دليل المعلومات لألجانب الموقوفين ،المحكومين والمعاقبين
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هذاaالدليلaيهدفaإلىaالمساعدةaفيaفهمaحقوقaوواجباتaالمحكومaأثناءaإقامتهaفيaالسجنa.ليسaممكناaاإلحاطةaبجميعaاألمورa
المتعلقةaباإلقامةaفيaالسجنaأوaالحبسaاالحتياطيaلذلك aفيaحالaوجودaأيةaاستفساراتaيجبaالتوجه بالسؤال aإلىaعناصرa
مصلحةaالسجونaأوaإلىaموظفيaإدارةaالسجن a.فيaحالaكانتaالقضيةaليستaذاتaأهميةaقصوىaيمكنaالرجوعaإلىaالباحثa
االجتماعيaأماaإذاaكانتaالقضيةaعلىaجانبaكبيرaمنaاألهميةaوالaتحتملaالتأخيرaعندaذالكaيمكنaطرحaالقضيةaعلىaرئيسa
المناوبةaأوaعلىaاحدaالعناصرaاوaالموظفينaالمتواجدينa.
قبول المحكومين في السجن
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عندaقبولaالمحكومaفيaالسجنaالبدaلهaمنaتقديمaبياناتهaالشخصيةa(aاالسمa،اللقبa،مكانaوتاريخaالوالدةa،المهنةa،لونaالعينينa،
لونaالشعرa،وكذلكaالمعلوماتaالمتعلقةaبحدوثaتغييراتaفيaهذهaالبياناتa.بهدفaتوزيعaالنزالءaعلىaالزنزاناتaبشكلaسليمa
يجب aعلى aالنزيل aتقديم aالبيانات aالمتعلقة aبشخصه aومنها aأن aكانaمدخنا aأو aغير aمدخن؛aعنوان aالسكن aواالقامة a (aالعنوانa
الكاملa،مكانaإمضاءaعقوبةaالسجنaأوaالحبسaالسابقa(aفيaأيaدولةa ،،حالتهaالصحيةaوكذلكaاألحكامaالقضائيةaالمتعلقةaبدفعa
النفقةa.يلزمaالنزيلaبالخضوعaإلجراءاتaالتثبتaمنaشخصيتهaوخاصةaتصويره؛aالفحصaالجسمانيa ،اخذaالبصماتaوكذلكa
التحفظ aعلى aممتلكاته aمن aمبالغ aمالية aووثائق aوأية aمواد aأخرى aفي aأمانات aالسجنa .للنزيل aالحق aعند aدخولهaالسجن aتقديمa
بيانات aاألشخاص aالذين aيرغب aفي aاالتصال aمعهمa .للموقوف aالحق aفي aإعالم aاحد aأقربائه a ،aالمنظماتa ،الجمعيات aأوa
المؤسساتaوكذلكaمحاميهaبمكانaتوقيفهaكماaأنaلألجنبيaالموقوفaالحقaفيaإعالمaسفارةaبالدهaبمكانaتوقيفه.
معلومات هامة للنزيل بعد دخوله السجن مباشرة
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بعدaدخولهaالسجنaمباشرةaيتمaفرزهaالىaزنزانةaانتقاليةa(aلمدةa41aيومa.)a
خالل aتواجده aفي aالزنزانة aاالنتقالية aيخضع aالمحكوم aللفحوصات aالطبية aاألوليه aواإلجراءات aالصحية aوالفحوص aالوقائيةa
وصور aاالشعة aللقفص aالصدري aيتم aإعالمه aبحقوقه aوواجباته aالمنصوص aعليها aفي aالقانونaالبولندي aوكذلك aأهم aالقضاياa
المتعلقةaبالمعيشةaواألمنaواالنضباطa.
فيaكلaزنزانةaتوجدaمعلوماتaتتضمنaالنظامaالداخليaللسجنaأوaالمعتقلaبغرضaتعريفaالنزيلaبهاa،للنزيلaالحقaأيضاaبلقاءa
الباحثaاالجتماعيa.
a
يتمaاطالعaالسجينaبعدaدخولهaالسجنaوaبشكلaسريعaعلىaكشفaيوضحaاحتسابaمدةaعقوبتهaالتيaسيمضيهاaفيaالسجنaaa.

األمن
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فيaحالaتعرضaالنزيلaفيaالزنزانةaمضايقةa،اإلهانة؛aالعنفaالجسدي aاوaالشعورaبالخطر؛aاإلجبارaعلىaالتنظيفaوالخدمةa،
سلبaأوaاستخدامaمقتنياتهaدونaموافقتهaمكنaعندهاaللنزيلaإعالمaعناصرaمصلحةaالسجونaأوaموظفيaإدارةaالسجنaبذلكaأثناءa
تواجدهaخارجaزنزانتهaكذلكaيمكنaللنزيلaاالستعانةaبعناصرaمصلحةaالسجونaفيaأيةaلحظةaمنaخاللaجهازaالنداءaالمثبتaفيa
مكانaمرئيaوواضحaللعيانa
الواجبات الرئيسية للسجناء
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من aأهم aواجبات aالسجناء aااللتزام aبالتعليمات aوالنظام aالداخلي aللسجن aوكذلك aتنفيذ aتعليمات aالرؤساءa .رؤساء aالنزيل aأثناءa
إقامتهaفيaالسجنaأوaالحبسaاالحتياطيaهمaعناصرaمصلحةaالسجونaوموظفيaإدارةaالسجنa.
أهم واجبات النزيل:
حسنaالسيرةaوالسلوكa
المحافظةaعلىaالنظافةaالشخصيةaونظافةaاالماكنaالتيaيتواجدaفيهاa
إعالمaالمسئولينaودونaتأخيرaفيaحالaمرضهaأوaفيaحالaمالحظتهaعالماتaالمرضaعندaالنزالءaاآلخرينa
الخضوعaللعالج؛aالعملياتaالصحيةa،برامجaاعادةaالتاهيلaaالمنصوصaعليهاaفيaقوانينaالسجنa.
القيام aباألعمال aالموكلة aإليه aمن aرؤسائه aوأعمال aالنظافة aوالترتيبa ،باستثناء aالنزالء aالمعفيين aمن aالقيام aبهذهa
األعمالaاستناداaإلىaقوانينaالسجنaأوaمركزaاالعتقالa.
المحافظةaعلىaممتلكاتaالسجنa،الحبسaاالحتياطيaأوaالمؤسسةaالتيaيعملaفيهاa.
الخضوعaإلجراءاتaالتثبتaمنaالشخصيةa
الخضوعaلعملياتaالتفتيشaجسديaوكذلكaتفتيشaأماكنaإقامتهaوتواجدهaفيaأيةaلحظةaكذلكaفيaحالaعدمaتواجدهaفيa
هذهaاألماكنa.
فيaحالaتواجدaمستوليaالسجنaأوaالزائرينaيجبaعلىaالنزيلaااللتزامaبالوقوفaاحترماaلهمa.
يحظر على النزيل ما يلي:
االنضمامaإلىaالمجموعاتaالغيرaرسميةa
استخدامaاأللفاظaوالتعبيراتaاإلجراميةa.
لعبaالقمارa.
تناولaالخمورaأوaتعاطيaالمخدراتa.
االمتناعaعنaتناولaطعامaالسجنaبغرضaالضغطaعلىaإدارةaالسجنa.
اإليذاءaالجسديaأوaالمعنيaأوaعملaوشومaعلىaالجسدa.
االتصالaمعaأشخاصaآخرينaبصورةaتتعارضaمعaالتعليماتaالمنصوصaعليهاaفيaقوانينaالسجن.تغييرaالزنزانةaأوaمكانaالنومaفيaالزنزانةaأوaتغييرaمظهرهاaالخارجيaدونaالحصولaعلىaموافقةaبذالكaa.

