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بعد النجاح والترحيب الواسع الذي لقيته الطبعة األولى من هذا الكتاب 

(Codice a Sbarre  ) وفي سياق التغيرات التي خصت التشريعات القانونية

 .وكذلك التنظيم اإلقليمي، قررنا تحرير نسخة جديدة محدثة لهذا الدليل

ب القانوني لهذا الكتيب تطوع محاموا ترنتو ورڤيريتو من لمراجعة الجان

 :وخصوصا A.S.T.Rأجل التضامن 

Nicola Canestrini; Valentina Carollo; Giovanni Guarini   

 Chiara Pontaltiو األستاذة 

مجلس مقاطعة و وثائق ورعاية كتب  مراجعة, ةباكت: التنسيق والنشر

 ( Rosina Cavallo)ترنتو، األستاذة 

 ( Sabina Sedlak)األستاذة : مراجعة المحتوى لمقاطعة بولزانو

دار ( )Esio Spano) شكر وتقدير لألستاذ : تحضير المنشور للطباعة

 (Elena Tomé) واألستاذة ( Il Grilloالنشر

 (. Serangeli Irene)الفقرة المتعلقة بالسجين األجنبي نشكر األستاذة 

شخاص الذين ساهموا في ننجاح هذا شكر وتقدير خاص لكل هؤالء األ

نشكركم بالنيابة عن كل . المشروع، شكراً الحترافيتهم وتفانيهم في عملهم

يستعملون هذا الكتاب يوما سالمتطوعين واألشخاص المسجونين أو األحرار الذين 

 .ما

 Lia) شكر خاص لمقاطعة ترنتو، خصوصا لمستشارة المساواة، األستاذة 
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Giovanazzi Beltrami  ) التي قدمت لنا الدعم الالزم وأصرت على ننتاج

 .هاته النسخة

وريا ، ڭليبجهة نشكر أيضا المؤتمر اإلقليمي حول العمل التطوعي العدلي 

، اللذان Marco Cafieroوالمحامي   ,Anna Grossoخصوصا األستاذة  

 .ابنالطبعتنا األولى من كت" دليل المتطوع بالسجن"سمحا لنا باستخدام كتابهم 

جهة بصفتي رئيس المؤتمر اإلقليمي حول العمل التطوعي العدلي ب

 .أتوجه بالشكر لجميع األشخاص الذين ساهموا في هذا العمل القيم الترينتينو

 جهة الترينتينوالمؤتمر اإلقليمي حول العمل التطوعي العدلي برئيس 

Michele Larentis   
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 دستور الجمهورية اإليطالية

 72المادة 

 المسؤولية الجنائية هي شخصية

 .ال يعتبر المتهم مذنبا نال بعد صدور الحكم النهائي

ال يمكن أن تتضمن العقوبات معاملة تتعارض مع كرامة اإلنسان، ويجب 

 .يل المحكومأن تستهدف نعادة تأه

 بنود النظام الخاص بعملية التنظيم اإلصالحي

 72المادة 

 مشاركة المجتمع الخارجي في العمل التأهيلي واإلصالحي

يجب أيضا التماس وطلب مشاركة المؤسسات والجمعيات الحقوقية 

 .التأهيلية العامة والخاصة من أجل نعادة تأهيل السجناء المحكوم عليهم اجتماعيا

رة السجون بناء على موافقة المدير وبموجب تعليمات القاضي يسمح بزيا

المشرف، كل األشخاص والمؤسسات الذين لهم مصلحة حقيقية في أعمال نعادة 

التنشأة االجتماعية للسجناء، وذلك لتمكينهم من تطوير وتعزيز التواصل بين 

 .مجتمع ما وراء القضبان والمجتمع الطبيعي
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 27 المادة

 مساعدين المتطوعينالمسعفون أو ال

يجوز إلدارة السجن تبعا القتراح من القاضي المشرف السماح ألشخاص 

مؤهلة للمساعدة والتعليم، الدخول نلى السجن بهدف المشاركة في أعمال تدعم 

 .السجناء معنويا وتساعدهم على نعادة اإلدماج في الحياة االجتماعية مستقبال

شطة الثقافية والترفيهية للمؤسسة يمكن للمتطوعين أن يتعاونوا في األن

 .اإلصالحية تحت تعليمات المدير الذي يقوم بتنسيق عمل جميع المشاركين

 

يمكن للمتطوعين أن يتعاونوا مع مراكز الخدمات االجتماعية لألشخاصفى 

 .حالة تكفل تحت التجربة، حكم شبه حرية، وكذا الموقوفين وأسرهم

مكتب العام، التمثيلية الجنائية مذكرة تفاهم بين ندارة السجون، ال

 .الخارجية والمؤتمر الوطني للمتطوعين العدليين

 (مقتطفات)

نظراً ألهمية المساهمة الكبيرة التي يقدمها المتطوع في العمل االجتماعي 

والتمثيلية الجنائية، وذلك بروح التعاون مع القائمين الموظفين بالسجن، فتقوم كل 

ى المستوى المحلي، بروتوكوالت ومذكرات تنفيذية، األطراف بتشجيع مشاريع عل

تشجيع مشاريع على المستوى المحلي بالنسبة ألشخاص محكوم اتفاقيات تهدف نلى 

تتعهد األطراف أيضا بتطوير مظاهر التعاون بين حيث , عليهم بأحكام بديلة
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المراكز اإلصالحية ومؤسسات المتطوعين وذلك بخصوص ندارة مكاتب 

تشجيع . التي في طور اإلنجازوأالموجودة ( SPIAI)المتكاملة  االستعالمات 

بمساعدة هيئة الرقابة الجهوية للمؤسسات اإلصالحية وكذلك  نطالق وتفعيل

المؤتمرات الجهوية للمتطوعين لدورات تدريبية مهنية ودورات تحديثية لموظفي 

 .اإلصالحيات
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قليم المجلس اإلقليمي للمتطوعين بالمؤسسات اإلصالحية بإ

 ترينتوألتوآدجي

كفرع للمجلس الوطني بفضل مبادرة  1110تأسس هذا المجلس في سنة 

 :من أهم الحقائق المحلية الجمعوية

,Apas ,Atasonlus      التعاونية االجتماعية نقطة اللقاء Caritas  جماعة،

و   Odosتعاونية ,  Girasoleالتعاونية االجتماعية Cles, ةالرهبان لمدين

Seac للتطوع بالمؤسسات اإلصالحية ن مدينة بولزانوم. 

محامو و ( لمساعدة الذاتيةا) AMAجمعية  مجلسفي وقت الحق انضم نلى ال 

 .لتقوية المجموعة األصلية روڤيريتو والتضامن بترينتو

 :أهداف المجلس

 تقديم المساعدة للمحتجزين بالمؤسسات اإلصالحية بإقليم ترينتو. 

 رامج الدعم واإلدماج االجتماعيتقديم الدعم ومرافقة ب. 

يقوم المجلس اإلقليمي للمتطوعين بالمؤسسات اإلصالحية بإقليم ترينتو 

شارع )بالتعامل حاليا مع مجموعة من المتطوعين داخل السجن الموجود بترنتو 

الحي الصناعي، حيث تتوفر هذه ( سبيني دي كاردولو 03تشيزري بكاري 

المؤسسة جديدة  تعتبر هذه. لذكور واإلناثعلى قسم االمؤسسات اإلصالحية 

ومتطورة ومجهزة بأفضل التقنيات الحديثة التي ساهمت في تحسين ظروف 

 : االحتجاز عامة لكن لم تحل بعض المشاكل

 سوء العالقات بين الموظفين والسجناء 

 االكتظاظ في السجون 
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 لسجناءل عالي رقم 

 حبوسينالم نقص في عدد الشرطة باإلصالحية مقارنة بعدد 

الذي يديره " مكتب استقبال العائالت"الواقع المعقد نشأ  سبب هذافب

ن من المجلس اإلقليمي، مكتب يفتح في وجه عائالت المحبوسين بسجن ومتطوع

 :ويقوم بالنشاطات التالية( االثنين،األربعاء والسبت)ترينتو يوم

 ر المحتجزين للزيارةسالترحيب بأ 

 الزيارةحتجزين عند استقبال واللعب مع أطفال الم 

  يخص الطرود الغذائية،  معلومات حول األحكام السارية فيمانعطاء    

 الماليةالت تحويالزيارات، ال  

 الخدمات االجتماعية  معلومات وتوجيه في حاالت الضرورة لشبكة  

 .اإلقليمية  

الت مصحوبة بمرشدين باإلصالحية، تم تكوين المتطوعين من خالل جو        

ا دورات تعليمية تنظمها المؤسسة اإلصالحية، أو من طرف جمعيات خارجية وكذ

تماعي تشارك في أنشطة تعليمية وتكوينية داخل سجن ترينتو وتعمل لإلدماج االج

                                                .              .للسجناء عند نهاية العقوبة
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 مستعمل الدليل

 

لموجز بتكليف من المجلس اإلقليمي للمتطوعين تحرير هذا الدليل القد تم       

 بالمؤسسات اإلصالحية بإقليم ترينتوألتوآدجي

لعائالت , (وذكورنناث )وقناة مساعدة فعالة لكل المحتجزينباعتباره أداة         

ولكل األشخاص الذين , للمتطوعين , للكنائس للخدمات االجتماعية،  ,المحتجزين

 .كانت لهم صلة بعالم المؤسسات اإلصالحية لهم أو

المجلس اإلقليمي للمتطوعين بالمؤسسات اإلصالحية بإقليم يستقبل 

كل يوم أشخاص يحتاجون نلى معلومات مفيدة حول فترة قضاء ترينتوألتوآدجي 

 .الحكم وكذلك فترة ما بعد اإلفراج

ع كل لكن م .تتمثل خدامتنا في تقديم المشورة والضيافة والتوظيف

غالبية المواطنين ال يعرفوننا،  نالحظ أن,لها للنهوض بعملنا ذالمجهودات التي نب

هذا الدليل نذاً هدفه هو التعريف بنا وتقديم خريطة جهوية لكل الخدمات التي تهتم 

بالمحتجزين والمحبوسين السابقين لكي يتمكن كل المواطنين من العثور على 

 .بهذا الميدان و المتوفرة الخدمة التي يحتاجها

واحدة من أكثر الصعوبات تفشيا سواء مع العائالت أو مع المحتجزين 

لذلك قمنا بتقسيم هذا الدليل ,أنفسهم هي قلة المعلومات حول اإلجراءات الجنائية 

 . نلى أجزاء لتسهيل وتسريع وصول المعلومات

ر قمنا بتأطير عالم المؤسسات اإلصالحية في الجزء األول، وذلك لتوفي

 عملالمجاالت لفهم و استيعاب لجميع األشخاص  و تقديم شامل أساس

 .باالصالحية
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الجزء الثاني تم تصميمه لألشخاص الذين يودون العمل أو االهتمام أو 

دراسة العالم السجنى، كالمتطوعين، خصوصا المساعد المتطوع بالمؤسسات 

 .اإلصالحية

وكل ( العقوبة والتحريات ، التحقيقات)تعمقنا بالجزء الثالث في مراحل 

 .السلطات والهيئات المسؤولة عن اإلجراءات والعقوبات الجنائية

حيث ,أخيراً يمثل الجزء الرابع واألخير نتيجة بحث ودراسة أقيمت نقليميا      

بولزانو توضح كل المؤسسات التي تقدم خدمات  و  نقدم لكم قائمتين لمدينة ترينتو

السابقين وعائالتهم مختلفة للسجناء المحتجزين  



15 
 

 ؟لماذا العمل التطوعي

تعد األسباب التي تدفع اإلنسان لالنخراط في العمل التطوعي كثيرة، دوافع      

نذن لماذا االنخراط في العمل . أخالقية، دينية، و حب اإلنفتاح اتجاه اآلخر

 .التطوعي؟ ال يمكننا التطرق لهذا الموضوع ألنه خارج عن نطاق هذا الدليل

الكثير منا كان متطوعا أو ال زال يتطوع، عندما نفكر في هذا العمل وفي      

نتعجب من العمل الذي قمنا به ولكن , مئات األشخاص الذين قابلناهم في مشوارنا

الشيء المهم الذي يجدبنا هو أهمية تلك اللقاءات على المستوى العام ودرجة ثرائها  

 .لنا

هي أن المتطوع يتطوع , ئيسية التي ال توضح للعامةربما من بين الدوافع الر     

لنفسه، للعمل على نكمال مشوار حياته، إلضافة شيء قيم، اإلعطاء والتواجد 

 .لآلخر عن طيب خاطر

لتطوع، ألن المعني يعطيه اآلخر الشخصية لدوافع البالتالي، يسقط الفرق بين     

 .الذي يغنينا دخوله في عالقة معنا والعكس صحيح

قانون )بينت التشريعات اإليطالية في قانونها الخاص بالعمل التطوعي       

وكذلك بينت أهمية ,على أهميته وكذلك على أهمية العالقة اإلنسانية ( 166/20

 .رؤية العمل التطوعي كمنظمة اجتماعية وليس فقط كشخص واحد

ة اآلخر، المتطوع ليس فقط هو الشخص الوحيد الذي يحاول مساعد ,بالتالي    

لكن التطوع هو التزام لكل المجتمع اتجاه األشخاص الذين يواجهون المشاكل 

 .والصعوبات
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 العمل التطوعي بالسجون؟

للعمل التطوعي باإلصالحيات قصة طويلة، فعندما نتكلم عن هذا النوع من      

جمعياتنا تعمل أساساً خارج كانت العمل نخص التطوع داخل السجون، حتى وأن 

 .زانات لتقديم فرص نعادة ندماج اجتماعي ومهني للسجناء والسجناء السابقينالزن

 

 ؟ما هو معنى العمل داخل السجون؟ وما هي مهام المتطوعين حسب القانون

( 311/21القانون )من النظام الخاص اإلصالحي  21و  02تحدد المادة        

من مرسوم  011 و 61العمل التطوعي بالسجون، وينص عليها أيضا بالمادة 

  )قانون النظام اإلصالحي"المسمى . )1111لسنة  311رئيس الجمهورية رقم 

هاته المواد القانونية تنظم مشاركة معنيين متطوعين بالنشاطات الداخلية       

والخارجية لتقديم العون للسجناء وتسهيل وتعزيز نعادة دمجهم في المجتمع 

 (21المادة)

وعي نذن أكثر من مساعدة، بل نشاطا يقوم فيه المتطوع يصبح العمل التط       

من  12بالتعاون من أجل نعادة اإلدماج االجتماعي المنصوص عليه بالمادة 

 .الدستور

العمل التطوعي في السجون هو بالتالي عمل أصبح له نطاق أوسع للتصرف        

التطوعي الذي يعترف بدور العمل  0220لسنة  166وينتمي نلى القانون رقم 

المنظم ونشاطاته في تحفيز المؤسسات ومنظمات القطاع العام على المشاركة 

.المكثفة  

باختصار , ما هي مهام المتطوع بالسجون وكيف ينبغي أن تتم هاته المهام

 :باآلتي القياملمتطوعين يمكن ل
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 ومساعدته أيضا انقامة عالقة مع السجين هدفها تقديم الدعم الالزم نفسي ،

 .السبب الرئيسي في سجنه ,ح األخطاء المرتكبة في حق المجتمععلى نصال

  تكوين جسر بين الحياة داخل وخارج الزنزانة، لتدريب السجين على

 .اإلدماج في المجتمع بعد قضاء العقوبة

للقيام بذلك يعمل المتطوع بموجب القانون مع مختلف العاملين بالسجون 

طوع الحفاظ على استقالليته اتجاه موظفي فيجب على المت ,تحت سلطة المدير العام

ومناصب الموظفين تبرز قوة العالقة بين , السجن، مع احترام القوانين الداخلية

و رؤية الالسجين والمتطوع في استقاللية هذا األخير، حياده هو الذي يمكنه من 

 .الحكم على ما هو خاطئ

وع دوافع قوية للقيام بمهامه ونشاطاته من المهم جداً أن تكون للمتط

وتكوين متين وقوي يسمح له بالتعامل مع المواقف الصعبة خاصة العالقات العامة 

، معرفة جيدة للمفاهيم والمصطلحات القانونية األساسية، (مع السجناء والموظفين)

المتطوعين اآلخرين العاملين بالسجون  وقدرة جيدة على النقاش مع األشخاص 

 .ات المتخصصة التي تعمل خارجاً وكذلك مع المنظمات والجمعي

  تعزيز نعادة اإلدماج االجتماعي للسجناء أيضا عن طريق توعية الرأي

العام، عن طريق ضمان من خالل مشاركته وحضوره، مشاركة المجتمع 

الخارجي داخل اإلصالحية ونقل حاجيات، أفكار واقتراحات المحتجزين نلى 

 .الخارج

ن االنغالق حول أنشطتهم وذلك بتنظيم من المهم نذن أن يتجنب المتطوعو

 .اإلشهار والدعاية لعملهم
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من تنظيم مبادرات ثقافية عامة وكذلك خاصة ,للتواصل تختلف الخطوات 

