرة السجون والرعاية الجنائية 

 .المزيد

 

 بالسجن حكما   ستقضي كنت إن 44

 .يمكنك أن تحصل عليها من العاملين. بخصوص قضاء األحكام بالسجن الدنماركية هناك مطوية أعدتها دائرة السجون والرعاية الجنائية

 

 وغيره العملي الصعيد على المساعدة 45

. سبوعين األولين من سجنك، خالل اال(Frihed)في حال إيقافك رهن التحقيق سيزورك مرشد اجتماعي يعمل في دائرة السجون والرعاية الجنائية في 

 .جتماعي في البلديةوسيساعدك المرشد االجتماعي في األشياء العملية كاالتصال بأقاربك وأصدقاءك ورب عملك وهيئة الضمان اال

اً، وستفقد حقك في تقاضي المعونات االجتماعية، ولكن سيكون بإمكانك أن يي السجن لقضاء محكوميتك، سيتم إعالم دائرة النفوس تلقائوإذا وضعت ف

أن  الدنماركية في دائرة السجون والرعاية الجنائيةلمرشد اجتماعي عامل ويمكن . تطالب البلدية بمنحك دعماً مالياً لتغطية النفقات السكنية وغيرها

 .يساعدك في تقديم طلب إلى البلدية

 

 المقربون األشخاص 46

 .إن كنت قريباً لموقوف رهن التحقيق أو على عالقة حميمة معه، يمكن أن تجد أجوبة على أسئلتك فيما يلي

وإن كنت راغباً في زيارة . لياً أعاله، المكالمات الهاتفية، الرسائل، أذون الخروج وغيرها ستجد لها شرحاً تفصيالقواعد المعمول بها بالنسبة للزيارات

 ً . كما يجب أن تحجز موعداً للزيارة. لدائرة السجون والرعاية الجنائية الدنماركية للحصول على التصريح موقوف رهن التحقيق، يجب أن تقدم طلبا

 .بها صورتكويجب أن تتنبه إلى إحضار هويتك أو أوراق ثبوتية معك إلى السجن المحلي، ويجب أن تكون الهوية 

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

 دائرة السجون والرعاية الجنائيةجتماعي يعمل باأخصائي  إن كنت قريباً لموقوف رهن التحقيق أو على عالقة حميمة معه، يمكنك دوماً الحديث إلى

 .الدنماركية
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 السرية على الحفاظ واجب 47

 .ملزمون بالحفاظ على السرية (Frihed)في  الدنماركية العاملين في دائرة السجون والرعاية الجنائيةكل 

وال يحق إال للنزيل نفسه إطالع أقاربه مثالً . ال يجوز إعطاء معلومات بشأن التهمة الموجهة أو الموقف رهن التحقيق إلى أقاربه أو أصدقائه أو آخرين

 .الشخصية، إال إذا سمح للعاملين بذلكعلى أوضاعه وظروفه 

 

 الهاتفي اإلرشاد 48

وطلب معلومات بشأن القواعد والحقوق بواسطة  الدنماركية لالستفسار يمكنك الحديث إلى المرشد االجتماعي في دائرة السجون والرعاية الجنائية

 .(+54) 76 40 62 60، ورقمه نماركيةالد الهاتفي السري التابع لدائرة السجون والرعاية الجنائية تصال باإلرشاداال

سبوع، الساعة وفي عطلة نهاية اال. 00:11 – 19:00 والساعة 04:11 – 09:00 العادية، الساعة وتستطيع االتصال باإلرشاد الهاتفي في جميع األيام

12:00 – 00:11. 
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