ظروف اإلقامة والمعيشة
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للنزيلaحقaالحصول aعلىaالطعامa ،المالبسa ،مستلزماتaالمعيشةa ،السكن aالرعايةaالطبيةaوالظروفaالصحيةaالمالئمةaالتيa
تمكنهaمنaالمحافظةaعلىaسالمتهaوصحتهa.
للنزيلaحقaالحصولaعلىaثالثaوجباتaغذائيةaيومياaعلىaاألقلaتحتويaعلىaالقيمaالغذائيةaالمناسبةaمنaضمنهاaوجبةaساخنةa
واحدةaعلىaاألقلa.
نوعية aهذه aالوجبات aيجب aأن aتأخذ aبعين aاالعتبار aعمل aالنزيلa ،عمره aوحالته aالصحية aوضمن aاإلمكان aقناعته aالثقافيةa
ومعتقداتهaالدينيةaكماaأنaلهaالحقaفيaالحصولaعلىaالشرابaلمقاومةaالعطشaمعaكلaوجبةaغذائيةaوكذلك aالوجباتaالغذائيةa
الجاهزةaالمحفوظةaوالتيaيتمaتقديمهاaلهaخاللaعملياتaنقلهaخارجaالسجنaa.
السجينaالذيaيشتركaفيaاجراءاتaقضائيةaخارجaالسجنaاوaأيaاعمالaاخرىaتتطلبaنقلهaتحتaالحراسةaوaالذيaلمaيحصلa
علىaوجبةaغذائيةaساخنةaألسبابaفنيةaاوaتنسيقيةaيكونaمنaحقهaالحصولaعلىaوجبةaغذائيةaجاهزةaمحفوظةaوaمشروبa
بصورةaتتناسبaمعaعمرهaوaقناعتهaالثقافيةaومعتقداتهaالدينيةaبقدرaاالمكانaa.
للسجينaالحقaفيaعملaمشترياتaللموادaالغذائيةaوالسجائرaواالحتياجاتaاألخرىaالمسموحaبهاaقبلaمضيa 3aايامaعملaمنa
تاريخaقبولهa.
للسجينaالحقaفيaعملaمشترياتaموادaغذائيةaوسجائرaواالحتياجاتaاألخرىaالمسموحaبهاaaبالبيعaفيaالسجنaوذلكaaثالثa
مراتaشهرياaعلىaاألقلaمنaالمبالغaالماليةaالمحفوظةaتحتaتصرفهaفيaأماناتaالسجنa.يتبعaفيaمراكزaالحجزaاوaالسجونa
المفتوحةaنظامaالتعاملaالغيرaنقديaحيثaتتمaعملياتaالبيعaوaالشراءaدونaاستخدامaالنقودaالفعليa.فيaحالaكانتaالمبالغaالماليةa
التي aتعود aللنزيل aفي aعملة aغير aبولندية aيمكنه aتقديم aطلب aرسمي aبتحويلها aللعملة aالبولندية aو aيتم aذلك aعن aطريق aاقربa
مصرفaلمقرaالسجنaيقومaبعملياتaتغيرaالعملةaa.
للسجينaالحقaفيaالحصولaعلىaطردaaيحتويaعلىaموادaغذائيةaيتمaشرائهاaبواسطةaالسجنaaمرةaواحدةaفيaaالشهرa،aوaيتمa
استالمaالطردaبعدaتقديمaطلبaكتابيaمنaقبلaالسجينaالدارةaالسجنaوسدادaقيمةaتحضيرهa،وaيحقaلألقاربaايضاaتقديمaالطلبa
حيثaالaيجوزaللسجينaأنaيحتفظaفيaزنزانتهaبموادaغذائيةaيزيدaوزنهاaعنa6aكغمaوaمشروباتaتزيدaعنa9aلترaa.
يحقaللسجينaوبعدaموافقةaمديرaالسجنaالحصولaعلىaطردaيحتويaعلىaمالبسaضروريةaوaمالبسaداخليةaوأحذيةaوموادa
أخرىaلالستخدامaالشخصيaوكذلكaمستلزماتaالنظافةaالشخصيةa.الaيجوزaأنaتحتويaالطرودaالمرسلةaللسجينaعلىaموادa
غيرaقابلةaالتفتيشaاوaصعبةaالتفتيشaأوaالتيaتؤثرaعمليةaالتفتيشaعلىaمحتواهاaوكذلكaوسائلaاالتصالaوالموادaوالوثائقaالتيa
يمكنaانaتشكلaخطراًaعلىaالنظامaأوaاالمنaفيaالسجنa.
يتمaتفتيشaالطرودaفيaحضورaالسجينaa.
a

يمكن aللنزيل aاالحتفاظ aفي aزنزانته aبوثائق aاجراءات aقضيته؛ aالمواد aالغذائية aوالسجائر؛ aمواد aالنظافة aالشخصية aموادa
االستعمالaالشخصي aالساعةaالرسائلaوصورaأفرادaعائلتهaوصورaافرادaعائلته؛aالموادaالمتعلقةaبالشعائرaالدينية a aالقرطاسيةa
المالحظاتaالشخصيةaالكتبaالصحفaواأللعابaa.
يمكن aلمدير aالسجن aالموافقةaعلى aحيازة aالنزيل aفي aزنزانته aلجهاز aالتلفاز aالكومبيوتر aو aمواد aأخرى aتمنح aالزنزانة aلمحةa
جماليةaأوaلهاaارتباطaبقناعاتaالنزيلaالثقافيةaواهتماماتهaشرطaأنaالaتخلaحيازةaهذهaالموادaباألمنaوالنظامaالمعمولaبهaفيa
السجنa.
منaغيرaالمسموحaللمحكوم aامتالكaفيaزنزانتهaاوaوضعaفيaمستودعaاالماناتaموادaحجمهاaاوaكميتهاaيمكنaانaيتعارضaمعa
النظامaالمعمولaبهaفيaالسجنaاوaيخلقaصعوباتaخاللaعمليةaنقلaالمحكومaويتمaارسالaهذهaالموادaالىaالجهةaالتيaيشيرaاليهاa
المحكومaوعلىaنفقتهaالخاصةa
للنزيلaالحقaاثناءaتواجدهaفيaالسجنaفيaالحصولaمنaادارةaالسجنaعلىaالمالبسaالمالئمةaللحالةaالجويةaوكذلك aالمالبسa
الداخليةaواألحذيةaماaلمaيستخدمaممتلكاتهaاكفةa.
أتناءaإجراءاتaالقضيةaوكذلك  aأتناءaعملياتaنقلaالنزيلaوفيaحاالتaمبررةaأخرىaيمكنaللنزيل aاستعمالaمالبسهaالخاصةa
وكذلك aمالبسه aالداخلية aوحذائه aإال aفي aحال aكانت aغير aمالئمة aنظرا aللحالة aالجوية aالسائدة aأو aلكونها aتالفة aوال aنصلحa
لالستعمالaأوaالaيسمحaبذالكaلضروراتaاألمنيةa.
للنزيل aالحق aفي aتوفر aالظروف aالضرورية aالمالئمة aللمحافظة aعلى aالنظافة aالشخصية aوخاصة aالحق aفي aالحصول aعلىa
أغطيةaالنومaوالموادaاألخرىaللمحافظةaعلىaالنظافةaفيaالزنزانةa.للنزيلaالحقaمرةaواحدةaشهرياaعلىaاألقلaفيaقصaشعرهa
وكذلك  aمرةaواحدةaأسبوعياaعلىaاألقلaاالستحمامaفيaماءaساخنaبينماaللمرأةaالحقaفيaاالستحمامaمرتينaأسبوعياaعلىaاألقلa
واستخدامaالماءaالساخنaمرةaيومياaعلىa
األقلa.
للنزيلaالحقaفيaالراحةaالجسديةaالضروريةaلسالمةaالجسمaوالسيماaالمشيaفيaالهواءaالطلقaلمدةaساعةaيومياaعلىaاألقلa
كذلكaلهaالحقaفيa8aساعاتaaمخصصةaللنومaيومياaa.
الرعية الطيبة
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للنزيلaالحقaفىaالحصولaعلىaالرعايةaالطبيةaالمجانيةa،مواعيدaوأوقاتaاستقبالaالطبيبaللمرضىaالنزالءaمحددةaفيaالنظامa
الداخلي aللسجن aأو aالحبس aاالحتياطيa ،في aالحاالت aالطارئة aيمكن aالرجوع aإلى aرئيس aالمناوبة aأو aاحد aعناصر aمصلحةa
السجونaأوaاحدaموظفيaالسجنaأوaالحبسaاالحتياطيa.