حيث يبقى الهدف واحد، خلق فرص للمناقشة ,ات والسجون يتهم بعض اإلصالح

 .رجيوالحوار وتسهيل التواصل بين الحقيقة السجنية والمجتمع المدني الخا

بمثابة مساعدة قيمة لفهم العالم الداخلي  يكون هذا  الدليل نأمل ونتمنى أن 

للسجن، موفرا بذلك شرحا مبسطا لمفاهيمه، مقربا بذلك السجناء من العالم 

 .الصعوبة فىالخارجي خالل فترة غاية 
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 عالم السجون: الجزء األول

 :اإلطار التنظيمي -7

 :ة بالسجونينظم نصين تشريعين العدالة الجنائي

  هو قانون ( 0221لسنة  311قانون رقم )قانون نظام العقوبات السجنية

، أدخل مبدأ نعادة 0230نصالح السجون جاء ليحل مكان قانون يعود نلى سنة 

من الدستور، ويضبط هذا القانون أمور أخرى  12تأهيل السجين توافقا مع المادة 

 31Terمادة )التصاريح الخاصة ( هاوما يلي 02مادة )كاإلجراءات البديلة للسجين

 (.10المادة )أو العمل بالخارج ( 

  مرسوم رئيس الجهورية )النظام المتضمن لقواعد بشأن نظام السجون

131/1111) 

 .ينص ويقدم تغييرات هيكلية وتنظيمية بالسجون

من المهم دراسة هاذين النصين التشريعيين ألهميتهما واعتبارهما قاعدة 

 .نظام السجون

 :فيما يلي بعض القوانين الموازية أو المعدلة لألنظمة أعاله

خصت ( وتسينيڭ.المسمى قانون) 663رقم  0216أكتوبر  01قانون  *

تعديالت القانون المتعلق بنظام السجون وبتنفيذ اإلجراءات السالبة والمحددة 

.)  أدخلت العديد من القيود على منح مختلف الفوائد ,للحرية في بداية التسعينات

LEGGE GOZZINI ) 

المسمي قانون سيميوني ) 061رقم  0221مايو  12قانون  *

تسمح للمدانين بقضاء عقوبة سجن أو  SIMEONI SARACENI(ينيشسارات
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نمكانية استغالل اإلجراءات البديلة  بالحصول على سنوات 6ما بقي لمدة أقل من 

 .عن السجن

 SMURAGLIA( المسمي سموراليا)1111لسنة  023قانون رقم  *

سواء داخل السجن )يوفر نعفاءات ضريبية للشركات التي توظف السجناء

خالل الستة أشهر األولى بعد اإلفراج )وكذلك المعتقلين السابقين ( أو خارجه

 (.عنهم

 312/0221مرسوم رئيس الجمهورية رقم  *

النص الوحيد المشرع لإلدمان على المخدرات والكحول، ينظم جميع 

الوقاية والعالج من ) اإلدمان، يعطي إلدارة السجن مهام جديدة الجرائم الخاصة ب

،عالج طبي، متابعة اجتماعية، نعادة (فيروس نقص المناعة المكتسبة بالسجون

يبرز أيضا في (. مخدرات،كحول)التأهيل واإلدماج االجتماعي للسجناء المدمنين 

 .تحت التجربة في حاالت خاصة التكفلمن المرسوم،  21المادة 

 :النص الوحيد المشرع للهجرة *

( Napolitano Turcoقانون ) 116/0221المرسوم التشريعي رقم 

 نلى 0220الذي عمل به من سنة (   Martelliمارتيلي )قام بإصالح قانون 

بوصيفيني .قانون ) 011/1111تم تعديله مؤخرا بالقانون و , 0221

Bossifini )يل لعقوبة السجن لمدة الذي أدخل عملية الطرد ضمن محتوياته كبد

 .أقل من سنتين احتجاز

أدخل ( تشيريلي السابق.قانون) 110رقم  1111دجنبر  1قانون  *

تعديالت على قانون نظام العقوبات بشأن الظروف المخففة العامة، تكرار الجنحة 

 .أو الجرم، قضاء مقارنة ظروف الجنحة أو الجرم لمكرري الجنحة
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 (نفراغ السجون) 1101سنة  022م رق(  Alfanoألفانو ـ ) قانون  *

شهر من السجن، كعقوبة يمكن  01نلى  01اإلجراء يدعو نلى الرفع من 

مبادرة تسمح بتطبيق الحبس المنزلي الذي  ،(المنزل)قضاؤها بمحل اإلقامة 

 .1101لسنة  022القانون  هيتضمن

 :المؤسسات اإلصالحية-1

معزول عن المجتمع، المؤسسات التي تستقبل السجناء هي مكان مقفول و

قبوض أو الم)على الوضع القانوني للسجين , تختلف وتنقسم بناءا على نوع العقوبة

 :وعلى مدة العقوبة( مدان

 :مؤسسات لقضاء العقوبات واألحكام - أ

  (السجن)دار القضاء 

يسجن فيه األشخاص بانتظار المحاكمة أو األشخاص المحكوم عليهم 

 (.سنوات 1و مدة متبقية من العقوبة أقل من أ)سنوات  1بعقوبات لمدة أقل من 

 األسر مع أشغال  /الحبس 

 سنوات 1أشخاص محكوم عليهم بالمؤبد أو بمدة تزيد عن 

 :مؤسسات تنفيذ نجراءات أمنية-ب

 مؤسسات القاصريندور الرعاية ، 

  القضائيةمستشفيات، األمراض العقلية والنفسية. 

 مستعمرات زراعية ودور العمل. 

 

 



22 
 

 

 :وجد بترينتو  سجن يتوفر على قسم ذكور ونناثحاليا ي
 
، منطقة سبيني دي كاردولو، 03ترنتو،شارع تشيزاري بكاريا رقم 
31010 

 262020/1160فاكس       262010/1160هاتف 
 

 :ي سجن يتوفر فقط على قسم ذكورجآدبجهة آلتوحاليا يوجد 

 بولزانو 32011أ،  11بولزانو، شارع داشي رقم 

 211361/1120فاكس        226212/1110هاتف 
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:تركيبة السجن البشرية-3  

 (P.R.A.P) هيئة الرقابة الجهوية لإلدارة اإلصالحية 

 

 
  

  (المحاسبة، الحسابات الجارية، العقود والعروض)قسم المحاسبة... 

 قسم األمراض العقلية 

 U.E.P.Eمكتب تنفيذ العقوبات الخارجي 

 سيرت SERT (أطباء، مربيون، مختصين  

 (نفسيين         

 محكمة الحراسة وقضاة الحراسة 

 نظام العقوباتمن  21، 02المادة )  المسعفون المتطوعون 
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  هيئة الرقابة الجهوية لإلدارة اإلصالحية 

  (القائد، الضباط، الطالب الجدد)قسم األمن 

 مسعفون اجتماعيون، مربيين، طبيب نفسي، منسقين، ) القسم التربوي  

 .ورياضية، المدرسةة نشاطات ثقافي  

 الموظفينالسكرتارية، ندارة شؤون : القسم اإلداري 

 العبادةالمرشد الديني الروحي، خدام : القسم الديني 

 األطباء المختصون  المسؤول عن القسم الصحي،: اإلطار الصحي  

 والممرضون   

 

UEPE- 4 مكتب تنفيذ العقوبات الخارجي: 

UEPE  أو ما عرف سابقا بCSSAب دور الربط بين العالم ، يلع

الداخلي والخارجي للسجن، بهدف مرافقة وتسهيل عملية نعادة اإلدماج في الحياة 

 :خارج القضبان، وتقوم الرقابة اإلقليمية بتنسيق عملهم، يقومون ب

  ،توفير عمل استشاري لتعزيز العمل بداخل السجن، مهام اإلشراف

صة، التنسيق مع المؤسسات والخدمات الرعاية والدعم للسجناء تحت المراقبة الخا

 .االجتماعية اإلقليمية، والجمعيات المتطوعين والخواص االجتماعية

، العقوبة تنفيذ مكتب نن         نصالح بقانون أنشىء الذي الخارجي 

 ُيجري .ندارة السجون قسم العدل، رةالوز تابع ضاحي   مكتب هو, السجون

 معرفة أجل من سة ا الحر محكمة ِقَبل من ةالمطلوب االجتماعي ة الخدمة تحقيقات

 إلجراءات أو إلدانة الُمخَضِعين لألشخاص والعملي والعائلي الشخصي الواقع



25 
 

 ءاتااإلجر أو للَسجن، البديلة ءاتااإلجر  في تطبيق البت   بهدف أيًضا وذلك أمني ة،

ي ة، أو من تحد   التي  .المعاملة برنامج في البت   الحر 

 

 :املون بالسجناألشخاص الع -5

المسعف المتطوع يقوم بأنشطة تدعيمية للسجناء، ويمكنه التعامل مع 

 :مختلف المهنيين العاملين بالسجن

تقع على عاتقه مسؤولية ندارة اإلصالحية، من حيث التنظيم، : مدير السجن

المجلس ) المحاسبة، التعليم واألمن العام، يترأس الهيئات واألقسام المختلفة 

ويمكن له السماح للسجناء بالعمل بالخارج ( ، لجنة المكتبة، لجنة السلوكالتأديبي

 (.من قانون العقوبات 10المادة )

مشرفون، القائد، المفتش، أفراد الشرطة يقومون بتنظيم  :ضباط السجن

 .وتوفير األمن في السجن ويشاركون في أنشطة مراقبة ونعادة تأهيل السجناء

G.O.T لمعالجةأو فريق المراقبة وا: 

-أخصائي اجتماعي -المربي -المدير"مجموعة تتألف من /هو بمثابة جهاز 

تشارك في مراقبة شخصية للسجين، مدرجة قبل كل " طبيب–أخصائي نفسي 

مدققة لكل سجين، وبعد ذلك تدرس هذه المجموعة نمكانية نعادة أولية شيء بطاقة 

وذلك لتحصيل عالج  (عبر برنامج عالجي فردي)اإلدماج االجتماعي للسجين 

 .نعادة تأهيل شخصي

معلمين )تعتبر هذه المجموعة بمثابة منبع معلومات للعاملين الخارجيين 

 (.متطوعين، وسطاء ثقافيين
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رون الذين: المسؤول عن القسم التربوي والمربون مون  يقر  قونوينظ   وينس 

 الثقافي ة رت ا والعمل والمباد للمدرسة المالزمة الداخلي ة التربوي ة النشاطات

 .قبة والمعاملة ا المر فريق الى ينتمون نن هم .والرياضي ة والترفيهي ة

يقوم بأنشطة المراقبة والعالج بهدف تقييم شخصية السجين  :طبيب نفسي

وقدرته على التواصل، وذلك بالمشاركة في لقاءات جماعية، يقدم أيضا فحوصات 

 .نفسية

 تنفيذ العقوبة مكتب نطاق في ون،يشارك الذين :المسعفون االجتماعيون

،  أو والبيئة بين السجين بالعالقة فُيعَنون والمعاملة قبة ا المر نشاط في الخارجي 

 ا اإلجر(القانون عليها منافع ينص   في القبول بتوق ع أيًضا وذلك الخارجي   الوسط

 ائالتع لصالح بأعمال   أيًضا السجن، ويقومون من التسريح توق ع أو ) البديلة ءات

 .السجناء

يقوم بالفحص األولي عند ولوج المؤسسة، يساعده مسعفون  :الطبيب

طبيون، يوفر الرعاية الصحية الالزمة، يكتب الفحوصات والتحليالت خارج 

اإلصالحية، تشرف اليوم الرعاية الصحية اإلقليمية لترنتو على النظام الصحي 

 .بالسجن

Ser. Dان في خدمة معالجة اإلدم أوالعاملون(HANDS ) 

يقومون بنشاط يرمي نلى مساعدة السجناء الذين يعانون من مشاكل ندمان 

كشوفات وعالجات ونعطاء الميثادون من طرف )كحول باستخدام المخدرات وال

ف االجتماعي والمربيين، عويتم أيضا تدخل الطبيب النفسي، المس, (األطباء

 .القسيس والكاهن
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 اإلرشاد الديني والدعم المعنوي

 (دورات تكوينية مهنية)معلمين ومدرسين 

يقومون بتحفيز السجناء للحصول على متطلبات نعادة اإلدماج في 

 .المجتمع

سات تنظيم على يسهر الذي  قاضي الحراسة  والذي،, والعقاب الوقاية مؤس 

ة ،  على الى الحصول الرامية السجناء طلبات بشأن ر ا القر صالحية له بخاص 

 ندارة اءات نجر ضد   من السجناء المقدمة االحتجاجات وبشأن ديلةالب ءات ا راإلج

 أجل ومن السجناء، ِقَبل من المقدمة أو التراخيص األذونات طلبات وبشأن السجون

 .التدابيراألمني ة وٕالغاء تطبيق

 نقليمي ة متعل قة صالحي ة أو اختصاص راسةالح لمحكمة: سة الحرا محكمة      

متخص ص، مكون  جماعي   جهاز نن ها .االستئناف محكمة قةمنط في, الوطن بأرض

التربية  وعلم االجتماعية والخدمة النفس علم في  راءخب ومن عادي ين من قضاة

، م اإلجرا وعلم والنفسي العقلي والطب    علوم أساتذة في من أيًضا ومكون العيادي 

نمجلس   يعتمدها سة ا رالح محكمة ءاتا رنج .الجنائي   التحقيق  أربعة من مكو 

رمحكمة .وخبيرين سة ارحال وقاضي الرئيس :أشخاص  بصفة سواء حراسةال تقر 

 في تبت   األولى، الدرجة في .قاضي استئناف بصفة أم األولى الدرجة من قاض  

 اإلقامة في أيًضا وتبت   امتحان، كفترة الخدمة االجتماعي ة الى اإليكال نلغاء أو منح

ي   وفي الجبري ة ي ة نصف أو )ةشبه الحر   في وتبت   المشروط؛ ج ا راإلف وفي (الحر 

نعادة  طلبات في وتبت   الَسجن؛ عقوبات لتنفيذ االختياري أو ميازاإللاإلرجاء 

 في االحتجاج المحكمة تبت   استئناف، قاضي بصفة الثانية، الدرجة في .التأهيل

 يتعل ق ما في سة الحرا قضاة ِقَبل من التدابير المعتمدة أو ءات ا اإلجر  على
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 تدابير أو نجراءات بضعة وبشأن الدولة، من المسبق والطرد واإلفراج باألذونات

 .ندارة السجون عن صادرة

 :األشخاص المحرومين من الحرية-6

ومن  ,توجد فئات مختلفة من المعتقلين بالسجن حسب وضعهم القانوني

نجراء )حسب الفئة  المهم الحفاظ على هذا التمييز ألن بعض اإلجراءات تختلف

 ...(مكالمات هاتفية أو الزيارات

 إلجراءات ُمخَضع اجتماعيا خطير شخص هو  nternatoIالمعتقل  

 سجن داخل أمني ة

 مقيد شخص الى به يشار الذي العام المصطلح هو Detenutoالسجين

ي ة سة عقوبات في الحر   .القانوني   وضعه تحديد دون (سجن) مؤس 

 االبتدائي ة التحقيقات تكون الذي الشخص هو atoIndagالمتحقق بشأنه

 بشأنه جارية

رت والذي بشأنه تحقيق أُجري الذي الشخص هو Imputato.المتهم  قُر 

 الى المحاكمة نحالته

ل دعوى في عليه المحكوم الشخص هو  Appellanteالمستأنف  درجة أو 

 .معلًقا بحق ه نجراء االستئناف يكون والذي

م الذي عليه المحكوم المتَهم هو eentRiccorr الطاعن  الى طعًنا قد 

 .التمييز أو النقض محكمة
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 بحق ه صدر ي الذ المتَهم هو  Condannati(اإلنتهائي)المحكوم عليه 

ة حاز باإلدانة حكم                                      المقضي ة القضي ة قو 
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 المسعف المتطوع بالسجن: الجزء الثاني

 :بالسجون دور المتطوع -7

من قانون العقوبات دخول المتطوعين نلى داخل  21و 02تنظم المادة 

 .اإلصالحية

 .مشاركة المجتمع الخارجي في العمل التأهيلي واإلصالحي: 02المادة 

من نظام السجون  بتشجيع مشاركة  61تقوم هاته المادة مكملة للمادة 

لتأهيل من أجل نعادة المؤسسات والجمعيات الخاصة والعامة في عمل نعادة ا

 .ندماج السجناء في المجتمع

بالمجتمع الخارجي ودوره في نعادة تأهيل المعتقلين  02تعترف المادة 

 .وتؤكد على أهمية التبادل والتواصل الدائم بين المجتمع المدني والمجتمع الحر

من قانون العقوبات سابقا في  02يكمل عمل المتطوعين حسب المادة 

جماعية ترفيهية، ثقافية وتكوينية، فتكون هناك لقاءات تنشيطية  تنظيم نشاطات

التنظيم اللوجستيكي لحفل موسيقي، حدث رياضي، دعم دراسي )وتعليمية مثال 

مع توالي السنوات، تم نضافة بعض ..( زيادة على التعليم الواجب، ندارة المكتبة

عمل للمهاجرين، ننشاء مكتب نرشادات للبحث عن  ) 02التعديالت على المادة 

 (.استشارات قانونية

أي نشاط جماعي هو تشجيع التنشئة االجتماعية بين  منالغرض األساسي 

وتبقى النتيجة هي تسهيل ونيجاد رؤية  .الناس الذين هم في حالة تعايش قسري

 .مشتركة لقضايا تهم جميع األشخاص المحتجزين
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تتوفر فقط عند  ة،بالتالي، فالعمل التطوعي يتطلب مهارات وتنظيم خاص

 .القليل من المتطوعين

ال يمكن ربط عمل المتطوع، أو تنظيمه لمبادرات تنشيطية بعالقته مع 

المربي أو المدرس، الذي يقوم باإلشراف على هذه العمليات بمساعدة رجال 

يجب على  .الشرطة السجنية، فهم يعملون جماعيا لحفظ سالمة وأمن المحتجزين

طلب وملخص  .لقاضي الحراسة للدخول والقبول بالسجن المتطوعين تقديم طلب

للبرامج واألنشطة التي سيتم تقديمها لمدير السجن الذي بدوره يبعثه نلى قاضي 

 .الحراسة بعد كتابة رأيه ووجهة نظره بالنسبة للبرامج واألنشطة

 المسعفون المتطوعون: 21المادة 

ام السجون، مشاركة من نظ 011تنظم هذه المادة بعد تعديلها بالمادة 

المسعفين المتطوعين في أعمال هادفة للدعم المعنوي للمحبوسين، نعادة اإلدماج 

ونشاطات ثقافية وترفيهية بالمؤسسة، يعني وجود نشاط تطوعي  في المجتمع،

مستقر، غير مقتصر فقط على حدث رياضي واحد وترفيهي، لكنه نشاط مستمر 

 .ي مسارهم الشخصيفي الزمن من خالل مرافقة السجناء ف

يقوم المسعف المتطوع داخل السجن أيضا بالمساعدة بعد دورة تدريبية 

لمساعدة المعتقلين ذوي األحكام البديلة،  UEPEبمكتب تنفيذ العقوبات الخارجي 

لتقديم طلب هذه الخدمة، يجب تقديم الطلب نلى مدير  .المفرج عنهم وأسرهم

، اللذان بدورهما يقومان بإعادة  UEPEالمؤسسة اإلصالحية أو نلى مدير 

من أجل اتخاذ  P.R.A.Pنرسالها نلى هيئة الرقابة اإلقليمية لإلدارة اإلصالحية

 .القرار تقوم ندارة السجن بإعطاء المتطوع بطاقة هوية للتعرف عليه
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 مراجعة للمصطلحات القانونية: الجزء الثالث

 القضية مراحل -7

 :التحقيقات - أ

القضائي هي ندراج الشخص في سجل تقارير أول مرحلة في المسار 

الجرم دون نخبار هذا األخير باألمر، فيصبح الشخص على الفور قيد التحقيق 

مشتبه به، ويصبح الشخص متهما فقط بعد نبالغ من طرف النيابة العامة،لقاضي 

 :أول األشخاص الذين سيقابلهم المتهم هم. بطلب الحكم( GIP) التحقيقات األولية 

 :الدفاع محامي -

يمكن للمتهم أو المشتبه به اختيار محامي للدفاع عنه، وفي حالة عدم وجود 

المشتبه به، محامي يتم /هذا االختيار سيتكلف محامي من المكتب بالدفاع عن المتهم

ينص الدستور على نلزامية المساعدة . تعيينه من طرف المكتب الذي يتتبع القضية

عند تعيين محامي ثقة من طرف المشتبه  .ن النفسالجنائية، حيث يستحيل الدفاع ع

 .أو عائلته، تسقط نمكانية تعيين محامي المكتب

يسمح لكل متهم بتسمية على األكثر محامين اثنين ويجب نرسال برقية نلى 

 .المحامي المعين نذا تمت التسمية في السجن

دخل )يجب مقاضاة محامي الثقة أو المكتب ماديا ما عدا في حاالت خاصة 

. 1111لسنة  001من المرسوم التشريعي  21تبعا للمادة ( منخفض أو منعدم

 .للمتهم فرصة طلب مساعدة الدولة في دفع كل مصاريف المحامي عطىحيث ي

تفتح هذه الخدمة في وجه اإليطاليين واألجانب، حتى القاصرين والمتشردين 

يجب لدخل السنة ال فللحصول على المساعدة المادية لدفع مصاريف المحامي، 
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أجر العامل، الموظف،  IRPEF    كل المداخيل الخاضعة للضرائب،)الماضية 

مبلغ  ,1101يورو بالنسبة لدخل سنة  01. 266 .03أن يفوق ....(أو المستقل

 20ازداد الحد للدخل في المحاكمة الجزائية نلى مبلغ  .يخضع للتحديث كل سنتين

مع المتهم، فمثال في حالة وجود  عيشسرة ييورو بالنسبة لكل فرد من األ 0131.

= 0131.20+ 01. 266. 03)    عائلة من فردين ال يجب أن يتجاوز دخلهما 

 (.يورو 00. 222 .12

ال يمكن قبول طلب المساعدة المادية للذين هم متهمين، قيد التحقيق أو 

 .يمدانين بارتكاب جرائم التهرب الضريبي والذين يدافع عنهم أكثر من محام

لتقديم الطلبات ينبغي االتصال في المسائل الجنائية بسكرتارية القاضي أو قاضي 

ضابط الشرطة القضائية بالجلسة و مدير السجن عندما يكون الشخص محتجز أو 

 .عندما يكون الشخص خاضعا لإلقامة الجبرية بالمنزل أو بمستشفى

 ىريح شخصيمكن لإليطاليين ومواطني اإلتحاد األوربي االكتفاء بتص

بالشرف على الدخل السنوي، بينما يجب على األجانب التابعيين لدول من خارج 

تبقى نمكانية كتابة  .اإلتحاد، اإلدالء بشهادة من قنصلية بلدهم األصلي تأكد أقوالهم

تصريح بالشرف واردة بالنسبة لهم، فقط في حالة استحالة توثيق وتبيان 

األقرباء استخراج هذه الشهادة في حالة عدم يمكن أيضا للمحامي أو أحد .)الدخل

 (.يوم بعد تقديم الطلب 11تمكن المحتجز من ذلك خالل 

يجب اختيار محامي الدفاع من قائمة خاصة بالمدافعين المنتميين لهذه 

، وال يقوم المعتقل بدفع أي مبلغ للمحامي ما دام الدخل (مساعدة الدولة)  الخدمة 

لذلك يجب اإلبالغ بتغييرات الدخل الحاصلة بعد  -أعاله ال يتجاوز المبلغ المذكور

يعاقب القانون اإلدعاءات الكاذبة والناقصة وكذا عدم الكشف عن  .تقديم الطلب

سنوات و  6-0التغيرات الطارئة بالدخل السنوي بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 
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ة نلى باإلضاف( يورو 0112، 32يورو نلى 312,12)أشهر مع غرامة مالية  1

 .دفع وتسديد كل المبالغ المالية التي قدمتها الدولة

للمعتقل الحق في طلب والتكلم مع المحامي قبل اإلدالء بأية أقوال للشرطة 

القضائية أو المحكمة، لكن في حاالت خاصة يمكن للسلطات القضائية عند القبض 

 .امأي 1على المتهم منع هذا األخير من مقابلة الدفاع لمدة ال تفوت 

 :النائب العام-

أو المدعي العام هو الشخص الذي يمثل الشعب وقد  يقف مع الحكم        

الصادر بحق المتهم وقد يقف ضده وله سلطة معينة، وهو مستقل عن القاضي 

وعمله يختلف عن عمل القاضي ولكنه يتواجد في نفس القاعة التي يجلس فيها 

أي أنه ينوب  لعامة، وقد ُسمَي نائًبا عاًماهو رأس الهرم في جهاز النيابة ا القاضي

الجزائية واإلدعاء فيها أمام المحكمة  نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى 

نلى مجموعة من األشخاص يسمْون وكالء النائب العام  المختصة ويوكل في ذلك 

 .وكالء النيابة أو

 :GIPقاضي التحقيق -

قات بشفافية، وبدور محايد حيث هو القاضي الذي يشرف على سير التحقي

يباشر بالتحقيق فقط بعد حصوله على طلب من النيابة العامة التخاذ تدابير وقائية 

وشخصية، أو للموافقة على عمليات التنصت على الهاتف، مراقبة 

 يصدر القرار بناءا على طلبات النيابة العامة أو محامي الدفاع...الحاسوب

 ....(أو التعديل، اإلجراءات االحترازية التمديدات، حاالت اإللغاء)
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 ( GUP: ) قاضي الجلسة -

 ,طرف ثالث محايد بخالف قاضي التحقيق، حيث يترأس الجلسة األولى

الجلسة األولى  .خاللها يجب تقييم نمكانية تقديم النيابة العامة االتهام عند الحكم

وم تأجيل للحكم أو بمرس براءةتحدد بواسطة طلب محاكمة ويمكن أن تنتهي نما ب

يمكن للمتهم تقديم طلب  .عندما يتعلق االتهام بجريمة تنص عليها الجلسة التمهيدية

 .قبوله بالحكم المستعجل أو تطبيق عقوبة ما يسمى بالتفاوض

 .القيود المفروضة علي الحرية الشخصية  -

 : تقيد حرية المشتبه به في التحقيقات األولية عن طريق

 ; بالجريمة القبض في حالة تلبس

 ; توقيف كمتهم بالجريمة

 (اإليداع بالسجن قبل المحاكمة) GIP   تنفيذ قرار القاضي    

 .المرحلة التي تلي الحكم النهائي,وتنفيذ العقوبة 

ساعة، نما أن  26في الحالتين األولتين يجب على القاضي مقابلتك قبل مرور     

 .طلق سراحكيثبت نلقاء القبض عليك أو التوقيف ونما أن ي

أيام، نذا كنت توجد  1قبل مرور  الثالثة سيقوم القاضي باستنطاقك في الحالة      

 ن طرف النائب العام  م يمكن استنطاقك[ ن قبل المحاكمةاإليداع بالسج]تحت 

Pubblico Ministero       فقط بعد أن يتم استنطاقك من طرف قاضي

 التحقيق 
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 :اكمة يمكن تطبيقه فقط في هاته الحاالتاإليداع بالسجن قبل المح      

 .وجود خطورة تكرار الجريمة -

 .وجود خطر حقيقي للهرب -

 .خطر تلويث األدلة -

 

 : جلسة التحقيق األولي  -

يستفيد المتهم من الحق في التزام الصمت في كل اتصال مع الشرطة أو 

يصادق على السلطة القضائية، وفي نهاية جلسة التحقيق، يمكن لقاضي التحقيق أن 

 :القبض أو االحتجاز وبعدها يحق له

  تطبيق تدبير احترازي(CAUTELARE ) بناءا على طلب النائب العام

أو على أساس المالحظات المقدمة من طرف الدفاع، ال يمكن للقاضي تطبيق 

 .تدابير أكثر صرامة من تلك المطلوبة من طرف النيابة العامة

 بق أي تدبير احترازي، ويقوم في غياب أية ضرورة وقائية، ال يط

 .باإلفراج الفوري للمعتقل

تطبيق تدابير احترازية في وجود نمكانية عقوبة أقل ( GIP) ال يمكن ل 

 .سنة 10من عامين بالنسبة للبالغين أكثر من 

ال يمكن ترك هؤالء األشخاص في السجن ما عدا حاالت خاصة لحماية 

 :المجتمع

  سنوات 3من يبلغ من العمر أقل المرأة الحامل أو أم لها طفل. 

  سنة 21البالغين أكثر من. 
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 مرض فقدان المناعة  والذين يعانون من أمراض مزمنة أ األشخاص   

 .مراحله النهائيةفي  AIDSالمكتسبة    

 تقدر تقديم الرعاية  سنوات وأمه ميتة أو ال 3أقل من  أب لطفل له   

 .الالزمة  

( قاضي التحقيق) GIP رت من طرف عندما تطبق تدابير احترازية أق

أيام من اعتقال المتهم ضبط استنطاق يضمن حقوق  1يجب على القاضي خالل 

الخاضع لإليداع داخل السجن قبل  Interrogatorio di garanziaالمتهم 

 .المحاكمة

 :االحتياطية التدابير و االجراءات -

 :يمكن تطبيقها فقط في الحاالت التالية

 نلخ....الخمر على كالمدمنينالجريمة  وجود خطورة تكرار. 

  لهربلوجود خطر حقيقي. 

 خطر تلويث األدلة. 

 :اإلجراءات التحفظية لإليداع بالبحث

 يسمى أيضا بالتدابير االحترازية، : االحتياطي بالبحث/اإليداع التحفظي

هو نجراء صارم يمثل حرمان شامل للحرية الشخصية داخل مؤسسة نصالحية في 

وتصلح أيضا الجتناب المدة  ةة، تحسب مدة اإليداع كعقوبة حبسيحالة اإلدان

 .الشاملة للحبس

 نجراء تحفظي شخصي قهري يقيد الشخص داخل : اإلقامة الجبرية

نستنتج أنه بعد نطالق الصراح واالختفاء من المنزل تعد  المنزل أو مكان عالج،

 .جريمة هروب، تقوم السلطات المختصة بإجراء األبحاث الالزمة
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-Il Tribunale per il Riesame   محكمة مراجعة مراسيم التدابير

 :االحترازية

هي عضو في هيئة جماعية لمراجعة تطبيق مراسيم التدابير االحترازية، 

يمكن طلب نعادة النظر في التدبير االحترازي عن طريق طلب يقدمه المعني 

لكل من النائب العام يمكن . أيام من تطبيق اإلجراء 01باألمر أو دفاعه خالل 

جميع قرارات قاضي التحقيق فيما يخص لوالمشتبه به االستئناف بهذه المحكمة 

 .اإلجراءات التحفظية

 :اإلفراج ونطالق السراح -

عند اإلفراج يجب على الشخص اإلدالء بعنوان صحيح إلرسال كل الوثائق 

ن لتسهيل مرور المتعلقة باإلجراءات القانونية، يجب اإلبالغ عن كل تغيير للسك

 .عملية اإلفراج بسرعة وبشكل صحيح

يمكن اختيار مكتب الدفاع كعنوان المتهم حيث في هذه الحالة يجب على 

 .المتهم ربط عالقة ثابتة مع المحامي للبقاء على دراية بكل المستجدات
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 :المحاكمة ومختلف أشكال الحكم -7

توجد أدلة واضحة أنه ال العام في نهاية التحريات، نذا رأي المدعي 

طلب محاكمة أو دعوة مباشرة للمثول ( GUP)للرفض في النظر بالقضية، سيقدم 

من هذه ( مجلس قضائي مكون من قاضي واحد)أمام القاضي المونوقراطي 

 .اللحظة يعتبر المشتبه به متهما

 :االستماع األولية/الجلسة التمهيدية -

ن، أو جرائم مذكورة سنوات سج 1عقوبة تفوق )فيما يخص بعض الجرائم 

يجب على النائب العام تقديم طلب محاكمة لقاضي الجلسة ( في القانون الجنائي

لى التحقق ما نذا نبعدها يتم اإلقرار بتاريخ الجلسة التي تهدف (  GUP) التمهيدية 

هنا يمكن للمتهم أن يختار أحكام بديلة . كانت التهمة مقبولة من طرف اإلدعاء العام

 .(المختصرة أو التفاوضالمحاكمة )

لسة للمناقشة، حيث يمكن نذا لم يقم المتهم باختيار أي نجراء بديل ترفع الج

 Sentenza di non Luogo a)  لى النطق بحكم البراءةأن تؤدي ن

Procedere ) ،أو بإخراج مرسوم للمحاكمة، أما نذا اختار المتهم الحكم البديل

حكم المختصر ينتهي نما ببراءة أو ندانة، سيتم بحضور قاضي الجلسة ففي حالة ال

 .من الطرفين و رضى وفي حالة التفاوض تطبق العقوبة بطلب

 Giudizio)      الشكل العادي إلجراء المحاكمة  -المحاكمة العادية -

Ordinario) 

يتم نجراؤه أمام المحكمة التي يمكن أن تكون مكونة من قاضي واحد أو 

المحاكمة بالتاريخ الذي تم تحديده نما من طرف  عدة قضاة حسب الحاالت، تجري

GUP  عند نهاية الجلسة التمهيدية، ونما بعد دعوة مباشرة من طرفPubblico 
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Ministero فيما يخص جميع الجرائم التي ال تستدعي الجلسة التمهيدية عند افتتاح

شهود في البداية يتم استجواب ال,والمدافعون يطالبون بقبول الحجج  PMالجلسة، 

ضد المتهم وبعد ذلك الشهود لصالح المتهم، يمكنك أيضا طلب استجوابك أو 

 .طلب النائب العام ذلك عندالموافقة على أن يتم استجوابك 

 :اإلجراءات البديلة للسجن -

وفر المشرع نمكانية اللجوء نلى األحكام  ,من أجل تشريع اإلجراءات

 .تصرة أو التفاوضالمحاكمة المخ: البديلة عن طريق موافقة خاصة

-(GIUDIZIO ABBREVIATO  )المحاكمة المختصرة. 