االتصال مع األقارب ومع العالم الخارجي
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نزالء  aالسجون aفي aبولندا aلهم aالحق aفي aاالتصال aمع aالعالم aالخارجي aكما aيمكن aللسجناء aاالتصال aمع aأقربائهم aمن aخاللa
المراسالتa،المكالماتaالهاتفيةa،التحويالتaالماليةa،الزياراتa.
بعضaالسجونaفيaبولنداaتمنحaالسجناءaتصاريحaمغادرةaلفترةaمحددةaإال aانaذلكaمرهونaبالعديدaمنaالشروطaالتيaالaبدaمنa
توفرهاaوالتيaيقومaالباحثaاالجتماعيaبتوضيحهاaللنزيلa.مجالaاتصالaالنزيلaمعaأقاربهaواإلجراءاتaالمتعلقةaبذالكaفيaحالa
المحكومaتختلفaعنهاaفيaحالaالحبسa
االحتياطيa.
فيaحالةaالمحكومينaمديرaالسجنaهوaالجهةaصاحبةaالقرارaفيaاصدارaموافقةaعلىaاتصالaالمحكومaمعaالعالمaالخارجيaبينماa
في aحالة aالحبس aاالحتياطي aالجهة aصاحبة aالقرار aهي aالجهة aالتي aيخضع aالموقوف aتحت aتصرفها a (aالجهة aالتي aتديرa
االجراءاتaالجنائيةa—aالنيابةaالمختصةaاوaالمحكمة)a
يجوزaزيارةaالشخصaالمحجوزaفيaالحبسaاالحتياطيaبعدaاصدارaالموافقةaمنaالجهةaالمختصةaصاحبةaالقرارaفقطaa.
مراسالت aالنزالء aتكون aعلى aنفقتهم aالخاصة aإال aفي aحال aعدم aامتالك aالنزيل aللنقود aعند aذالك aله aالحق aفيالحصول aعلىa
طابعينaومغلفaرسائلaواحدaشهرياa.
فيaحالaالمراسالتaالرسميةaالaيوجدaتحديدaلعددaالطوابعaأوaالمغلفاتa.
يمكنaللسجناءaاألجانبaمراسلةaسفاراتaبالدهمaوكذلكaلقاءaممثليaسفاراتaبالدهمa.تقومaإدارةaالسجنaدائماaبتسليمaالمسجونa
تأكيدaاستالمaمراسالتهaالرسميةaمنaالجهةaالمرسلaإليهاa.
a
يمكنaللسجناءaوعلىaنفقتهمaالخاصة aاستخدامaأجهزةaالهاتفaالعموميةaخاللaاألوقاتaالمحددةaفيaالنظامaالداخليaللسجنaبينماa
يمنعaالموقوفونaفيaالحبسaاالحتياطيaمنaاستخدامaأجهزةaالهاتفaمنعاaباتاa.يمكنaللنزالءaالحصولaعلىaطردaبوزنaالaيزيدa
عنa 5aكغمaمرةaكل a 1aشهورaكماaإنaللنزيلaالحقaفيaالحصولaعلىaحواالتaماليةaويمكنهaأيضاaإرسالaالحواالتaالماليةa
علىaنفقتهaالخاصةa.
يُسمحaللمحجوزينaفيaالحبسaاالحتياطيaباستخدا مaالهواتفaبعدaموافقةaالجهةaالمختصةaالمتصرفةaوالaيجوزaاستخدامaأيa
وسائلaاتصالaاخرىaسواءaكانتaسلكيةaوالسلكيةaaa.
كماaإنaللنزيلaالحقaفيaالحصولaعلىaحواالتaماليةaويمكنهaأيضاaإرسالaالحواالتaالماليةaعلىaنفقتهaالخفةa.
تتواجدaفيaبعضaمراكزaالسجنaإمكانيةaإجراءaإتصالaبالصوتaوaالصورةaمنaخاللaشبكةaاالنترنتaمعaاالقاربaوaاسرةa

السجينa.تعطىaاألولويةaفيaاستخدامaهذهaالطرقaمنaاالتصالaللمحكومينa:ألباءaوaأمهاتaاوaأولياءaأمورaاألطفالaالذيaالa
يتجاوزaسنهم a45aعاماa،aاألجانبa،الصمaوaالبكمa،aوaاألشخاصaالذينaيسكنaاهلهمaوaأقاربهمaبعيداaعنaمقرaالسجنaوهمaغيرa
قادرينaعلىaزيارةaالسجينaالسبابaماديةaأوaصحيةaأوaأخرىaa.