خالل الجلسة التمهيدية عوض أن يتم نحالتك على المحاكمة، يمكن لقاضي 

 .العقوبة 1/3الجلسة التمهيدية أن يقرر وينهي الحكم حيث يتم خصم 

طلب تقديم الطريقة المختصرة يجب أن يتقدم بها المتهم شخصيا أو عبر 

 .الخاص وكيله

 Giudizioما يسمى ب )أما في حاالت اقتران الطلب بإثباتات نضافية 

Abbreviato Condizionato فالقاضي يكون ملزما بقبوله وبالتالي تقرير

 .المحاكمة المختصرة

يمكن تطبيق المحاكمة المختصرة أيضا في حالة ارتكاب جرائم يصل فيها 

 .لنهاري أو غيرهالحكم نلى عقوبة السجن المؤبد مع العزل ا

  Il Patteggiamento  تطبيق العقوبة بطلب   ) "التفاوض"أو

 (ورضى من الطرفين
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 .هو االتفاق بين المتهم والمدعي العام على العقوبة التي يجب فرضها

يكون التفاوض ممكنا عندما تكون العقوبة التي يجب فرضها بعد األخذ بعين 

نلى )تنص عليه المحاكمة المختصرة  االعتبار الظروف المخففة والتخفيض الذي

على المتهم طلب . سنوات ومن أجلها يتم تطبيق حد سنتين 1ال تتجاوز ( حد الثلث

خالل الجلسة التمهيدية وال يمكن القيام بالطلب من جديد أثناء المرافعة " التفاوض"

 .نال في حالة رفض غير مبرر من طرف النائب العام أو رفض من طرف القاضي

 

 :حكام الخاصةاأل  -

 المحاكمة االستعجالية :Direttissima 

عندما يتم نلقاء القبض على المتهم في حالة تلبس بالجريمة، ونذا لم تكن 

 11هناك حاجة لتحريات نضافية يمكن للنائب العام أن يطلب قبل مرور 

ساعة الشروع في المصادقة على التوقيف وأيضا المحاكمة االستعجالية، 

يف تمت المصادقة عليه أو في حالة االعتراف يمكن للنائب نذا كان التوق

 :العام أن يشرع في المحاكمة

يوم من التوقيف في الحالة األولى، ابتداءا من التسجيل بسجل  01قبل       

خالل هذه المرحلة ونذا كان األمر : في الحالة الثانية,نثباتات الجريمة 

تفاوض في جميع األحوال يهمك يمكنك طلب المحاكمة المختصرة أو ال

 .أيام 01يمكنك طلب أجل لتحضير الدفاع ال يتجاوز 

 المحاكمة المباشرة: 

قاضي  GIPمن  نذا كانت تبدو الحجة واضحة، يمكن للنائب العام الطلب 

 .التحقيقات تطبيق المحاكمة المباشرة
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يوم عن التسجيل بسجل نثباتات الجريمة، مرسوم قاضي  21قبل مرور  

يوما  31قيقات الذي ينص على تطبيق المحاكمة المباشرة، يجب اإلشعار ب التح

يوم عن اإلشعار بالمرسوم الذي ينص  01على األقل قبل تاريخ المحاكمة، قبل 

على تطبيق المحاكمة المباشرة يمكن للمتهم طلب المحاكمة المختصرة أو 

 .التفاوض

 Decreto Penale Condannaمرسوم عقوبة الحكم  -

. ة يختارها النائب العام، ال تستدعي أية جلسة وتتجاهل دور المتهمطريق

يعتقد النائب العام وجوب فرض غرامة مالية، بالتالي يدعو قاضي التحقيقات نلى 

 01نصدار مرسوم يأمر بدفع الغرامة، يمكن للمتهم دفع الغرامة أو الرفض قبل 

 .صر أو التفاوضيوم من نصدار القرار وبذلك طلب الحكم المباشر المخت

 

 :االستئناف واللجوء إلى المحكمة العليا

يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحاكمة العادية أو المختصرة بتقديم 

التصريح الكتابي لالستئناف يجب اإلشارة )استئناف بمحكمة االستئناف المعنية  

ت فيه لإلجراء الذي تم الطعن فيه وتاريخه والقاضي الذي أصدره ومبررا

االعتراض عن قرار القاضي  ونال لن يتم قبوله أو القيام باالستئناف للمحكمة 

 .العليا

في االستئناف يقوم قاضي المحكمة العليا بإعادة النظر في األسباب التي 

أدت المحكمة نلى النطق بالحكم السابق، عندما يطلب االستئناف المتهم يعني أن 

أما نذا كان  قوبة أشد من تلك السابقة،المحكمة العليا ال يمكنها أن تفرض ع
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يمكن ( للتبرئة أو لإلدانة بعقوبة أشد)االستئناف طلب من طرف النائب العام 

 .للمحكمة العليا الزيادة في العقوبة المفروضة سابقا

االستئناف بالمحكمة العليا هو وسيلة عادية تسعى نلى تقسيم المخالفات 

 .الشرعية في الحكم

هي قاضي التشريع ال ,عليا التى يتواجد مركزها بروما ال/محكمة النقض

تنتقد األسس الموضوعية للقضية ولكن تقتصر مهامها على التأكد من مدى تطبيق 

مبادئ القانون في الحكم، اللجوء نلى محكمة النقض يمكن أن يطلبه المتهم شخصيا 

 .ودفاعه الشخصي نذا كان يخول له الممارسة بمحكمة النقض

-  Recidività وقانون اإلرتدائية Cirielli العودة نلى ) السابق

 (ارتكاب الجنحة

تهتم بالمعتاد على ( من القانون الجنائي 1، بند 22المادة )التشريع الجديد 

 :اإلجرام

 .حسب نوع الجنحة ,تزيد عقوبة المعتاد على اإلجرام  *

بسبب جرائمه الجديدة نلى عقوبات ( مكرر الجرائم)Recidivo يخضع  *

 .أشد قسوة، حيث ال يمكنه نال في حاالت خاصة االستفادة من األحكام المخففة

منح نيقاف حكم تنفيذ العقوبة  Recidivoخالل تنفيذ الحكم ال يمكن ل  *

سنوات سجن، فيسجن المتهم في الحال، بحيث طلب منح  3على عقوبات أقل من 

 .حكم بديل عن السجن يتم من داخل السجن

ي الواقع من السلطة التقديرية للقاضي في تقدير وتقييم تحد هذه القواعد ف

الظروف الشخصية للمتهم، وكذلك تبطل المبدأ العام الذي ينص على تواجد عدة 
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 (.من القانون الجنائي 033مادة )عوامل تأخذ بعين االعتبار عند فرض العقوبة

 

 :مرحلة التنفيذ- 3

الدولة حرفيا على تطبيق  هي عندما ُتْقِدم( Esecuzione) مرحلة التنفيذ 

 .حكم اإلدانة النهائي الذي ال يقبل االستئناف من خالل تنفيذ العقوبة

يجب على المسعفين االجتماعيين فهم األحكام البديلة المتوفرة للمعتقل في 

السجن، في الواقع يتبين اليوم أن الوظيفة التأهيلية للعقوبة الحبسية لها حدود 

وعون والقطاع الثالث بالبحث بجدية في مجال نعادة وموانع لهذا يقوم المتط

 .التأهيل واإلدماج في المجتمع

لسد الثغرات التي لم يستطع القانون التطرق نليها التكفل بمشاكل المدمنين، 

 .دعم المتهم بأحكام بديلة والمتهم الذي يتأهب للخروج من السجن

 :هيئات وأعضاء القضاء-0

*  Procura ي يصدر الحكم مع تحديد نهاية العقوبة العضو الذ: القاضي

 (.المؤقتة، إلمكانية التغير حسب المكافئات وتكرار الجرائم)

* Giudice dell’esecuzioneيختص بجميع : أو قاضي التنفيذ

القضايا المرتبطة بصالحية تنفيذ العقوبات، يقرر نمكانية تطبيق العفو 

 Reato continuatoواإلعفاء من العقوبة أو Amnistiaالشامل

 .قاضي التنفيذ هو القاضي الذي أصدر حكم الدرجة األولى
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 محكمة الحراسة *

 في, الوطن بأرض نقليمي ة متعل قة صالحي ة أو اختصاص الحراسة لمحكمة

 عادي ين متخص ص، مكون من قضاة جماعي   جهاز نن ها .االستئناف محكمة منطقة

 العقلي التربية والطب   موعل االجتماعية والخدمة النفس علم في  خبراء ومن

، م اإلجرا وعلم والنفسي  التحقيق علوم أساتذة في من أيًضا ومكون العيادي 

ن يعتمدها سة ا الحر محكمة اءات نجر .الجنائي    :أشخاص أربعة من مجلس  مكو 

رمحكمة .وخبيرين سة الحرا وقاضي الرئيس  من قاض   بصفة سواء الحراسة تقر 

 نلغاء أو منح في تبت   األولى، الدرجة في .اضي استئنافق بصفة أم األولى الدرجة

 وفي الجبري ة اإلقامة في أيًضا وتبت   امتحان، كفترة الخدمة االجتماعي ة الى اإليكال

ي ة ي ة نصف أو )شبه الحر  اإلرجاء  في وتبت   المشروط؛ ج ااإلفر وفي (الحر 

 في .نعادة التأهيل طلبات في وتبت   الَسجن؛ عقوبات لتنفيذ االختياري أو اإللزامي

التدابير   ىعل جفي االحتجا المحكمة تبت   استئناف، قاضي الثانية،بصفة الدرجة

 المسبق والطرد واإلفراج باألذونات يتعل ق ما في سة الحرا قضاة ِقَبل من المعتمدة

 .ندارة السجون عن صادرة تدابير أو نجراءات بضعة وبشأن الدولة، من

 قاضي الحراسة  *

سات تنظيم على يسهر يالذ  ة ، والذي،, والعقاب الوقاية مؤس   له بخاص 

 ءات ا اإلجر على الى الحصول الرامية السجناء طلبات بشأن ر ا القر صالحية

 السجون ندارة اءات نجر ضد   من السجناء المقدمة االحتجاجات وبشأن البديلة

 تطبيق أجل ومن اء،السجن ِقَبل من المقدمة أو التراخيص األذونات طلبات وبشأن

 .التدابيراألمني ة وٕالغاء
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 :القوانين

قواعد بشأن نظام السجون وبشأن " 311رقم  0221يوليوز  16قانون 

 Ordinamento Penitenziario" تنفيذ اإلجراءات السالبة والمحدد للحرية

قضاء العقوبة أو جزء )أحكام بديلة مثل  االستفادة منيضم هذا القانون نمكانية 

من طرف السجناء ذوي سلوك جيد والذين أظهروا تقدما ( ها خارج السجنمن

 .وقابلية إلعادة اإلدماج في المجتمع

 اإليكال الى)معي نة  منافع منح حظر يتضم ن خاص   َسجن نظام على تنص  

، العمل  عليهم للمحكوم( للَسجن البديلة ءاتااإلجر المكافأة،  األذونات الخارجي 

 :ةالتالي الجنح بسبب

 تخريب أو نرهاب ض ارألغ مرتكبة جنح -

ع - ة) مافيوي ة عصابة أو مافَيِوي   نوع من تجم  ر 416 الماد   من قانون مكر 

 (العقوبات

ق   والمتاجرة االستعباد -  قانون العقوبات من 600,611,610 المواد  , بالر 

ة) األشخاص نحتجاز -  ؛(العقوبات قانون من 630 الماد 

ة , ت ار بالمخد   جرةالمتا الى مي راال التجم ع -  مرسوم من 74 الماد 

 /3121990 رئيس الجمهوري ة

( المسمى قانون سيموني ساراتشيني) 061رقم  0221مايو  12قانون 

 0221/311من القانون الجنائي وعلى القانون  616هو تعديالت على المادة 

ما يكون ينص على نمكانية االستفادة من اإلجراءات البديلة عن السجن مباشرة عند
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سنوات بالنسبة  6سنوات أو  3الشخص حراً، وعندما ال تتجاوز عقوبة الحكم 

 .للمدمنين

يوما لتمكين المتهم من تقديم  31يتم نبالغ المتهم، لكن التنفيذ يبقى معلقا  

بدون تقديم الطلب، يقوم النائب العام بإلغاء  يوما  31بعد مرور  .طلب نجراء بديل

أما نذا قام الشخص بتقديم . إليقاف واالصطحاب للسجنالتعليق ويصدر قرار ا

الطلب مرفقا الوثائق الضرورية يبقى النائب العام على تعليق التنفيذ ويرسل 

 . المستندات نلى محكمة الحراسة الجهوية التخاذ القرار

من  616بإدخال تعديالت على المادة (  تشيريلي سابقا)  ex, Cirielliقام القانون 

جراءات الجنائية مشيرا نلى عدم قدرة النائب العام على تعليق تنفيذ الحكم قانون اإل

لذلك عندما يحصل شخص حر (.تكرار الجريمة) Recidivi  بالنسبة لألشخاص

سنوات يلزم حبسه نذا  3على حكم ندانة نهائي بعد مرور فترة من الزمن أقل من 

ألحوال تقديم طلب يمكنه في كل ا) قد كرر الجريمة  Recidivoكان شخصا 

 .نجراء بديل فقط لمحكمة الحراسة عندما يكون داخل السجن

عندما يقدم طلب اإلجراء أو الحكم البديل من قبل المحكوم   عليه وهو     

ُحر، تقوم محكمة الحراسة بتحديد موعد جلسة لمنح الحكم البديل، ويعتمد ل 

UEPE عمال التحريات على الوقت المنقضي بين تقديم الطلب والجلسةأل

والتحقيقات االجتماعية الضرورية والتحقق من صحة المعلومات المقدمة في 

 .الطلب
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 :اإلجراءات البديلة واالمتيازات اإلصالحية والرخص-

ينقسم تقديم طلب اإلجراءات البديلة نلى مرحلتين، المرحلة األولية تجمع 

ذا كانت محكمة الحراسة ن. فيها المعلومات الضرورية، ومرحلة التقرير حاسمة

تضم (مغلقة)هي من تقرر تقوم بتحديد موعد للجلسة التي تقام بقاعة االجتماعات 

 .دفاع، القاضي والمعني باألمرال

 التكفل للتجربة من طرف المصالح االجتماعية: 

 بناءً   يجوز للسجين سنوات، ثالث من أقل   العقوبة من المتبق ي أو الحكم كان نذا

 اجتماعي ة خدمة الى المؤق ت الموكل االفراج ُيمَنح أن  شخصي ة اقبةمر نتائج على

ة  ئي الجزا التنفيذ مكتب فيها والتي يتتب عه تنفيذها، الواجب المتبق ية العقوبة لمد 

 ويجوز سةحراال قاضي الى االجتماعي ة الى الخدمة اإليكال طلب جه ُيو .الخارجي  

 أك دت نذا نفسها،الحراسة  محكمة نن   .االجراء هذا سةحرامحكمة ال تمنح أن

ة النتيجة اإليجابي ة راج اإلف)اجتماعي ة  خدمة الى اإليكال في قضاؤها تم   التي للمد 

 نن   .للحكم مفعول آخر أو أثر أي   ننهاء وعن العقوبة ننهاء عن ُتعلِن ،(المؤق ت

 من تبق ى أو عليه الذي ُحكم الكحول، مدمن أو/و ت ا رالمخد   مدمن الشخص

ة بسبب ُجَنح سنوات 4 ) سنوات 6 من أقل   عقوبته  خاضًعا يكون والذي ،(خاص 

 الطب ي" باإليكال يتمت ع أن له يجوز ,له ينوي الخضوع أو تأهيل نعادة لبرنامج

 (اجتماعي ة خدمة الى اإليكال) المؤق ت راجاإلف نجراء منح يجوز ال ."العالجي  

تين من ألكثر  .مر 

المنصوص عليها في " تكرار الجريمة"طبقت عليه  المحكوم عليه الذي

من القانون الجنائي ال يمكن منحه أكثر من مرة واحدة  22الفقرة الرابعة من البند 

 .التكفل التجريبي للمصالح االجتماعية الذي يسمح أيضا للمتهم
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عودة المتهم للسجن يسمح تعليق العقوبة وبالتالي نذا رفض الطلب سيتم نلغاء       

لك التكفل بقضاء العقوبة بمسكنك أو بمحل اإليواء لكن يجب عليك 

 .أو حسن السيرة والسلوك prescrizioneاحترام

بالنسبة للمدمنين على المخدرات أو " )حاالت خاصة"التكفل للتجربة في  -

 ) L’affidamento in prova in casi particolari( الكحول

per tossicodipendenti e alcoldipendenti ) 

أربعة نذا كان )عن ستة سنوات  أقلنذا كانت عقوبتك أو المتبقي منها 

مكرر  1األمر يتعلق بمحكوم عليه الرتكابه أحد الجرائم المنصوص عليها بالبند 

وكنت تتابع برنامجا للشفاء من حالة اإلدمان أو كنت ( من نظام العقوبات السجنية 

لب تكفلك من طرف المصالح ترغب في الخضوع لهذا البرنامج، يمكنك ط

 .االجتماعية من أجل متابعة البرنامج أو الشروع فيه خارج السجن

هذا التقييد تم نلغاؤه من طرف مرسوم القانون، وبعد ذلك هذا اإللغاء تم 

على نثر التغييرات المحدثة من . 16/1116تأكيده من طرف قانون التحويل 

المدمن على المخدرات أو ، يمكن للشخص ex-Cirielliطرف ما يسمى ب 

المنصوص عليها بالفقرة " تكرار الجريمة"الكحول الذي تم التطبيق في حقه 

االستفادة من تعليق تطبيق العقوبة  ,من القانون الجنائي 22الرابعة من البند 

الحبسية والتكفل للتجربة المرتبط بحاالت خاصة نذا كانت العقوبة المفروضة أو 

ثالثة سنوات، يمكن للشخص المدمن على المخدرات أو الكحول المتبقية ال تتجاوز 

المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من " تكرار الجريمة"الذي تم التطبيق في حقه 

من القانون الجنائي االستفادة مرة واحدة من تعليق تطبيق العقوبة الحبسية  22البند 

 .والتكفل للتجربة المرتبط بحاالت خاصة
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 L’affidamento in prova  في حاالت خاصة ال يمكن منحه أكثر من

السجين الذي يود طلب التكفل العالجي يجب عليه تقديم الطلب ,مرتين 

مع ضرورة نضافة أيضا شهادة مسلمة  Magistrado di Sorveglianzaل

من طرف مصلحة صحية عمومية أو مصلحة صحية خاصة معتمدة تثبت حالة 

 .اإلدمان والبرنامج العالجي

La detenzione domiciliare - (إجبارية البقاء -اإلقامة الجبرية

 (في البيت، بعد المحاكمة

يمكنك  La detenzione domiciliareمختلفة من " حاالت"توجد 

طلب هذا عندما تكون عقوبتك المتبقية التي يجب قضاؤها ال تتجاوز أربعة سنوات 

السابق الفقرة الرابعة  22البند " يمةتكرار الجر"أما بالنسبة للمحكوم عليهم بسبب )

 :وتوجد في واحدة من هذه الوضعيات( سنوات 3من القانون الجنائي فالحد هو 

أنت امرأة حامل أو أم ألطفال ال تتجاوز أعمارهم عشرة سنوات  -

 ويعيشون معك في البيت، 

أنت أب ألطفال ال تتجاوز أعمارهم عشرة سنوات ويعيشون معك في  -

ط نذا كانت األم ميتة أو ليس بإمكانها االعتناء بهم بصفة البيت، لكن فق

 مطلقة،

ظروفك الصحية خطيرة لدرجة أن األمر يستدعي صلة مستمرة  -

 بالمراكز الصحية الموجودة بالمنطقة،
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 عمرك ال يتجاوز ستين سنة وتشكو من حالة نعاقة ولو جزئية، -

نثباتها  عمرك ال يتجاوز واحد وعشرين سنة وتوجد هناك أسباب يمكن -

 .متعلقة بالصحة أو الدراسة أو األسرة

نذا كانت عقوبتك المتبقية التي يجب قضاؤها ال تتجاوز سنتين، يمكنك  -

 :نذا La detenzione domiciliareالحصول على 

كانت الشروط الالزمة لمنح التكفل للتجربة من طرف المصالح االجتماعية 

 La detenzione ة غير متوفرة، اعتقدت المحكمة أنه خالل فتر

domiciliare   ،لن ترتكب جرائم أخرى، الجريمة التي بسببها تم الحكم عليك

ولم يتم اعتبارك  O.Pمكرر من  1ال توجد من بين تلك المنصوص عليها البند 

 .من القانون الجنائي 1، الفقرة 22بناءا على البند " مكررا للجريمة"

، يمكن "ex-cirielli"يسمى ب  بناءا على التغيرات المحدثة من طرف ما

باستثناء تلك )مهما كانت الجريمة  Detenzione domiciliare   منح 

مكرر من  1المتعلقة باالستبعاد أو العنف الجنسي أو تلك المنصوص عليها بالبند 

O.P )ذلك  .شريطة أن ال يكون قد تم اعتبارك مجرم معتاد، محترف أو لك ميول

الفقرة الرابعة من القانون  22على البند " مكررا للجريمة"وأيضا لم يتم اعتبارك 

 .الجنائي

 Magistrato di sorveglianzaالطلب يجب توجيهه ل

عقوبة ال تتجاوز أربعة سنوات في الوضعيات الخاصة )في هاتين الحالتين 

 (.الموصوفة أعاله
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يمكنه Magistrato di Sorveglianza,وعقوبة ال تتجاوز سنتين 

 Tribunale di Sorveglianzaتا اإلجراء في انتظار قرار تطبيق مؤق

أيضا عندما تكون في  La detenzione domiciliareيمكن منح 

 :نحدى الظروف التي تسبب

  القاضي ملزم بتأجيل تطبيق )التأجيل اإلجباري للعقوبة

 (:العقوبة

 ،امرأة حامل 

 ،أم لطفل يقل عمره عن سنة 

 طير ومتناقض مع حالة أو بأي مرض خ)مريض بداء األيدز

 (االعتقال

 يمكن للقاضي حسب تقديره، تأجيل ) التأجيل االختياري للعقوبة

 (العقوبة

  تقديم طلبLa grazia(محو العقوبة-العفو) 

 ،شخص يعاني من عاهة جسيمة خطيرة 

 أم لها أطفال تقل أعمارهم عن ثالثة سنوات. 

ب قضاؤها، في هذه الحاالت وبصرف النظر عن حجم العقوبة التي يج

 .لمدة معينة وقابلة للتمديد   La  detenzione domiciliareيمكن منح 
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 Magistrato diيجب توجيهه ل " تعليق تنفيذ العقوبة"طلب  

Sorveglianza  

سكن ) La detenzione domiciliare ذكر أن ابتعادك عن مكانن

عنه نلغاء هذا يعني ارتكاربك لجريمة الهرب، مما سينتج ( خاص أو بناية أخرى

 .االمتياز

 :التنفيذ في المنزل لعقوبات السجن التي ال تتجاوز ثمانية عشر شهرا  

باإلضافة نلى الحاالت المذكورة سابقا، ينص القانون على أن العقوبة بالسجن التي  

حتى ونن قسما متبقيا من عقوبة أكبر تنفذ في المنزل . ال تتجاوز ثمانية عشر شهرا

آخر، نال نذا كان األمر يعني أشخاصا محكوما عليهم بسبب جنح  أو في مكان سكن

، نن األم التي لديها 311/21مكرر من القانون  1خطيرة ورد ذكرها في المادة 

عاما نذا  01)سنوات،نذا كانت قد قضت ثلث عقوبتها  01أوالد ال تتجاوز سنهم 

ذ في المنزل نذا كان ، يجوز لها أن تتمتع بالتنفي(كانت العقوبة هي السجن المؤبد

  .االبناءهنالك نمكانية الستئناف التعايش مع 

 :نصف الحرية أو شبه الحرية

La semilibertà(البقاء في السجن فقط خالل الليل-نصف الحرية) 

هي نمكانية الخروج من السجن خالل النهار لمزاولة أنشطة عملية أو 

يجب احترام التزامات البرنامج  .دراسية أو تطوعية والعودة نلى السجن في المساء

 (.توقيت الخروج والعودة وعدم االبتعاد عن األماكن المشار نليها في البرنامج)
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 .يجب أن تكون قد قضيت نصف العقوبةla semilibertàللحصول على 

 affidamento in provaفي الحاالت التي يمكنك الحصول فيها على 

ai servizi  (العقوبة المتبقية ال تتجاوز ( )ح االجتماعيةالتكفل للتجربة بالمصال

نذا اعتبرت المحكمة أنه . la semilibertàيمكنك الحصول على ( ثالثة سنوات

ال توجد ظروف للتكفل، في هذه الحالة ليس من الضروري أن تكون قد قضيت 

نصف العقوبة، هذه اإلمكانية غير واردة بالنسبة لمن ُحِكَم عليه بسبب جرائم ذات 

سرقة موصوفة في ظروف مشددة ( O.Pمكرر من  1البند )رة خاصة خطو

للعقوبة أو ابتزاز في ظروف مشددة للعقوبة أو ترويج المخدرات في ظروف 

 (مشددة للعقوبة أو القتل، نلخ

بالنسبة للجرائم  la semilibertà باإلضافة نلى هذا يمكن الحصول على

(. 2/3على األقل الثلثين )لعقوبة الخطيرة فقط نذا تم قضاء الجزء األكبر من ا

 la semilibertàأيضا من حكم عليه بالسجن مدى الحياة يمكنه الحصول على 

الحتساب مدة العقوبة التي . )سنة من العقوبة 11،لكن بعد قضاء على األقل 

 la liberazioneف أيضا أيام اضت  la semilibertàقضيتها ومن أجل طلب 

anticipata يهاالتي حصلت عل) 

 22بناءا على الفقرة الرابعة من البند " تكرار الجريمة"المحكوم عليهم ب 

فقط بعد قضاء ثلثي   la semilibertàمن القانون الجنائي يمكنهم الحصول على 

 1العقوبة، لكن نذا كان األمر يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في البند ( 2/3)

 .العقوبة( 3/4)اع فبعد قضاء ثالثة أرب O.Pمكرر السابق من 
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تطبيق في الال يمكن منحها أكثر من مرة بالنسبة للمحكوم عليه الذي تم 

من  22المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من البند " تكرار الجريمة" حقه 

 .القانون الجنائي

نصف الحرية أو شبه الحرية للمحكوم عليه أن يقضي جزءا من  يمِكن

ك في نشاطات عمل او نشاطات تعليمية أو في كل النهار خارج المؤسسة ليشار

  .حال مفيدة إلعادة الدمج في الحياة االجتماعية 

 :تمنح محكمة الحراسة نصف الحرية لمن هو

 ،خاضع إلجراء أمني 

     محكوم عليه بالتوقيف أو بالسجن لمدة ال 

 أشهر 6تتجاوز          

  أشهر ويكون  6محكوم عليه بعقوبة ال تتجاوز 

 الثلثين في ما   3/2)قد قضى منها نصف العقوبة          

 يتعلق بالجنح األكثر خطورة المذكورة في            

 ،(من نظام السجن 0مكرر، البند  1المادة          

  المحكوم عليه بالسجن المؤبد ويكون قد قضى 

 عاما من السجن، 16مدة           

 (                 O.Pمن  77البند )العمل خارج المؤسسة  -

نذا كانت )مدير السجن يمكنه منحك نمكانية مزاولة عمل خارج السجن 

لكن نذا كان محكوم عليك بسبب جريمة خطيرة (. السيرة حسنة والشخص محل ثقة

يمكنك مزاولة العمل خارج السجن فقط بعد قضاء ( سرقة أو ابتزاز أو قتل، الخ)

ال ليس أكثر من خمسة سنوات وعشرة كيف ما كان الح)العقوبة ( 0/3)ثلث 
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العمل الخارجي ُيسمح به (. سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة

 .أيضا للمتهمين

 اإلفراج المسبق -

يجوز لقاضي الحراسة ان يمنح السجناء المحكوم عليهم اإلفراج المسبق، 

العقوبة أشهر من  6يوما عن كل  11الذي يكمن في تخفيض العقوبة بمقدار 

المنفذة، نن التمتع باإلفراج المسبق يختص فقط بمن سلك سلوكا نظاميا حسنا 

وُيعترف بهذا التمتع أيضا عن  .والمعاملة( المالحظة)وشارك في نشاطات التقيد 

الفترة التي انقضت في الحبس االحتياطي وفي اإلقامة الجبرية، ويجوز أن ُيمنح 

في ما يتعلق بإجراء اإلفراج المؤقت الموكل هذا التمتع في أوضاع مماثلة وذلك 

نلى خدمة اجتماعية ضد قرار قاضي الحراسة يجوز أن ُيقترح احتجاج مبرر على 

 .أيام من تبليغ الرفض 01محكمة الحراسة خالل 

 (رخص لبضعة أيام يتم قضاؤها خارج السجن -رخص المكافأة) -

ك يمكن  Magistrato di Sorveglianzaبخصوص الرخص يقرر 

يوما  01ليس أكثر من )يوما كرخص في السنة  11الحصول كأقصى حد على 

للحصول عليهم مهم موافقة المدير وتقرير من الفريق يشير نلى ذلك ضمن ( متتالية

يعني تقرير يخص سيرتك داخل ) sintesiنهاية الالبرنامج العالجي المحتمل في 

هائية وأن تكون قد قضيت على باإلضافة نلى هذا يجب أن تكون العقوبة ن .(السجن

أما نذا ًحكم عليك بسبب سرقة أو  ,األقل الربع نذا كانت متعلقة بجرائم غير خطيرة

فقط بعد قضاء   permessi premioابتزاز أو قتل نلخ،يمكنك الحصول على 

 (.لكن في جميع األحوال ليس أكثر من عشرة سنوات)نصف العقوبة 
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ز ثالثة سنوات ليس هناك فترة أدنى من بالنسبة للعقوبة التي ال تتجاو

 .العقوبة التي يجب قضاؤها للحصول على الرخصة

لمدة سنتين لمن كانوا :ال يمكن االستفادة من الرخص في الحاالت التالية

متهمين أو تم الحكم عليهم بسبب ارتكاب جريمة متعمدة خالل قضائهم للعقوبة أو 

 arrestiمثال )خالل مدة خضوعهم إلجراء تقييدي للحرية الشخصية 

domiciliari ) 

بوا أو تم نلغاء اإلجراء سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم الذين هر 3لمدة 

 البديل الذي منح لهم، بغض النظر عن نوعية الجريمة التي بسببها نالوا العقوبة،

سرقة أو )سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم الرتكابهم جرائم خطيرة  1لمدة 

والذين ابتدأت اإلجراءات في حقهم أو تم نصدار الحكم بسبب ( ابتزاز أو قتل، نلخ

ن فيها العقوبة بالسجن لمدة ليست أقل من ثالثة سنوات في جريمة متعمدة تكو

حدها األقصى، وتم ارتكابها خالل العمل خارج السجن أو خالل رخصة المكافأة 

 .أو خالل االستفادة من نجراء بديل أو خالل فترة الهروب

السجناء الذين  ex-cirielliبعد التغييرات المحدثة من طرف ما يسمى ب 

بناءا على الفقرة الرابعة " تكرار الجريمة"كم تم تطبيق في حقهم خالل نصدار الح

 يمكن منحها، permessi premio من قانون الجنائي 22من البند 

a ) العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالتوقيف أو ( 1/3)بعد قضاء ثلث

 سنوات  3السجن لمدة تقل عن 

b )السجن لمدة تفوق بعد قضاء نصف العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم ب

 ,النقطة التاليةتضمنه تثالثة سنوات باستثناء ما 
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C ) 1بالنسبة للمحكوم عليهم بسبب أحد الجرائم المنصوص عليها بالبند 

 2/3مكرر من النظام السجني أو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بعد قضاء ثلثي

 .سنة 01العقوبة وفي جميع األحوال ليس أكثر من 

 0210لسنة  576من القانون  55و  53المادة : وط اإلفراج المشر -

 يمنحه قاضي الحراسة

 :اإلفراج المشروط هو وسيلة أو نجراء بديل للسجن، وفي هاته الحالة يجب

 العمل أو )االبتعاد من مكان وبلدية اإلقامة، نال في حاالت خاصة  معد

 (العائلة

 االلتزام بالذهاب يوميا لقسم الشرطة 

 عدم امتالك أسلحة 

  (العمل)سحب رخصة السياقة، نال في حالة 

 سحب جواز السفر 

ليس )يطبق هذا اإلفراج المشروط أيضا على أصحاب الغرامات الجنائية، 

وال ( المحكمة و مصاريف العقوبات اإلدارية، أو تكاليف غرامات  أصحاب

 يستطيعون دفع الغرامة

 31ذا الشكل على ه)يتم تحديد أعداد األيام الالزمة لتعويض الغرامة 

 .من طرف قاضي الحراسة لكل يوميورو

 اإلعفاء والتخفيف من المصاريف والديون -

 