سلوك النزيل وظروف إمضاء عقوبة السجن
aA FW E ThEa B FA TEZ a aE CTOha NSME Th aO CM

سلوكaالنزيلaوخاصةaموقفهaمنaجريمتهa،درجةaالتزامهaواحترامهaللنظامaوانضباطهa،موقفهaمنaممارسةaالعمل؛aسلوكهaتجاهa
السجناءaاآلخرينaوتجاهaالمسئولينaهذهaالعواملaتخضعaللتقييمaمنaاللجنةaاإلصالحيةaمرةaواحدةaعلىaاألقلaكلa6aأشهرa.بناءاa
علىaهذهaالتقييمaيمكنaتوجيهaالنزيلaإلىaسجنaذوaفئةaتالئمaسلوكهaومواصفاتهa.فيaحالaتميزaالنزيلaمنaناحيةaحسنaالسيرةa
والسلوكaيمكنaمنحهaجائ زةaتقديريةaبينماaعدمaالتزامaالنزيلaبالقوانينaوالتعليماتaالمعمولaبهاaفيaالسجنaوعدمaاحترامهaلهاa
قدaتؤديaإلىaتعرضهaللعقوبةaالجزائيةa.
a
وسائل القوة المباشرة
a،DC NOhaJCAMYIBIaSEAJ DCENThEZ

يمكن aلعناصرaخدماتaالسجون aوخاللaقيامهمaبمهامهم aالرسميةaوفيaحاالتaالضرورةaالقصوى aاللجوءaالستخدامaوسائلa
القوةaالمباشرةaفيaحالaتوفرaعلىaاالقلaاحدaالشروطaالتاليه؛a
a
 .4فرض aسلوكaاوتصرفaمعينaعلىaالمحكومaانطالقاaمنaالتعليماتaالقانونيةaالصادرةaعنaالجهاتaالمسؤولةa
 .2مواجهةaاعتداءaمباشرaوغيرaقانونىaعلىaحياةaاوaصحةaاوaحريةaعناصرaمصلحةaالسجونaاوaاشخاصa
 .3اخرينa
 .1مكافحة aاعمال aتهدف aمباشرة aالى aاالعتداء aعلى aحياة aاو aصحةaاو aحرية aعناصر aمصلحة aالسجون aاو aاشخاصa
اخرينa
 .5منعaحدوثaالفوضىaاوaتهديدaاالمنaالعامaداخلaالسجنa
 .6منعaحدوثaاعتداءaمباشرaعلىaالمناطقaاوaالمبانيaاوaالمعداتaالخاضعةaللحمايةaمنaالجهاتaالمختصةa.
 .7حمايةaالنظامaاواألمنaفيaالمناطقaاواالقسامaالخاضعةaللحمايةaمنaقبلaالجهاتaالمختصةa.
 .8متعaتدميرaالممتلكاتa.
 .9ضمانaاالمنaلقافلةaالنقلaاوaلعمليةaنقلaالمحكومa.
 .41توقيفaشخصa،محاولةaهروبaاوaمطاردةaشخص.

a .44التغلبaعلىaالمقاومةaالسلبيةa.
 .42التغلبaعلىaالمقاومةaالفاعلةa.
 .43منعaاعمالaتهدفaالىaاالعتداءaعلىaالنفس.
وسائلaالقوةaالمباشرةaالتيaيمكنaلعناصرaمصلحةaالسجونaاللجوءaاليهاaهيa :
 aوسائلaماديةaمثلaالصفادaالحديديةa,حزامaتقييدaالحركةa,الخوذةa,العصاaالبالستيكيةa,خراطيمaالمياهa,وسائلaشلaالحركةa,الكالبaالمدربةa,الرصاصaالمطاطيa,وسائلaكيماويةaلشلaالحركةaوزنزانةaالعزل.
يمكن aلعناصر aمصلحة aالسجون aوخلل aقيامهم aبمهامهم aالرسمية aاالستعانة aبالكالب aالمدربة aللكشف aعن aالماواد aالمخدرةa
والموادaالمهلوسةaاو aالمتفجراتaاوبغرضaتعقبaاالثارa.فيaحالaكانaاستخدامaوسائلaالقوةaالمباشرةaغيرaكافaاوaفيaحالa
تعذرaامكانيةaاستخدامهاaلسبابaمبررةaيمكنaلعناصرaمصلحةaالسجونaاللجوءaالستخدامaالسالحaالناريaيجبaاعدادaaتقريرa
بتفاصيلaظروفaاللجوءaالستخدامaوسائلaالقوةaالمباشرةa.فيaحالaوجودaجرحىaجراءaاللجوءaالستخدامaالقوةaالمباشرةaاوa
اصباتaيجبaتقديمaاالسعافاتaاالوليهaللجرحىaوالمصابينaوتقديمaالعالجaالطبيaالالزمaانaاستدعىaاالمرaذلكa.

النزالء الخطرين على المجتمع وعلى امن السجن أو الحبس االحتياطي (السجناء الخطرين)
rrso omartmrdorawnfayamrno aorsdan om aryag noo araoaayamrno aorsdan om as o oym no wrtmrard rotoa orcgrsoa/oa sno sa
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فيaحالaتمaالحكمaعلىaالنزيلaبالسجنaالرتكابهaجريمةaضمنaمجموعةaإجراميةaأوaضمنaتنظيمaهدفهaارتكابaجرائمaأوaفيa
حال aارتكابه aجريمة aوخاصة aجريمة aتهدد aاستقرار aالدولة aالبولندية aاختطاف aطائرة aأو aسفينة aأو aارتكاب aجريمة aمروعةa
كاالغتصابaأوaالقتلaأوaخطفaالرهائنaيمكنaفيaهذهaالحالةaتصنيفهaكفئةa"aخطرa"aيمكنaكذلك aتصنيفaالنزيلaلفئةaخطرa
فيaحالaقيامaالنزيلaبتنظيمaتمردaوالمشاركةaالنشطةaفيهaداخلaالسجنaأوaاالعتداءaالفعلي aعلىaعنصرaمصلحةaالسجونaأوa
احدaموظفيهاaوكذلك؛a-a
 المرتكبينaلجرمaاالغتصابa
 المتسببينaباضرارaجسديةaاوaنفسيهaلسجناءaاخرينa
 الهروبaاوaمحاولةaالهروبaمنaالسجنaالمصنفaمغلقa
 الهروبaاوaمحاولةaالهروبaخاللaعمليةaنقلaالسجينaفيaقافلةaمحروسةaخارجaالسجن.
تصنيف aالنزيل aلفئة aخطر aيترتب aعليه aتحويله aإلمضاء aالعقوبة aفي aسجن aمغلق؛ aفي aجناح aوزنزانة aخاصةa .السجناءa
الخطرين؛a
 الaيسمحaلهaباستخدامaمالبسهaالخاصةaأوaحذائهaالخاصa
 يخضعaللتفتيشaالشخصيaعندaكلaدخولaوخروجaللزنزانةa

 يمكنهaاالستفادةaمنaالنشاطاتaالثقافيةaالتعليميةaوالرياضيةaالكتبa.الصحفaوالمشاركةaفيaاللقاءاتaالدينيةaالتعليميةa
والتشغيلaفقطaضمنaالجناحaالذيaيمضيaالعقوبةaفيهa.
 الزياراتaيتمaمنحهاaبصورةaالaتمكنهaمنaاالتصالaالمباشرaمعaالزائرينa—aالقرارaبذالكaيعودaلمديرaالسجنa
 خاللaالزياراتaليسaمسموحاaلهaتناولaالطعامaوالمشروباتa
 استمرار aاإلقامة aفي aجناح aأو aزنزانة aالخطرين aتعتمد aعلى aقرار aاللجنة aاإلصالحية aالتي aعلى aاألقل aمرة aكل a3a
شهورaتعيدaالنظرaفيaالقراراتaالمتعلقةaفيaهذاaالشأنa
a
الحرية الدينية
aaWOLNOŚĆ WYZNANIA