يمكن نعفاؤهم  (وكذلك اإلعالة بالسجن)مصاريف الدعوى والمحكمة 

 والتخفيف منهم عن طريق طلب من المعني باألمر لقاضي الحراسة ويشترط

 :تواجد
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 ظروف مالية صعبة 

 و باإلجراء البديلحسن السيرة والسلوك بالسجن أ 

 إعادة التأهيل -

ة) قانوني ة منفعة هي ة  العقوبات قانون من وتوابعها 178 الماد   613والماد 

 نعادة ُتمنح .جزائي ةندانة  آثار كل يا تمحو أو تلغي (ئي ةاالجز فعات ارالم قانون من

 ضتانق الذي اليوم تاريخ من على األقل   سنوات 3 انقضى قد يكون أن بعد التأهيل

ة فيه  من اإلعفاء بفضل نم حت أو بديل، ء ا رفي نج أو السجن، في( العقوبة مد 

 جنحة ارتكاب ًعود الى حال في األقل   على سنوات ثمان ينقضي أن يجب, العقوبة

ة)  عليه المحكوم عن أُعلن في حال سنوات وعشر (العقوبات قانون من 99 الماد 

، جاِنح بأن ه  أن يلزم التأهيل نعادة على للحصول .الميل ِقَبل  من أو مهني   عادي 

، ء ا رإلج أُخضع قد نذا كان عليه، المحكوم يكون  أن نلغائه، على حصل قد أمني 

عوض  قد يكون أن أي الجنحة، عن الناتجة المدني ة مات ا زاإلل قد استوفى يكون

 سلك يكون قد أن يلزم التأهيل، نعادة على للحصول .أحدثه الذي الضرر عن

ة طوال حسًنا لوًكاس  أيًضا بل ارتكاب ُجَنح، متحاشًيا فقط ليس المعتَبرة، المد 

 محكمة الى التأهيل نعادة ُيَقدم طلب. ومسؤول سليم أو صحيح سلوك على محافًظا

ر التي سة، الحرا  .جماعي   بشكل تقر 
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 السجين األجنبي

صالحية في السنوات األخيرة ارتفع عدد السجناء األجانب بالمؤسسات اإل

اإليطالية حيث تتطلب هذه الفئة اهتماما خاصا من المسعفين المتطوعين 

والموظفين بالسجون، بسبب المشاكل التي يواجهونها داخل وخارج السجن، وكذلك 

اإلدارية بحقوقهم الفردية زد على ذلك، غالبا ما يفتقر السجين األجنبي نلى األهل 

ه الدعم العملي و العاطفي الالزم، وتسهل له العائلة التي قد توفر ل .هنا بإيطاليا

 .كذلك نمكانية االستفادة من األحكام البديلة

ل المواطنين الذين ال ك Stranieroأو " األجنبي"يحدد القانون اإليطالي 

ينظم هذه المسألة  .Apolidiينتمون نلى دول االتحاد األوروبي أو منعدمي الهوية 

مت الموافقة عليه بمرسوم رئيس الجمهورية رقم النص الوحيد عن الهجرة، الذي ت

 .المعتقل األجنبي الذي ال يتوفر على رخصة اإلقامة 0211لسنة  116

 

 

 األجنبي بدون رخصة إقامة-

يعتبر مقيما غير شرعي نذا دخل نلى نيطاليا منتهكا القوانين التي تنظم  

اإلقامة، أو نذا تم  الدخول نذا دخل إليطاليا ولم يقم بطلب أو الحصول على تصريح

 .نلغاء تصريح اإلقامة أو عدم تجديده

ينص القانون اإليطالي على الطرد بالنسبة لكل المعتقلين بدون تصريح 

عند نهاية العقوبة أو ( قائد نقليم ترنتوو بولزانو)نقامة نداريا عن طريق المحافظ 

ويقره قاضي  .قضائياـ كإجراء بديل بالنسبة للعقوبات التي ال تتجاوز السنتين

 01الحراسة، يمكن للسجين أيضا االعتراض على قرار محكمة الحراسة خالل 

 .أيام من اإلشعار

قرار الطرد الذي يصدره قاضي الحراسة يطبق على الفور نال في حالة 
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االعتراض أما قرار الطرد المصدر من طرف قائد الشرطة يرغم األجنبي على 

يوم قابلة  31و  2ضون فترة تتراوح ما بين البلد في غ/ترك ومغادرة االقليم 

مدة التواجد باإلقليم وجود عائلة، أو )للتمديد حسب الضرورة وحسب كل حالة 

 (.أبناء بالمدرسة أو القبول ببرامج المغادرة الطوعية

 :تطبيق التدابير التالية على األجنبي Prefettoيمكن لقائد الشرطة 

 رى صالحة، يتم نرجاعها عند تسليم جواز السفر أو أية وثيقة أخ

 .المغادرة

 سكن يتم تحديده مسبقا، حيث يمكن )جوب البقاء والسكن في منطقة و

 .(الوصول نليه بسهولة

  االلتزام بالذهاب نلى مكتب الشرطة الجهوي حسب المواعيد المحددة

 سابقا

 11خالل   Giudice di Paceيقوم قائد الشرطة بإبالغ قاضي الصلح 

بدوره اإلبالغ و   ار المعني باألمر، ويجب على قاضي الصلحساعة بعد نخب

 .ساعة 11اإلقرار خالل 

في الحاالت التالية، يتم تنفيذ الطرد اإلجباري من طرف قائد الشرطة، 

 :ة المعني باألمر نلى الحدودفقبمرا

حاالت الطرد المصدرة من طرف وزارة الداخلية أو الطرد بسبب  -

 .الخطورة على المجتمع

أي عدم التوفر على جواز السفر أو أية )تواجد خطر الهروب  عند -

وثيقة أخرى صالحة، عدم التوفر على وثائق تبين وتوضح مكان تواجد المعني 

باألمر، نعطاء معلومات شخصية خاطئة وكاذبة، عدم المثول ألحد أحكام الطرد 



62 
 

حالة  المصدرة في وقت سابق، انتهاك التدابير التي يفرضها قائد الشرطة في

 .المغادرة الطوعية

 عند رفض طلب تصريح اإلقامة -

نذا لم يراعي األجنبي الفترة المسموح بها للمغادرة الطوعية في نطار  -

 .03من المادة  1البند 

عندما ينتهك األجنبي نحدى اإلجراءات المنصوص عليها مع منح فترة  -      

الشخصية الصالحة، التوفر  تسليم جواز السفر أو نحدى الوثائق)للمغادرة الطوعية 

أو نحدى اإلجراءات البديلة ( على مسكن، االلتزام بالذهاب نلى مقر الشرطة

 .مكرر 0بند  02لالحتجاز الموجودة بالمادة 

في جميع حاالت الطرد التي أصدرتها المحكمة أو القضاء، مثل في حاالت   -   

 .الطرد من طرف قاضي الحراسة

التي تتواجد بها أسباب الطرد الفوري أو األمر بمغادرة  في بعض الحاالت     -   

بسبب أسباب مؤقتة تعيق التدبير، خطر الهرب، )الدولة، لكن تتواجد استحالة تنفيذ 

االحتياج لإلغاثة، أو ضرورة القيام بتحقيقات نضافية من أجل هوية وجنسية 

ى وسيلة نقل وتمكينه من الحصول عل ,األجنبي أو الحصول على وثائقه الشخصية

 011لمدة ( مركز تحديد الهوية والطرد CIEفيمكن لألجنبي االنتظار ب ( مناسبة

م بجلسة أمام قاضي ساعة يتم القيا 11يوم على األكثر ففي هذه الحالة، وخالل 

ألجنبي من أجل التحقق من صحة اإلجراءات المصدرة من الصلح ومحامي ا

از ويمكنه تقديم اعتراض حتجيف االيمكن للمحامي طلب توق .طرف قائد الشرطة

 .على قرار الطرد

يوم قابلة للتمديد لسنة أخرى في حاالت استثنائية، كاستحالة  011تبقي 



63 
 

أبعاد األجنبي بسبب عدم التعاون بشأن عودة المواطن نلى بلده، أو التأخير في 

المراكز فيمكن لألجنبي البقاء بهذه  .الوثائق الالزمة من بلد األجنبي الحصول على

انوني، وبعد تحقق لمدة سنة ونصف على األكثر في حاالت االحتجاز الغير الق

يمكن للسجين األجنبي الحصول على تعويض لتقييد الحرية الغير ,القاضي من ذلك 

 .يورو لكل يوم سجنا وفقا لهذا الحكم 131.11قانوني يصل نلى 

 

قين، المسنين، المعا)في حاالت طرد األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

األطفال غير المصحوبين، أسر بدون أب أو أم مع تواجد أطفال، ضحايا العنف 

بعد ذلك يتم  و(الطرد)ينص القانون على تنفيذ العقوبة ( النفسي، الجسدي والجنسي

 .تحليل كل حالة على حدى

يذكر القانون بعض الحاالت التي ال يمكن فيها طرد األجنبي بدون تصريح 

 :نقامة

 ا كان يتوفر على تصريح نقامة كطالب لجوء، الالجئين، المستفيدين من نذ

الحماية الدولية، شريطة أن ال يكون األجنبي يشكل خطرا على الدولة، 

 اإلقليم أو األمن العام

  01لم يبلغ سن. 

 نذا كان يسكن مع قريب حتى الدرجة الثانية، أو الزوج االيطالي 

  ،أشهر بعد والدته 6حتى أم أو أب الطفل الوشيك الوالدة 

  األجنبي الذي هو في هذه الظروف يمكنه طلب تصريح نقامة الستحالة

 .طرده
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حالة أخرى يمكن لألجنبي فيها الحصول على تصريح نقامة، ينص عليها        

اإلقامة لسبب الحماية االجتماعية )من النص الوحيد للهجرة بإيطاليا  01القانون 

في هذه الحالة يعطي لألجنبي الذي ( تجارحايا االيطبق خصوصا على النساء ض

وبناءا على اقتراح من النائب العام أو الخدمات االجتماعية، يتم نصدار تصريح 

نقامة صالح لستة أشهر قابلة للتمديد نذا قام األجنبي بإتباع برنامج نعادة تأهيل 

 .متفق عليه سابقا

قوبة نلى األجنبي الذي قد قضي يعطي تصريح اإلقامة أيضا في نهاية الع       

العقوبة المفروضة، لجريمة ارتكبها عندما كان قاصرا، وشارك سلوك نيجابي في 

يمكن للسجين طلب اللجوء، حيث ف ,برامج نعادة التأهيل المتفق عليهم مع المربين

بعد  ,تدخل رسمية هذا الطلب بعد نطالق سراحه بإحدى مراكز الشرطة الجهوية

 .يمكن طرد السجين ويخول له الحق في االعتراض عن الطرد طلب اللجوء ال

 

أو اإليداع في السجن قبل  Custodia Cautelareالسجين الخاضع ل      

المحاكمة، يمكن له أن يحصل على تدابير احترازية خارج السجن، مثل اإلقامة 

م االلتزام بالبقاء بالمنزل أو بالحضور حسب مواعيد محددة نلى قس ,الجبرية

نتهاء هذه االشرطة، ففي  هذه الحالة ال يمكن طرد السجين ويمكنه البقاء نلى 

 .التدابير االحترازية

ن المعتقل بإدانة أو حكم نهائي في تواجد بعض الشروط الخاصة، يالسج      

مثل االحتجاز . طلب والحصول على التخفيف عن طريق اإلجراءات البديلةه يمكن

حالة ال ربة من طرف المصالح االجتماعية أيضا في هذه البالمنزل أو التكفل التج

 .ي العقوبةيمكن طرد السجين حتى تنته

  
 المعتقل األجنبي الذي يتوفر على تصريح إقامة -

نذا كان األجنبي لديه تصريح نقامة، وتم نلقاء القبض عليه أو محاكمته ال يعني     
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ن ينص على أن رئيس قسم رغم ذلك فأن القانو ,فقدانه تلقائيا تصريح نقامة

عندما يرى أن األجنبي يشكل خطرا على المجتمع، يمكنه أن يلغي أو  ,الشرطة 

 .يرفض تجديد تصريح اإلقامة، حيث يتم بعدها الطرد من نيطاليا عند نهاية العقوبة

 هأيضا ألنواع معينة من الجرائم ال يمكن( بالتفاوض ) المحكوم عليه السجين     

من  1فقرة  1حاالت خاصة المادة )ديد تصريح نقامته، ما عدا الحصول على تم

جرائم متعلق بالمخدرات، )النص الوحيد للهجرة تسرد هذه األنواع من الجرائم 

يترتب فقدان تصريح ( العنف الجنسي، الدعارة وتشجيع الهجرة الغير الشرعية

نص الوحيد مكرر من ال 2فقرة  16اإلقامة حتى من الجرائم الموجودة بالمادة 

تقليد وتزوير العالمات التجارية للمالبس والحقائب، استنساخ األقراص )للهجرة 

 (.CDالمدمجة 

يمكن للسجين تقديم طلب طعن واعتراض في المحكمة اإلدارية الجهوية       

TAR أو الدراسة عن طريق  ضد قرار نلغاء أو عدم تجديد تصريح اإلقامة للعمل

الحق في اللجوء )امة ألسباب عائلية أو أنواع مثل تصريح اإلق محامي، وعكس

فيجب التوجه مباشرة نلى القاضي نذا انتهت صالحية تصريح اإلقامة ( السياسي

خالل فترة الحبس، فيجب على السجين طلب تجديد التصريح عن طريق الملف 

البريدي الموجود عادة بمكتب المحاسبة للسجن، ولمساعدة في مأل الطلب يمكن 

 .العون من الموظفين المتواجدين بمقر اإلصالحيةطلب 

طالب اللجوء، الالجئين، حماية دولية، "أما بالنسبة ألصحاب تصريح نقامة       

 ".حماية ننسانية

يمكن طلب التجديد شخصيا فقط بقسم الشرطة، ولتجديد هذه التصاريح، تبعت       

وعند نطالق السراح  ,صالحيةيوم بعد انتهاء ال 61برقية لقسم الشرطة قبل نهاية 

 .والخروج يجب الذهاب نلى قسم الشرطة شخصيا إلنهاء اإلجراءات
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 :تصريح إقامة ألسباب قانونية -

شهور قابلة للتجديد ويمكنه أن يعطي على طلب  3 هو تصريح نقامة مدته       

من السلطات القضائية للشخص األجنبي الذي يلزم تواجده لهما أو قضية جرائم 

 .طيرةخ

للمشاركة األجنبي الذي يتواجد بالخارج والذي يريد الدخول نلى نيطاليا       

نلى  رخصة للعودة,حتى نذا كان قد طرد  يمكنه طلب, بمحاكمة ضده أو قضية له

نيطاليا، رخصة مدتها مثل مدة القضية ويعطيها رئيس مركز الشرطة 

(Questore )اكمةة أو المدينة التي تجري فيها المحهللج . 