تتوفرaفيaبولنداaوفيaالسجونaالبولنديةaحريةaالعبادةaوالتفكير a.حريةaالعبادةaتشملaالكنائسaوالتجمعاتaالدينيةaاالخرىaالتيa
تعملaبصورةaقانونيةa.
للنزيلaالحقaفيaحيازةaالمجالتaوالكتبaالدينيةaوالموادaالمتعلقةaبتطبيقaالشعائرaالدينيةaفيaزنزانتهaإالaأنaكميةaهذهaالموادa
محددةaالعتباراتaتتعلقaبأمنaالسجنa.
يقومaرجالaالدينaبزيارةaالنزالءaفيaالسجونaبناءaعلىaطلبهمa،يمكنaلرجالaالدينaلقاءaالسجناءaبصورةaجماعيةaأوaفرديةa.
فيaحالaكانتaمعتقداتaالسجينaالدينيةaتحظر عليهaتناولaأطعمةaمحددةaعليهaفيaهذهaالحالةaإعالمaإدارةaالسجنaبذالكaوالتيa
منaجانبهاaتبذلaقصارىaجهدهاaلمعالجةaهذهaالمشكلةaوضمنaاإلمكانياتaالمتوفرةa.
a
وقت الفراغ
aCZAS WOLNY

إنaطريقةaإمضاءaالنزيلaلوقتaفراغهaتعتمدaعليهaشخصياaإالaأنaذلكaيكونaفيaإطارaاحترامaاالنضباطaوالنظامa
فيaالسجنa.
أثناء aوقت aالفراغ aيمكن aللنزيل aاالستفادة aمن aالنشاطات aوالتجهيزات aالثقافية aالتعليمية aوالرياضيةa ،جهاز aالراديوa ،جهازa
التلفازa ،الكتب aوالصحفa .يمكن aللنزيل aعمل aاالشتراكات aالدورية aفي aالصحف aوالمجالت aعلى aنفقته aالخاصة aكما aيمكنهa
االستفادة aمن aالصحف aوالمجالت aالتي aتقوم aإدارة aالسجن aبشرائها aوكذلك aيمكنه aاالستفادة aمن aمجموعات aكتب aالمكتبهa
الموجودةaفيaكلaسجنa.
يمكن aللسجين aالمشاركة aفي aالنشاطات aالمنظمة aفي aقاعة aالمطالعة aوكذلك aالمشاركة aفي aالنشاطات aالرياضية aوممارسةa

االبداعاتaالخاصةaبهa ،يمكنهaكذلك aوبعدaالحصول aعلىaموافقةaمديرaالسجنaتصنيع aموادaوالتخلصaمنهاaايضاa.يجبaاعالمa
العسكريaالمسؤولaفيaالقسمaاوaالمربيaبالرغبةaفيaالمشاركةaفيaالنشاطاتaالثقافيهa—aالتعليميهaوالنشاطاتaالرياضيهa.
يمكنaللسجينaالمشاركةaفيaالنشاطاتaالتيaيتمaتنظيمهاaفيaصالةaالتلفزيونaوكذلكaالمشاركةaفيaالنشاطاتالرياضيةa
a
التعليم والتدريب المهني
aT IFA ThEahaBAO OEThEaA E N EE

للمحكومaالحقaفيaالحصولaعلىaالتأهيلaالعلميaوالمهنيa.
فيa 48aسجنaيمكنaللمحكومaالحصولaعلىaالتأهيل aاوaاتمامaالتأهيل aعلىaالمستوىaاالبتدائيa ،االعداديaوالثانويaكماaانهa
يمكنهaالمشاركةaفيaالدوراتaالمهنيهa(aبعدaانهاءaالدورةaالمهنيهaوالنجاحaفيaاالمتحانaيتمaمنحهaشهادةaتثبتaتأهيله aالمهنيa
بمستوىaالمدرسةaالمهنيهaاوaالمعهدaالفنيa.،عالوةaعلىaذالكaيتمaفيaالسجونaتنظيمaدوراتaتعليمaلمهنaمحددةa ،بعدaانهاءa
الدورةaبنجاحaيحصلaالمتدربaعلىaشهادةaتسهلaحصولهaعلىaعملaفيaمجالaتلكaالمهنةa.
الحصولaعلىaالمعلوماتaالمتعلقةaبالتسجيلaوإمكانيةaذلكa.
يمكن aأن aتقوم aاللجنة aاإلصالحية aلدى aالسجن aبمنع aالسجين aالذي aتم a 48aعاما aمن aحق aالتعليم a aوذلك aألسباب aاستثنائيةa
والموصوفةaفيaقانونaالعقوباتaالتنفيذيaa.a
لإلطالعaعلىaالتعليماتaالمتعلقةaبالتعليمaاالكاديميaوالتدريبaالمهنيaيجبaالتواصلaمعaمربيaالقسمa.
a
مساعدة المحكوم بعد انهاء عقوبته
aJ Y FaJ BNJEThNETFR CT

يمكنaتقديمaالمساعدةaالضروريةaللمحكومaالمخلىaسبيلهaفيaالمجاالتaالتاليةa:
 المساعدةaفيaالحصولaعلىaعملa
 المساعدةaفيaالحصولaعلىaسكنa
يمكنaللمحكومينaالمفرجaعنهمaالحصولaعلىaالمساعدة aالضروريةaفي aالحصولaعلىaفرصة aعملa ،مكانaللسكنaوكذلكa
المساعدةaالطبيةaالضروريةa.
يمكنaلمديرaالسجنaمنحaالمفرجaعنهمaوالذينaالaيملكونaنقوداaمعونةaماليةaأوaمساعدةaماديةaأخرىaعندaإطالقaسراحهمa.

يمكنaللنزيلaالمحمولaعلىaمساعدةaبصورةaمالبسa،أحذيةa،موادaغذائيةaوأدويةa.علىaالنزيلaالمفرجaعنهaالتأكدaمنaحيازتهa
لوثائقهaالضروريةaومدةaصالحيتهاaمثلaجوازaاسفرaوالبطاقةaالشخصيةa)a
االجنبيaالغيرaقادرaعلىaالعودةaالىaدولتهaومكانaسكنهaدونaمساعدةaبسببaعدمaامتالكهaالمبالغaالماليهaالكافيةaلتغطيةaنفقاتa
السفر aيجب aعليه aاالتصال aبسفارة aبلده aبغرض aالحصول aعلى aمساعدة aإضافيةa ،طاقم aالسفارة aأو aالقنصلية aملزم aبتقديمa
المساعدةaفيaهذاaالمجالaa.
فيaحالaلمaتؤديaالجهودaالمبذولةaمنaقبلaالمحكومaوإدارة aالسجنaخللaوجودهaفيaالسجنaليةaنتائجaايجابيةaعندaذالكaوفيa
حالتaاستثنائيةaمبررةaيمكنaلمديرaالسجنaوبماaيتماشىaمعaالقوانينaالمعمولaبهاaالموافقةaعلىaمنحaالمحكومaمعونهaماليهa
لشراءaتذكرةaaسفرa.
لجميعaالمحكومينaالمفرجaعنهمaالحقaبطلبaالمساعدةaمنaالجهاتaالمختصةaبالنظرaلعنوانaالسكنaمثلaمؤسساتaالرعايةa
الجتماعيةaوالقيمينaفيaالمحاكمaالبتدائيةa.
اذاaكانaالمحكومaاجنبيaوغيرaقادرaبعدaمغادرته aالسجنaعلىaالعودةaلمكانaاقامتهaاوaسكنهaالدائمaخارجaالبالدa ،يمكنهaطلبa
المساعدهaبتسديدaتكاليفaسكنهaالمؤقتaاوaامكانيةaمنaاالقامةaفيaملجىءaالمشردينaلحينaموعدaالسفرaa
علىaالنزيلaالقيامaبهذهaاالجراءاتaإثناءaوجودهaفيaالسجنaمنaخاللaتقديمaطلبaالىaمديرaالسجنaأوaالحبسaa.
أرقامaهواتفaوعناوينaالسفاراتa ،مؤسساتaالرعايةaاالجتماعيةa ،القيمينaفيaالمحاكمa ،المالجئءa ،المهاجعaوكذلك aمختلفa
المعلوماتaالمتعلقةaبالمساعداتaاإلصالحيةaيمكنaالحصولaعليهاaمنaالباحثaاالجتماعيaa.

إتاحة اإلعالم والمعلومات العامة
aN BNOJaN ahTC CY FRhaJISOhFATER

يتواجد aفي aكل aوحدة aاصالحية aمكان aواحد aعلى aاالقل aمزود aبجهاز aالحاسب aااللي aمتاح aللسجناء aلغرض aالحصول aعلىa
المعلوماتaالعامةaوذلكaمنaخاللaزيارةaالمواقعaالرسميةaعلىaالصفحاتaالتاليةaa:
a،ya.sag.ir.4rmrm oa ،ya.a l.mya ،ya.sag.rrsf- .mmma ،ya.sag.rm.mmma ،a ya.sag.rm.omy.mmm
،ya.sag.dna

،ya.sag.som oomcmodo sam a

،ya.sag.som oomcortrma

aya.sag.odyaa،ya.sag.dya.omya،ya.sag.dna.a smrarnar
يمكنaالحصولaعلىaالمزيدaمنaالمعلوماتaعندaمربيaالقسمaaاالصالحيaa.
a
a

a،ya.sag.iaomtadyaarcma

الحصول على المعلومات التفصيلية عند الحاجة
aJ AMBOhE ThEaBAFAEZSZ EMFWahTC CY FRaEaA OEZT DFha NaJ NCAES

للمزيدaمنaالمعلوماتaالتفصيليةaالمتعلقةaبحقوقaوواجباتaالنزيلaفيaالسجونaالبولنديةaيمكنaالرجوع aإلىaالقوانينaالبولنديةa
والخاصةaقانونaالعقوباتaالتنفيذيaوأيضاa:
 مرسومaوزيرaالعدلaالصادرaبتاريخa 25aآبa 2113aوالمتعلقaبالتعليماتaالتنظيميةaاالداريةaلتنفيذaعقوبةaالسجنa
لألشخاصaالمحكومينaقضائياa.
 مرسومaوزيرaالعدلaالصادرaبتاريخa 25aآبa 2113aوالمتعلقaبالتعليماتaالتنظيميةaاإلداريةaلتنفيذaإجراءaاالعتقالa
لألشخاصaالمعتقلينaعلىaذمةaقضيةa.
عندaالحاجةaيمكنaالحصولaعلىaنصوصaتلكaالقوانينaوشروحاتaلبعضهاa.
يمكنaللنزيلaالتقدمaبطلبaلقاءaمديرaالسجنaأوaالحبسaاالحتياطيaوكذلكaلقاءaمدراءaأقسامaالسجنa:
قسمaالوثائقa-فيaالقضاياaالمتعلقةaبالسندaالقانونيaللعقوبةaوكذلكaمدةaاالقامةaفيaالسجنaاوaفيaالحبسaاالحتياطيa
القسمaاإلصالحيa—aفيaالقضاياaالمتعلقةaبتقييمaسلوكaالسجينa،الوقتaالفراغaوالمساعداتaاإلصالحيةa
قسمaاإلعاشةa—aفيaالقضاياaالمتعلقةaبتجهيزاتaالزنزانةaوaالتغذيةaوأمورaالمعيشةaواإلقامةaاألخرىa
يمكن aللنزيلaأيضاaلقاءaمدراءaاألقسامaاألخرىaويستطيعaاستشارةaالباحثaاالجتماعيaلتحديدaالقسمaالمناسبaللحصولaعلىa
المعلومةaالمطلوبةa
a
حق تقديم الشكاوي والمطالب واالقتراحات
aJCSDSahaETh BOSEa،JC E aBOZ N Th aBO CZ

الشكاوى aوالمطالب aواالقتراحات aالمتعلقة aبظروف aاالقامة aفي aالسجن aاو aالحبس aاالحتياطي aيجب aتقديمها aمباشرة aلمديرa
السجنaوaلمديرaالحبسaاالحتياطيa.
طريقة aومكانaقبولaادارات aالسجون aالشكاوي aوالمطالبaواالقتراحاتaالمكتوبةaمذكورةaفيaالنظامaالداخليaالمعمولaبهaفيa
السجنaاوaالحبسaاالحتياطيa.
النظرaفيaالشكاوىaوaالطلبات aواالقتراحات aيتم aدونaتاخيرaوفيaمدةaال aتزيدaعن a 41aيومaمنaتاريخaتقديمهاa.aفيaحاالتa
حاصةaمبررة(aبعدaاعالمaمقدمaالشكوىaالطلبaاوaاالقتراحaبذلك)aaيمكنaتمديدaالمدةaالمذكورةa
التعليماتaالخاضةaفيaهذاaالمجالaهيaتعليماتaمرسومaوزيرaالعدلaالصادرةaبتاريخ2113-8-43aمaالمتعلقaبطرقaالتعاطيa

معaاالقتراحاتaوالشكاوىaومطالب aالسجناء aفيaالسجونaوالموقوفينaفيaالحبسaاالحتياطي(aنشرةaالتشريعاتa 2143aفقرةa
a)617
الجهاتaالمخولةaبالبتaفيaشكاوىaالسجناءa:
 .4مدير aالسجنa /الحبس aاالحتياطي a —aفي aحال aكانت aالشكوى aموجهه aله aوتتعلق aبسلوك aاحد aعناصر aمصلحةa
السجونaاوaموظفيهاaوالaتتعلقaبقراراتهaمباشرةa.
 .2مديرaالدائرةaاالقليميةaلمصلحةaالسجونa—aفيaحالaكانتaالشكوىaتتعلقaبعملaوممارساتaاحدaالسجونaالخاضعةa
إلشرافهa
 .3المديرaالعامaلمصلحةaالسجونaاوaمنaينوبaعنهa —aفيaحالaكانتaالشكوى aتتعلقaبعملaمكتبaالتفتيشaاالقليميa
لمصلحةaالسجونa
 .1وزيرaالعدلaاوaمنaينوبaعنهa—aفيaحالaكانتaالشكوىaتتعلقaبعملaالمديريةaالعامةaلمصلحةaالسجونa
يتمaتجاهلaالشكاوىaوالمطالبaواالقتراحاتaالمقدمةaمنaالسجناءaوعدمaالردaعليهاaفيaالحاالتaالتاليةa:
 اذاaبانتaالمقترحاتaالمطالبaاوaالشكاوىaتتيمنaتعابيرaاوaمصطلحاتaغيرaالئقة(aبذيئة)a.،
 اذاaكانتaمكتوبةaباسلوبaمهينaوتتضمنaلهجةaاجراميةa.
 اذاaكانتaتقومaعليaتكرارaلسردaاحداثaوظروفaتمaتوضيحهاaسابقاa.
 اذاaكانتaتتضمنaالمطالبةaبماaهوaغيرaمبررaومسندaوبماaاليمكنaالموافقةaعليهa.
لألشخاصaالمقيمينaفيaالسجنaوفيaالحبسaاالحتياطيaالحقaكذلكaفيaرفعaشكاوىaالىaالقاضيaاالصالحيaوتتضمنaتماشياa
معaنص a a aالمادةa 4a§a 7aقانونaالعقوباتaالتنفيذيa aشكوىaقرارات aمدير a aالسجنa،aمديرaالحبسaاالحتياطي aمديرaالدائرةa
االقليميةaلمصلحةaالسجونaaوكذلكaقراراتaالمديرaالعامaلمصلحةaالسجونaفيaحالaكانتaهذهaالقراراتaتتعارضaمعaالقانونa.
رفع aالشكواي aبهذهaالصيغةa aيتطلبaمنaالمشتكيaاالشارةaبوضوحaالىa a aالقرار aالصادرaبحقهaوتعارضهaمعaالقانونa.تقديمa
الشكاوىaبتمaخاللaمدةaاقصاهاa 7aايامaمنaتاريخaتسلمaنصaالقرارaاوaاصدارهaويتمaارسالaالشكوىaالىaالمحكمةaاالصالحيةa
المختصةa(aبالنظرaلموقعaالسجنaاوaموقعaالحبسaاالحتياطي)aaوبوساطةaمديرالسجنaاوaمديرaالحبسaاالحتياطيaالذيaاصدرa
القرارa.