 

 :إجراء بديل لإلعتقالالطرد ك -

فيما يتعلق باألجنبي الذي يجب عليه قضاء حكم بالسجن نهائي أقل من سنتين       

هذا اإلجراء  ,يمكن لقاضي الحراسة اإلقرار بالطرد .(ماعدا الجرائم الخطيرة)

الذي يمكن نقراره فقط قاضي الحراسة أو يمكن طلبه من طرف المعني باألمر، 

يبقى السجين بالحبس نلى ذلك الحين من . رافقة األجنبي نلى الحدودمعلى ينص 

الواضح أيضا أنه، نذا تم قضاء العقوبة الحبسية كلها، ال يمكن تطبيق نجراء 

 .الطرد

 01في قرار القاضي بالطرد خالل  الطعنيمكن للسجين تقديم اعتراض و      

ال يمكن لألجنبي المطرود الدخول .يوم  11أيام بمحكمة الحراسة، التي تقرر بعد 

سنوات، ونذا دخل قبل انتهاء المدة فيستأنف  01نلى األراضي االيطالية لمدة 

 .العقوبة المتوقفة

 :Strasburgo ستراسبورغاتفاقية 

، تسمح 0211، صادقت عليها نيطاليا في سنة 0213مارس  10بتاريخ        

إتمام العقوبة، بعد موافقتهم في بلدانهم ب لمحتجزين في السجون االيطالية لألجانب ا
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نتكلم هنا عن عقوبة لحكم نهائي لجريمة معترف بها  .صادقت على االتفاقيةالتى 

السلطات االيطالية ال يمكنها العمل بهذه  .أشهر 6في كال البلدين وتتجاوز عقوبتها 

 .االتفاقية في بلدان تنعدم فيها المعاملة اإلنسانية

 

 المدمن على المخدرات السجين/المعتقل 

يمثل السجناء المدمنين على المخدرات مجموعة كبيرة، حيث يمكن القول       

 .أنهم برفقة السجناء األجانب يشكلون الغالبية العظمى للسجون

ومع ذلك من المفيد اإلشارة مسبقا نلى أنه رغم تواجد تشريعات قانونية تحرم      

لديهم فرص  دمنينخدرات، فإن هؤالء المحتى ما يخص االستهالك الشخصي للم

 .ال يتوفر عليها السجناء اآلخرين

 

 :التشريع

، قرار رئيس 0221التشريع الحالي على المخدرات يعود نلى سنة        

ر وتعديل المنهج يمن النص الوحيد للمخدرات، فقد تم تغي 312/0221الجمهورية 

بتحديثات جديدة مهمة من حيث  الذي أتى 1116لسنة  12الكامل بواسطة القانون 

امة، وأيضا في فرص جديدة وفعالة اإليديولوجية، تترجم في عقوبات أكثر صر

 .لنقاهة والتعافيل

، كل المخدرات 0221قبل كل شيء يعتبر التشريع الحالي وخالفا لنص        

 .تضر بالصحة، وأنه ال يوجد فرق بين المخدرات الخفيفة والقوية

 

 نيةالعقوبة القانو

حيازة مخدرات ألغراض أخرى غير االستهالك الشخصي، وحسب نوع       

 .سنة 11سنوات نلى  6وكمية المخدر فتتراوح العقوبة من 
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تعد حالة استثنائية، حالة حبس للكمية وطريقة الملكية، الموجودة بالفقرة       

الفرق بين يعقد تقييم القاضي، الذي كان من قبل تقديريا،  23الخامسة للمادة 

الحبس الستهالك شخصي وبين استعمال من قبل أشخاص مختلفة، فقد تم نعادة 

تقييم الجداول التي تحدد كمية المادة الفعالة الموجودة داخل الكمية التي عثر عليها، 

هو معيار قام  .والذي يمثل التمييز بين االستهالك الشخصي والحيازة لغرض البيع

كل هذا يخلق اختالالت ممكنة في التقييم، حيث  .لغائهبإ 0223استفتاء شعبي سنة 

يمكن لمستهلكين عاديين أن يعاقبوا رغم، ظروفهم الشخصية من ندمان واستهالك 

 .هذا ينطبق بالخصوص على مستخدمي ومستهلكي المخدرات الخفيفة سابقا. معتاد

 .اإلجراءات االحترازية والوقائية -

، تنص على أن القاضي الذي يعتزم تقديم 12التشريع، ومن خالل المادة       

متهم إلجراء احترازي والذي يتابع برنامج تعافي، أو ينوي متابعته يمكنه تطبيق 

ال من الحجز بالحبس، نما بمنزله لتمكينه من بدنجراء اإلقامة الجبرية بالمنزل  

 .الذهاب نلى المكاتب العامة أو بأحد المنشأت السكنية االجتماعية

ينص التشريع أيضا على التكافؤ بين المرافق العامة والخاصة فيما يتعلق         

 .بمسألة ترك شهادة ندمان وشهادة في برنامج التعافي

 

أن  لى هذا التكافؤ والمساواة، للحصول عيجب على المرافق الخاصة،        

تقديم باإلضافة يجب ( 006،002مادة )يتوفروا على متطلبات هيكلية وموظفين 

 قريرات نلى المسؤولين ت

وكذلك السلطات القضائية بعد أي مخالفة يرتكبها أحد المتهمين في حالة نقامة 

وفي حالة اعتبار االنتهاك جريمة جنائية، وعدم نبالغ السلطات ويمكن  ,جبرية

 .نلغاء االعتماد
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 العقوبة اإلدارية -

يمكن أن يخلو من  المستهلك البسيط، الذي ال ينتهك القانون الجنائي، ال       

" Prefetto"تنص على نجراءات ندارية يقوم بها  21اإلدانة، حيث أن المادة 

تعليق رخصة السياقة، تعليق رخصة حيازة )الوالي أو الحاكم الذي يحدد عقوبة 

بالنسبة للشخص الذي بحوزته كمية ...( األسلحة تعليق السفر نلى الخارج

ي برنامج للتعافي بمركز عام أو في مرفق لالستهالك الشخصي والذي ال يشارك ف

وفي حالة اللجوء نلى أحد برامج التعافي، يبقى اإلجراء .  006معتمد وفقا للقانون 

أو العقوبة اإلدارية معلقة حتى انتهاء البرنامج لكي تلغي في حالة النتيجة 

 .االيجابية

شخاص ذوي كونه أكثر صرامة مع األب( 21مادة )ويتميز هذا اإلجراء        

مركز  في هذه الحالة يقوم رئيس. نجراءات الرتكابهم جرائم ضد الممتلكات العامة

د من الحرية حالشرطة، متبعا شروط األمن والسالمة، بتطبيق نجراءات ت

الشخصية للمعني باألمر، معتبرا التكافؤ اإلداري، نجراءات يجب أن يصادق عليها 

ة انتهاك هذه اإلجراءات األمنية فيمكن أما في حال .من طرف السلطات القضائية

إلجراءات جنائية، فمن الواضح هذه االفتراضات الصارمة تمليها اللمستهلك اتباع 

االحتياجات األمنية للمجتمع، أكثر من األغراض العالجية والتربوية التي يقوم 

 (.21المادة )عليها صياغة الحكم 

 :تنفيذ العقوبة

ر كيف أن هذا القانون يظهر فعالية كبيرة في صياغة يجب التركيز في األخي      

 (.21مادة )اإلجراء البديل معتمدا على الصياغة الجديدة 

يطبق على )نين يعتبر نجراء بديل االتكفل التجريبي للخدمات االجتماعية للمد     

لألشخاص ( سنوات لعقوبات أطول 6سنوات، حتى المتبقي  6عقوبات تقل عن 

التحديث الرئيسي يتعلق بإمكانية قاضي  .برنامج نعادة تأهيلالذين يختارون 
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نحه نهائيا من طرف محكمة والذي سيتم م ,الحراسة تطبيق مؤقتا اإلجراء هذا

 ,لحل المشكل المتعلق بالمدة بين نيداع طلب و منح اإلجراء أو تطبيقه .الحراسة

اعية للتعافي الوقت الذي تم توفيره سوف يقضيه المدمن بأحد المنشأت االجتم

 .محترما قوانين هذا التكفل التجريبي

 .فيما يخص الجانب التقني، يرجى الرجوع نلى الفقرة حول تنفيذ العقوبة
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 الجزء الرابع
 دليل الخدمات بجهة الترنتينو آلتو آدجي

 
(حكم ذاتى)المحافظة المستقلة لبولزانو   

 
 خدمات صحية متخصصة فى االدمان

 
Ser.D. Via del Ronco 3;  
 الهاتف;0471/907065 - 0471/907070
sert-dfa@asbz.it; 
lun-giov 9.10-13.00/ 14.00 -18.00        ven9.10 - 14.00;  
Hands Via Duca d’Aosta 100; 
 0471/270924  ,0471/407560; 
 ambulatorio@hands.ines.org;  
lun-giov 8.30- 12.30/14.00-18.00  
ven 8.30-12.30;   

 
 الخدمات العامة لوزارة العدل

 
UEPE مكتب تنفيذ العقوبات الخارجى    
Ufficio Esecuzione Penale Esterna  
Via Macello 50; 0471/983052 - 0471/983086   
uepe.bolzano@giustizia.it  
 
USSM مكتب الخدمات االجتماعية للقاصرين      
Ufficio Servizio Social Minori  
P.zza Vittoria 47; 0471/262854 - 0471/262896;  
ussm.bolzano.dgm@giustizia.it 
 
 
 
 
 

mailto:sert-dfa@asbz.it
mailto:ambulatorio@hands.ines.org
mailto:ussm.bolzano.dgm@giustizia.it
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 الخدمات االجتماعية العامة

Centro Piani Rencio  
via Renon 37; 0471/324297 - 0471/329093;  
DistrettoCentro@aziendasociale.bz.it;  
lun-mar-mer-ven 8.30-12.30   
giov  8.30-13.00/14.00-17.30  
 
Don Bosco  
P.zza Don Bosco 11; 0471/501821 - 0471/934520;  
DistrettoDonBosco@aziendasociale.bz.it;  
lun-mar-mer-ven 8.30-12.30   
giov 8.30-13.00/14.00-17.30 
 
Europa Novacella  
via Palermo 54; 0471/502750 - 0471/502734;  
DistrettoEuropa@aziendasociale.bz.it;  
lun-mar-mer-ven 8.30-12.30   
giov 8.30-13.00/14.00-17.30 
 
Oltrisarco Aslago  
via Pietralba 10; 0471/401267 - 0471/406848;  
DistrettoOltrisarco@aziendasociale.bz.it;  
lun-mar-mer-ven 8.30-12.30   
giov  8.30-13.00/14.00-17.30 
 
Gries S. Quirino 
via Amba Alagi 20; 0471/279592 - 0471/404758;  
DistrettoGries@aziendasociale.bz.it;  
lun-mar-mer-ven 8.30-12.30   
giov  8.30-13.00/14.00-17.30 

mailto:DistrettoCentro@aziendasociale.bz.it
mailto:DistrettoDonBosco@aziendasociale.bz.it
mailto:DistrettoEuropa@aziendasociale.bz.it
mailto:DistrettoOltrisarco@aziendasociale.bz.it
mailto:DistrettoGries@aziendasociale.bz.it
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COMUNITA COMPRENSORIALI الجمعيات االجتماعية   
 
Salto Sciliar  
Campill Center 
Via Innsbruck 29 - 39100 Bolzano; 0471/970299 - 
0471/319401;  
info@ccsaltosciliar.it 
 
Burgraviato  
Via Otto-Huber 13 - 39012 Merano; 0473/205110 - 
0473/205129 
info@bzgbga.it 
 
Pusteria  
Via Dante 2 - 39031 Brunico; 0474/412900 - 
0474/410912 
info@bzqpust.it 
 
Oltradige – Bassa Atesina   
Via Portici 22 - 39044 Egna; 0471/826410 -  
0471/812963;  
info@bzgcc.it; ;  
 
Val Venosta  
Via Principale 134 - 39028 Silandro; 0473/736800 - 
0473/736806 
info@bzqvin.it 
 
Wipptal 
Via Stazione 1 - 39044 Vipiteno; 0472/761211 - 
0472/767331 
info@wipptal.org 
 
 
 

mailto:info@ccsaltosciliar.it
mailto:info@bzgbga.it
mailto:info@bzqpust.it
mailto:info@bzgcc.it
mailto:info@bzqvin.it
mailto:info@wipptal.org
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Valle Isarco  
Vicolo Porta Sabiona 3 - 39042 Bressanone;  
0472/830997 - 0472/835507 
bzgeisacktal@gvcc.net  

mailto:bzgeisacktal@gvcc.net
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SERVIZI DEL PRIVATO SOCIALE AREA 
ACCOGLIENZA 
االستقبال, الخدمات الخاصة االجتماعية   

 
PROGETTO ODòSتعاونية 

 
 -السجناء السابقين -هو منزل استقبال و نقطة التقاء لالستشارة بالنسبة للمحتجزين

يعد قنطرة بين , هو مشروع للكاريطس, جن قبل المحاكمةاالشخاص المداعين بالس

 السجن و المجتمع

 :الخدمات

 االستقبال طبقا لبرنامج-

 ...أقرباء السجناء -المعتقلين السابقين -استشارات للسجناء-

االستعداد للقيام بأعمال لفائدة المصالح العامة، المرسوم التشريعي  -

بالنسبة للتكفل  1100/13/16ي والمرسوم الوزار 121رقم  1111/11/11

 (السابق لنظام العقوبات 12قانون )التجريبي لدي الخدمات االجتماعية 

 :طريقة الدخول

 توجيه، اتصال رسائلي، طلب: 0مرحلة 

 المالحظات األولية بالسجن أو بمركز الخدمات: 1مرحلة 

 تقييم الحاالت الفردية: 3مرحلة 

 لفردي مع المعني باألمرتنظيم وتشغيل البرنامج ا:  1مرحلة 

 .مراقبة دورية: 1مرحلة 

 :الشروط

بمحافظة بلزانو ( Residenza)لولوج البرنامج والمرفق، يجب توفر اإلقامة 

حاليا أو سابقا، توفر تصريح اإلقامة بالنسبة لألجانب صالح، أو أن يكون األجنبي 

 .يتوفر على نقامة قانونية على األراضي االيطالية
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 :لالتصال
Indirizzo: viale Venezia 61 a, 39100 Bolzano 
Tel   0471 054080;  Fax 0471 054081;  
Email:odos@caritas.bz.it;                        
sito:  www.caritas.bz.it 
Oraria apertura pubblica: 24 ore su 24 tutto l’anno.  
Per consulenza chiedere  appuntamento in orario 8.30 – 
11.30 ; 15.30 – 18.00 
 

CASA – OZANAM – HAUS مركز    
 

ننه مركز للترحيب واستقبال السجناء السابقين، برنامج تابع بالتعاون مع نحدى 

 .التعاونيات االجتماعية

 :الخدمات

توفير مسكن للسجناء السابقين لوقت معين مع ضرورة المثول لبرنامج عمل أو 

 .ي عالم الشغل والمجتمع الهدف األول هو المسؤوليةتكوين لتسهيل اإلدماج ف

 :طريقة الدخول

يؤدون خدمة أسبوعية بسجن  عن طريق مقابلة لدى التعاونية متطوعين اثنين

 بلزانو

 :لالتصال
Indirizzo: Südtiroler Vinzenzgemeinschaft – Conferenza 
“St. Martin” – 39100 Bozen-Bolzano, Piazza Parrochia 
27. 
Tel + Fax: 0471 970086;  
Email:  vinzenzgem@rolmail.it             
Sito:www.rolbox.it/vinzenzgemeinschaft.suedtirol 
Oraria apertura pubblica: أخد موعد  
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CASA ARCHE’ مركز     
 
ن من صعوبات ، حيث يعانو(المتشردين)مركز استقبال لألشخاص بدون مأوى 

 .ةنفسية ومادية وصحي

 :الخدمات

  (أشهر 6)استقبال حاالت الطوارئ 

  (سنتين 1)استقبال داخل برنامج 

 نشارة مع عمالء المركز و أفراد أسرتهم التدخل في حاالت المشاكل 

 التعاون مع الخدمات االجتماعية 

 مطعم اجتماعي للمحتاجين، يفتح في الغذاء 

 :طريقة الدخول

 قائمة االنتظار، توصية، اتصال شخصي. 

 تقييم حالة بحالة، وتفعيل البرنامج فرديا: ولالقب 

 
 :لالتصال

Indirizzo: via IV novembre 14/16 39012 Merano 
Tel. 0473 201361 
Email:  arche@caritas.bz.it   
Sito: www.caritas.bz.it 
Orari apertura pubblico: 24 ore su 24    
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 Novum Aquariusالتعاونيات االجتماعية  

 

، مكان وأداة فعالة للتكوين المهني Bاونيات اجتماعية من الدرجة الثانية تع

 .واإلدماج بسوق العمل بالنسبة لألشخاص المعوزة بهدف ندماجهم اجتماعيا

، الذي وحد الجمعيتين وكون فريقا "Iskra"قامت بتفعيل برنامج  1100منذ 

 .سوق العمل واحد من الخبراء المميزين في ندماج األشخاص المعوزين في

 –النجارة : هذه البرامج تعتمد على دورات تكوينية في مجاالت مختلفة

ميكانيك الدراجات الهوائية، تنظيف وصيانة المساحات الخضراء، صيانة وتنظيف 

 اإلدارات والمكاتب، المطاعم، الصيانة، الحضانة واالستقبال، القهوة،

 طريقة الدخول

والتوصيات من مختلف مراكز الخدمات يجمع الفريق المسؤول التقريرات  

االجتماعية، يقوم ببعض المقابالت للتعارف والتقييم األولي إلمكانية تفعيل ندماج 

 .رارممسار اإلدماج بسوق العمل يكون مراقب باست .في البرامج

 
 

 :لالتصال
Indirizzo: Equipe Iskra : c/o Coop. Novum  
via Macello, 49 
Tel. 0471 971713 Fax 0471 327679 
Email: info@novum.it 
Sito: www.novum.it 
 
 

 EUREKAتعاونية  

 من نحن

هدفنا تشجيع وتسهيل الطريق من الصعوبات بالنسبة للمعوزين، أعضاء أو 

شخاص المعرضين نلى نقصاء غير أعضاء مع نيالء االهتمام الخاص باأل

mailto:info@novum.it
http://www.novum.it/
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وذلك بتعزيز العالقات والقدرات الفردية  .اجتماعي واستبعاد من سوق العمل