الوسام القانونية الدولية لحماية حقوق السجناء
YhONAMT C N EEaDC NOhaJC ETEa FWC TMaJC EaFAZ EhEO aJ AS Eh TEZ aE OT DFh

المحكمةaالدوليةaلحقوقaاإلنسانaفيaستراسبورغaتشملaجميعaالدولaالموقعةaعلىaاتفاقيةaحقوقaاإلنسانaوالتيaمنaضمنهاa
بولندا aوهذا aيعني aمن aالناحية aالعملية aتمكين aنزالء aالسجون aالبولندية aوالحبس aاالحتياطي aمن aرفع aالشكاوي aإلى aالمحكمةa
الدوليةaلحقوقaاإلنسانaفيaستراسبورغaa.

شروطaرفعaالشكاويaإلىaالمحكمةaالدوليةaلحقوقaاإلنسانaفيaستراسبورغa:
 يجبaرفعaالشكوىaمنaالمتضررaمباشرةa ،الaيجوزaرفعaشكوىaبالنيابةaعنaالمتضررaومنaغيرaالمسموحaبهaأنa
تكونaالشكوىaمجهولةaالمصدرa.
 يجبaأنaيستنفذaالمتضررaجميعaالطرقaالقانونيةaوالقضائيةaلمعالجةaالقضيةaفيaبلدهa.
 يجبaعلىaالمتضررaتقديمaالشكوىaخاللa6aaأشهرaمنaتاريخaصدورaالقرارaالقطعيaفيaالقضيةa.
يجبaأنaتتضمنaالشكوىaماaيليaa:
 عرضaقصيرaلملخصaالقضيةa
 اإلشارةaإلىaنقاطaاإلخاللaبالقانونa.
 توضيحaباستنقاذaجميعaطرقaاالستئنافaالمتاحةa.
 عرضaللقراراتaالصادرةaفيaالقضيةaمعaشرحaقصيرaلهاa.
يمكنaلنزالءaالسجونaوالحبسaاالحتياطيaالبولنديةaتقديمaالشكاويaإلىaلجنةaحقوقaاإلنسانaفيaجنيفa ،حقaتقديمaالشكوىa
لهذهaاللجنةaمكفولaللجميعa.
عندaتقديمaالشكوىaللجنةaحقوقaاإلنسانaالبدaمنaااللتزامaباإلجراءاتaالمتعلقةaبتقديمهاaوخاصةaماaيليa:
 منaأهمaشروطaتقديمaالشكوى aللجنةaحقوق aاإلنسانaفيaجنيفaذكرaالبيانات aالشخصية aلصاحبaالشكوىa (aلجنةa
حقوقaاإلنسانaفيaجنيفaالaتنظرaفيaالشكاويaالسرية)a
 يجبaأنaيستنفذaالمتضررaجميعaاطرقaالقانونيةaوالقضائيةaفيaبلدهa
ترسلaالشكاويaإلىaالمحكمةaاألوروبيةaلحقوقaاإلنسانaفيaستراسبورغaإلىaالعنوانaالتاليa:
aNI aC smrtdrdaEoday roaFaodtaayaWoiroaCmsItr
aBtdrroodsa67175a-FaoonmaaayaEoday aCa
عنوانaلجنةaحقوقaاإلنسانaفيaجنيفa
aaaF otd /NI aWoiroaCmsItraFaiimtt an
a41Z o gra a 4244rg oo as aarayrmla a 41-8CadaWoiroCmsItraIomt saTrtmaoraUyymn artaZ o gra
aBmmto daros

a

اإلفراج المبكر واالجازة من تنفيذ عقوبة السجن
E CITO EEaJCAENNECYhT EEaAE OThEThEahaJCAECE aEaO C

شروطaمنحaاإلفراجaالمبكرaمحددةaفيaقانونaالعقوباتaبينماaأسسaاالستئنافaموجودةaفيaقانونaالعقوباتaالتنفيذيa.
الشروطaالواجبaتوفرهاaللنزيلaلكيaيتمكنaمنaاالستفادةaمنaاإلفراجaالمبكرa:
 مضيaنصفaمدةaالعقوبةaعلىaاألقلa.
 مضىaثلثىaمدةaالعقوبةaفىaحالةaأصحابaالسوابقaاالعتياديةa.
 مضيaثالثaأرباعaالعقوبةaفيaحالaلمحابaالسوابقaالمكررةa.
 بعدaمضيa45aعامaللمحكومينaبالسجنa25aسنةa.
 بعدaمضيa25aعامaللمحكومينaبالمؤبدa.
 يمكنaللمحكمةaعندaاصدارaحكمهاaتشديدaشروطaاستفادةaالمحكومaمنaاإلفراجaالمبكرa.
في aحال aتحقيق aالنزيل aلشرط aإمضاء aجزء aمن aمدة aالعقوبة aيمكن aعندها aاإلفراج aالمبكر aعنه aولكن aفقط aإذا aكان aسلوكهa،
صفاتهaالشخصيةa،اسلوب.حياتهaقبلaالجريمةa ،ظروفaارتكابهaللجريمةaوالسلوكaبعدaارتكابaجريمتهa،وخاللaفترةaسجنهa
تبررaالقناعةaبانهaسيلتزمaباحترامaالقانونaبعدaاإلفراجaعنهa.القرارaباإلفراجaالمبكرaعنaالنزيلaتصدرهaالمحكمةaاإلصالحيةa.
طلب aاإلفراج aالمبكر aيمكن aتقديمه aمن aقبل aالنزيلa ،المحاميa ،مدير aالسجنa ،مقيم aالمحكمة aوكذلك aوكيل aالنيابةa .في aحالa
صدورaقرارaرفضaطلبaاإلفراجaالمبكرaيمكنaللنزيلaاستئنافaالقرارaخاللa7aأيامaمنaتاريخaاصدارهaأوaمنaتاريخaاستالمهa
نسخة aالقرارa ،االستئناف aيتم aتقديمه aللمحكمة aالتي aأصدرت aالقرارa .تقديم aطلب aاإلفراج aالمبكر aيستوجب aدفع aالرسومa
القضائية a،النزيلaالذيaالaيملكaالمبالغaالماليةaيمكنهaالتقدمaإلىaالمحكمةaبطلبaاالعفاءaمنaدفعaهذهaالرسومa.اإلجازةaفيaتنفيذa
عقوبة aالسجن aللنزيل aتحددها aمواد aقانون aالعقوبات aالتنفيذيa .منح aاإلجازة aتصدره aالمحكمة aاإلصالحية aفي aاإلقليم aالذيa
يمضيaفيهaالنزيلaالعقوبةa.حصولaالنزيلaعلىaإجازةaفيaتنفيذaعقوبةaالسجنaمشروطaبتحقيقهaللشروطaالواردةaفيaالقانونa.
يجبaعلىaالمحكمةaمنحaالنزيلaإجازةaفيaالحاالتaالتاليةa:
 إصابةaالنزيلaبمرضaنفسيa.
 إصابةaالنزيلaبمرضaأخرaخطيرaيحولaدونaتنفيذaعقوبةaالسجنa.
يمكنaللمحكمةaمنحaالنزيلaإجازةaمنaتنفيذaعقوبةaالسجنaفيaحالaوجودaأسبابaهامةaوهيa:
 صحيةa(aمثلaعميلةaجراحيةa)a
 عائليةa(aمثلaمرضaاحدaأفرادaالعائلةa)a
 شخصيةa(aمثلaأمورaمهنيهaخاصة)a

يمكنaللمحكومaتقديمaطلبaمنحهaاجازةaمنaالعقوبةaبشكلaشخصيaاوaعنaطريقaالمحامي؛aوكيلaالنيابةaمقيمaالمحكمةaوكذلكa
عنaطريقaمديرaالسجنaايضاa.
تصدرaالمحكمةaحكمهاaبمنحaاإلجازةaبصورةaقرارaهذاaالقرارaيمكنaاستئنافهaإلىaالمحكمةaالتيaأصدرتهaخاللa 7aأيامaمنa
تاريخaالنطقaاصدارهaأوaمنaتاريخaاستالمaنسخةaالقرارa.
a
تحويل حكم السجن لتنفيذه خارج البالد
EFAETh a aBO A ThIaT aO COaJ AS EhETh aE OT DFhaN aEMO T Th aA a JCAEO A ThEa CA
ZC ThFB

يمكنaللمحكومaاالجنبيaالصادرaبحقهaحكماaقضائياaنهائياaقطعياaمنaالمحاكمaالبولنديةaالمطالبةaبتنفيذaعقوبةaالسجنaالصادرةa
بحقهaفيaدولةaاخرىa.
فيaهذاaالمجالaالبدaمنaااللتزامaبموادaوتعليماتaقانونaاالجراءاتaالجنائيةaالتيaتنظمaالقواعدaالتاليةa:
 استالمaالحكمaوتحويلهaللتنفيذa
 مخاطبةaالدولةaالعضوaفيaاالتحادaاالوروبيaحولaتنفيذaعقوبةaالسجنaa
الaيطبقaقانونaاإلجراءاتaالجنائيةaإذاaكانتaتنصaاإلتفاقيةaaالدوليةaوالتيaتكونaبولنداaطرفاaفيهاaعلىaغيرaذلكaa.
فيaالحالةaاالولىaالجهةaالتيaيمكنهاaتقديمaالطلبaحولaقبولaاالجنبيaوالصادرaبحقهaحكماaنهائياaقطعياaمنaمحكمةaبولنديةa
بعقوبةaالسجنaالقابلةaللتنفيذaهوaوزيرaالعدلa.يتمaارسالaالطلبaالىaالجهةaالمختصةaفيaالدولةaالتيaيحملaالمحكومaجنسيتهاa.
يجبaانaيسبقaتقديمaهذاaالطلبaقرارaللمحكمةaالمختصةaيتضمنaالموافقةaعلى aامكانيةaتمضيةaمدةaعقوبةaالسجنaفيaدولةa
اخرىaكذلك  aالبدaمنaموافقةaالمحكومaعلىaنقلaعقوبةaالسجنaالىaدولةaاخرىaوالتأكدaمنaانaالفعلaالذيaهوaاساسaاصدارa
عقوبةaالسجنaيعتبرaايضاaفعالaاجرامياaيعاقبaعليهaبالسجنaفيaقانونaالدولةaالتيaيحملaالمحكومaجنسيتهاa.منaالممكنaايضاa
انaيكونaنقلaالمحكومaلتمضيةaعقوبةaالسجنaفيaدولتهaبناءaعلىaطلبaالسلطاتaالمحتملةaفيaبلدهa.
الحالة aالثانية؛ aفي aحال aصدور aحكم aقضائي aنهائي aوقطعي aوقابل aللتنفيذ aمن aمحكمة aبولندية aعلى aاجنبي aبالسجن aيمكنa
للمحكمة aاالقليميةaالمختصةaوبموافقة aالمحكومaرفعaطلبaمباشرaبتنفيذaعقوبةaالسجن aالىaالمحكمةaالمختصة aاو aالىaجهةa
اخرىaفيaالدولةaالعضوaفيaاالتحادaاالوروبيa.عمليةaالتسليمaتتمaاوالaاستناداaالىaجنسيةaالمحكومa.
من aاالسباب aالتي aتبرر aهذا aاالجراء aهو aتوفر aالقناعة aبأن aتحويل aمكان aتنفيذ aعقوبة aالسجن aيسمح aوبدرجة aكبيرة aبتحقيقa
االهدافaالتربويةaوالوقائيةaللعقوبةa.
المحكمةaاالقليميةaهيaالجهةaالمختصرةaبإصدار aالحكمaالمتضمنaتحويلaمكانaتنفيذaعقوبةaالسجنaبينماaالطلبaالمتعلقaبذلكa
يمكنaانaيتقدمaبهaالمحكومaنفسهaوكذلكaالمحكمةaالمختصةaاوaجهةaرسميةaاخرىaتتبعaللدولةaالعضوaفيaاالتحادaاالوروبيa

البدaمنaاالشارةaايضاaالىaانaتعليماتaقانونaاالجراءاتaالجنائيةaتنصaaعلىaوجودaاستثناءاتaلشرطaالحصولaعلىaموافقةa
المحكومaعلىaعمليةaتسليمهa.

طلب الحصول على حق اللجوء
aETh BEOa aT N ThEaBN NIBIaIFW NIFM

لألجنبي aالمقيمaفيaالسجنaاوaفيaالحبسaاالحتياطيaوالذيaيخشىaالعودةaالىaبلدهaاالصليaالحقaفيaالتقدمaبطلبaالحصولa
علىaاللجوء a.طلبaاللجوءaيتمaتقديمهaمكتوباaبوساطةaقائدaوحدةaحرسaالحدودaالتيaيقعaالسجنaاوaالحبسaاالحتياطيaضمنa
مجالaصالحياتهاa.يجبaانaيذكرaالمحكومaفيaطلبهaبياناتهaالشخصية(aاللقبa ،االسمa ،تاريخaالوالدةa،الجنسية)aوكذلك aاللغاتa
التيaيتقنهاa.كافةaالمعلوماتaالمتعلقةaبهذهaالقضيةaيمكنaالحصولaعليهاaمنaمديرaالقسمaاالصالحي.
a
a