 .اإلنسانية عمال بمبادئ التكافل والتضامن االجتماعي 

مراكز للغسيل، مراكز تجميع، تنظيف ورعاية  :م الخدمات التالية لمدينة بلزانويتقد

 ,خلق عالقة ثقة للمدى الطويل مع العمالءالمناطق الخضراء سعيا من التعاونية ل

خلق نشاطات وتقديم خدمات للمجتمع عن طريق تفعيل مناصب شغل ألشخاص 

 .معوزين إلعطائهم فرصة جديدة

 :مناطق العمل

 جهة كالدارو و ترالنو, باسا أتيزينا, مدينة  بلزنوا

  الخدمات

  الغرس وزرع األشجار ,رعاية المناطق الخضراء 

  المساكن االجتماعية/ للمطاعم والمرافقمراكز غسيل 

 صيانة مرافق األلعاب لألطفال 

 المنتزهات والحدائق العامة والخاصة, صيانة ورعاية البساتين 

 تنظيف وصيانة الوحدات الصناعية 

 خدمات كي المالبس 

كراء، غسل، كي، طي، وتغليف مالبس داخلية للخواص والعامة وحتى المرافق 

انة ورعاية المساحات الخضراء، صيانة ورعاية المساحات صي ,العامة لالستقبال

 .العامة والخاصة خدمات تجميع وتغليف

 

 : لالتصال
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Indirizzo: via Visitazione n.42  

39100 Bolzano 

Tel. 0471 203111  

Email: eureka@lastrada-derweg.org 

 
 

 خدمات اجتماعية فيما يخص العمل: القطاع الخاص

 

 LA FENICEتعاونية 

ندماج األشخاص في سوق الشغل، قانون . 0تهتم ب  Bتعاونية اجتماعية من نوع 

 دورات تكوينية. 1 1110لسنة  310

أشغال صيانة صغيرة في البناء؛ صباغة، الرحيل واالنتقال؛ تجهيز : الخدمات

 .ندماج األشخاص المعوزين اجتماعيا في سوق العمل, الحدائق للحفالت

و ,ية من الخدمات االجتماعية الصحية وكذلك القضائيةتوص: طريقة الدخول 

القبول يتم عن طريق توصية من طرف مكتب خدمات يتعاون مع الجمعية بدورة 

 .Stageتكوينية، تنتهي بمرحلة تدريب 

 

 
 :لالتصال

Indirizzo: via Di Mezzo ai Piani 21, 39100 Bolzano 
Tel. 0471 981100; Michele Gangemi 340 8414388 

 

 

 تعاونيةCLA(  عمال مشاركين ومساعدين)

 .تنتج مواد من ورق الكارتون طباعي ونشهاري Bتعاونية اجتماعية من نوع 

 الخدمات
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 ندماج األشخاص المعوزين اجتماعيا في سوق العمل 

 طريقة الدخول
توصية من أحد مكاتب الخدمات الذي يتعاون مع الجمعية، عن طريق دورة  

 .Stageي بمرحلة تدريب   هتتكوينية مهنية تن
 

 :لالتصال
 
Tel: 0471/501297;  
Email: info@clabz.it   
Sito:  www.clabz.it 
Orari apertura pubblico:   08,00-12,00 – 14,00-17,00 
 
 

 Inside Coopتعاونية 

 هي تعاونية اجتماعية إلدماج األشخاص المعوزين اجتماعيا في سوق العمل

 :الخدمات

تصميم الجرافيكي، تصميم مواقع : سوق العمل من الطراز العاليندماج ب

 .االنترنيت، الطباعة والنشر

 :الدخول

 توصية 

 تقييم الكفاءة والحاالت الفردية, تقييم االستعداد

 برنامج فردي 

 .مراقبة دورية

 
 :لالتصال

Indirizzo: Via maso della Pieve 2d 
Tel: 0471 052121 
Email: inside@insidebz.net   
Sito:  www.insidebz.net 
 أوقات عمل المكاتب العمومية 
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 ALBATROSتعاونية  

تهتم بتوظيف األشخاص المعوزين اجتماعيا، قانون  Bتعاونية اجتماعية من نوع 

 .0220لسنة  310

 الخدمات

 :برامج ندماج في أسواق العمل

طهير؛ معالجة تنظيف مناطق مغلوقة وخارجية؛ الت: خدمات التنظيف والرعاية

وصيانة األرضيات واألرصفة، تنظيف الزجاج والنوافذ، تنظيف األدراج، تنظيف 

 .المرائب والمحالت التجارية والمكاتب

تصميم , قص والعناية باألشجار: خدمات البستنة ورعاية المساحات الخضراء

العناية وصيانة المقابر، ,مساحات خضراء، التخلص من النفايات الخضراء 

جة المناطق الخضراء بالمبيدات الحشرية ومبيدات األعشاب، خدمة نزالة معال

 .الثلج

تحقيق مشاريع تربية بيئية للمدارس بهدف التحسيس احتراما : التربية البيئية

 .تسلق األشجار, للطبيعة

أعمال تفصيل، تصميم داخلي وخارجي للمنازل، المحالت التجارية، : النجارة

 .تفكيك وتجميع األثاث, أثاث، األسوار بوابات جدران،, األبواب

  خدمات

 جمع المالبس المستعملة لصالح كاريطاس ومدينة بلزانو

 طريقة الدخول

 توصية، تواصل مع المكاتب .0

 تجهيز برامج فردية لإلدماج بسوق الشغل .1

 تفعيل مرحلة تدريب عن طريق مكتب الوساطة للعمل .3
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 .0220لسنة  310التوظيف عن طريق القانون  .1

مساعدة في كتابة السيرة الذاتية، طلبات العمل، )افقة في التوظيف المر .1

 ...(التكوين للمباريات، رخصة اللغة

 

 الشروط

بمحافظة بلزانو حاليا أو سابقا، ( RESIDENZA)يتوجب التوفر على السكن 
التوفر على تصريح نقامة بالنسبة لألجانب صالح أو التوفر على وضع قانوني 

 .DOMICILIOأو  RESIDENZAتوفر على  يسمح باإلقامة، ال
 
 

:لالتصال  
Indirizzo: Via L. Zuegg 48, 39012 Merano 
Tel: 0473 445135; Fax: 0473 209896  
Email: info@albatros.bz.it;  
Sito: www.albatros.bz.it  
lun-giov  8,30-12,30 – 14,00-17,30  
Venerdì 8,30 – 13,00 
 
 

 IL Ponteالتعاونية االجتماعية         

في مجاالت الخدمات  0226هي تعاونية اجتماعية ال ربحية، نشيطة منذ سنة 

 .اإلنسانية وخصوصا ندماج األشخاص المعوزين اجتماعيا في سوق العمل

 :الخدمات

مطاعم، صيانة نمكانية العمل بمجال تنظيف المكاتب، العمل بالمطابع أو ال 

سنة  310المساحات الخضراء، لفائدة أشخاص معوزين اجتماعيا طبقا للقانون 

 .ذوي اإلجراءات البديلة عن الحبس 0220

 :طريقة الدخول

mailto:info@albatros.bz.it
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  التوصل بين التعاونية، الشخص المعوز ومسعفة الخدمات االجتماعية

 ........للمكتب المكلف، يمكن أيضا تواجد المربي أو المعلم

 مع الشخص المعوز ومكتب الخدمات االجتماعية المكلف  مقابالت

 بالبرنامج الكامل

 تقييم القدرات والمهارات 

 صياغة ودراسة برنامج اإلدماج في سوق العمل. 

 مراقبة ورصد المسار الفردي دوريا مع المكاتب المعينة. 

 الشروط

 .0220لسنة  310احتياج وفقا للقانون / حرمان / التوفر على شهادة العوز  

 

 لالتصال
Indirizzo: Via Firenze, 11/b – 39100 Bolzano 
Tel:0471 261949; Fax: 0471 469369 
Email:  info@ilpontebz.it      
 أوقات العمل 12.00 – 8.30
 
 

 OASIS ONLUS   التعاونية االجتماعية

 Bتعاونية اجتماعية من نوع  

 310ن اجتماعيا طبقا للقانون تهتم بإنعاش ومساعدة األشخاص المعوزي :الخدمات

ة، ينه، وتقدم خدمات مختلفة، برامج تربوية، تعليمية، م1، مادة 0220لسنة 

 :مجاالت العملندماج بسوق العمل، 
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 رعاية الحدائق، المساحات الخضراء والطرق 

 جمع النفايات 

 تركيب اآلالت المتحركة 

  صيانة صالة التزحلق على الجليد(SILL CENTER) 

 باعة، الرسم والالفتاتمختبر الط 

 طريقة الدخول

 .توصية، تقديم طلب نلى التعاونية من طرف أحد مكاتب الخدمات العامة .0

 نعالن التواجد واالستعداد بعد نرسال الملف .1

 تقييم و مقابالت تعارف .3

في حالة تواجد واستعداد الشخص، تفعيل برنامج فردي بمساعدة المكتب  .1

 الموصي

 Servizio persona Oasisمراقبة دورية  .1

 
 :لالتصال

Indirizzo: Via di Mezzo ai Piani 6 – 39100 BOLZANO 
Tel: 0471/301675 Fax: 0471/970049 
Email:  info@oasis-bz.it;                     
Sito:  www.oasis.bz.it  
 lun – giov: 8.00-12.30 14.00-17.30   
ven: 8.00-14.00  

mailto:info@oasis-bz.it
http://www.oasis.bz.it/
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 MEBOتعاونية     

، تقوم بخدمات تنظيف وصيانة مختلفة، جمع Bتعاونية اجتماعية من نوع 

 نفايات 

 الخدمات

ندماج بسوق العمل ألشخاص معوزين اجتماعيا، ينتمون نلى فئات محددة في  

 .0220لسنة  310القانون 

 طريقة الدخول

 (العام والخواص)وصية، وتواصل مع المكتب المسؤول ت 

 تجهيز برنامج فردي لإلدماج في سوق العمل 

 تفعيل مرحلة تدريب عن طريق مكتب الوساطة للعمل 

  0220لسنة  310التوظيف طبقا للقانون. 

:لالتصال  
Indirizzo: via Palade 99/2, 39012 Merano 
Tel: 348 2414466 
Email: emer.alberto@tin.it                 
 
 

 ANGOLO VERDEتعاونية  

 تهتم بتصميم وصيانة المساحات الخضراء والحدائق Bتعاونية اجتماعية من نوع 

 الخدمات

ندماج بسوق العمل ألشخاص معوزين اجتماعيا، ينتمون نلى فئات محددة في  

 .0220لسنة  310القانون 

 طريقة الدخول
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 (العام والخواص)ول توصية، وتواصل مع المكتب المسؤ 

 تجهيز برنامج فردي لإلدماج في سوق العمل 

 تفعيل مرحلة تدريب عن طريق مكتب الوساطة للعمل 

  0220لسنة  310التوظيف طبقا للقانون. 

 

 :لالتصال
Indirizzo: via Galilei 2, 39100 Bolzano. 
Tel: 335 5482325  
Email:  angoloverde@angoloverde.com                
 
 

 TURANDOTتعاونية  

تهتم بتصميم وصيانة البساتين، المساحات الخضراء،  Bتعاونية اجتماعية من نوع 

 .المنتزهات، خدمة كي المالبس، خدمات الحراسة والحمالة

 الخدمات

ندماج بسوق العمل ألشخاص معوزين اجتماعيا، ينتمون نلى فئات محددة في  

 .0220لسنة  310القانون 

 ولطريقة الدخ

 

 

  (العام والخواص)توصية، وتواصل مع المكتب المسؤول 

 تجهيز برنامج فردي لإلدماج في سوق العمل 
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 تفعيل مرحلة تدريب عن طريق مكتب الوساطة للعمل 

  0220لسنة  310التوظيف طبقا للقانون. 

 :لالتصال
Indirizzo: via Speckbacher 44, 39012 Merano (BZ), 
Email: info@turandot.eu 
Tel: 0473/445629 – Fax: 0473/207432  
Sito: www.turandot.eu           
 

 
 المحافظة المستقلة لترنتو

 

 A.P.A.Sالخدمات االجتماعية الخاصة  باالستقبال     

الجمعية الجهوية للمساعدة االجتماعية، تعمل بدون هدف ربحي مع محافظة ترنتو 

تعتبر مركز لالستماع واستقبال , لخاصة للمقاطعةالمستقلة، والمكاتب العامة وا

لألشخاص ذوي احتياجات خاصة، صعوبات نفسية عائلية اجتماعية متعلقة 

 .معالجة بذلك مسألة االحتجاز بشكل عام, باإلدماج االجتماعي أو باالحتجاز

 الخدمات

جزين، االستقبال والتوجيه، مقابالت أسبوعية بسجن ترنتو، تقديم الدعم ألسر المحت

, استقبال سكني وفقا لبرامج خاصة مؤقتا، دورات تدريبية مهنية لمتطلبات العمل

 Oltre il"التنشيط الثقافي وننتاج الفصلية , تشجيع وتدريب العمل التطوعى

Muro" وصيانة موقع اإلدارة على االنترنيت ، 

 .توعية المجتمع بمشاكل اإلصالحيات والسجون

 الشروط

 APAS ء المتواجدون بسجون ترنتو، السجناء الخاضعين نلى تساعد السجنا

mailto:info@turandot.eu
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نجراءات بديلة والساكنين بمحافظة ترنتو أو المقيمين بإحدى المراكز العامة التابعة 

وأيضا , والسجناء الساكنين بترنتو لكن مسجونين خارج المحافظة, للمحافظة

المفرج  السجناء, والسجناء المفرج عنهم الساكنين بالمحافظة وأسرهم, أسرهم

 . عنهم الساكنين بمناطق أخرى في حاالت خاصة جدا

 

 :لالتصال
Indirizzo: Vicolo S. M. Maddalena, 11, 38122 Trento (TN)   
Tel: 0461 239200; Fax: 0461 238323 
Email: info@apastrento.it 
Sito: www.apastrento.it 
Orari di apertura: lun, mar, giov, ven 8:30-12:30 – 14:30- 

 18:00;  mer, sab 8:30-12:30 
 
 

 ATAS ONLUSجمعية   

الجمعية الترنتينية الستقبال األجانب، تقدم خدمات للمواطنين األجانب المهاجرين، 

تبعا للقانون . مع محافظة ترنتو المستقلةخدمات سكنية واستشارية طبقا التفاق 

 .والتعديالت التابعة 03رقم  0221الجهوي ماي 

 الخدمات

 .خدمة استشارة ونرشادات لألجانب المحتجزين بسجن ترنتو وروڤيرتيو

وأجانب سجناء مسبقا فيما يخص طلب  , خدمة توجيه واستشارة لمكاتب عمومية 

 .تسوية الوضع القانوني بإيطاليا

 
 :تصاللإل

Indirizzo: c/o Cinformi Via Zambra 11, 38121 Trento 
Tel: 0461/405631; Fax: 0461/405699;  
Email: michele.larentis@atas.tn.it  
Oraria apertura pubblica: 9.00-13.00  (giovedì 9.00-
15.00) 

mailto:info@apastrento.it
http://www.apastrento.it/
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Referente:  Michele Larentis 
 
 

 PUNTO D’INCONTROتعاونية  

جتماعية، هدفها هو مصلحة المجتمع، تعزيز التكامل واإلندماج البشري تعاونية ا

في المجتمع، مع نشارة خاصة نلى األشخاص المعوزين اجتماعيا، والعمل من أجل 

دعم وتشجيع األشخاص المهمشين عامة، وذلك عن طريق تقديم مبادرات 

 .ومساعدات مختلفة

 الخدمات

سكرتارية ( أبريل -نونبر)ي فصل الشتاء استقبال بالنهار، استقبال ليلي فقط ف

( السبت بعد مقابلة للتعارف في المكتب/ من االثنين)اجتماعية، وجبة الغذاء 

 .خدمات حمام، خدمة خزانة المالبس

 الورشة

ورشة النجارة والترميم واإلصالح، من أجل الحصول على شروط العمل عامة  

ور المعني باألمر شخصيا نلى للحصول على خدمة االستقبال يكفي حض, مع أجرة

يتكلف بالطلب مكتب الخدمات , المكتب وطلب ذلك، للقبول بالعمل في الورشة

 .االجتماعية الجهوي

 
 

 :لإلتصال
Indirizzo: via del Travai, 1, 38122, Trento 
Tel. 0461 984237; Fax: 0461 264726; 
Email: direzione@puntodincontro.trento.it 
9,00-17,00 dal lunedì al sabato أ وقات العمل                           
                
 

 أوقات االستقبال
9,00-17,00 (lun, mar, mer, ven, sab) 

mailto:direzione@puntodincontro.trento.it
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14,00-17,00 giovedì 
via del Travai 5 (segretariato sociale), 7 (sala),  
via Esterle (docce e guardaroba) 
Tel. 0461 984237; Fax: 0461 264726 
Email: accoglienza@puntodincontro.trento.it 
 

 الورشة
8,30/11.30-13,00/17,00 (lun – ven) 
via Maccani 150, 38121Trento 
Tel. 0461 830208;  
Email: laboratorio@puntodincontro.trento.it 
 
 

 AMAمجموعة   

أو سجناء أحرار، يستهدف " معتقلين أحرار"مجموعة مساعدة ذاتية، اختاتر اسم 

 .األشخاص المحتجزين بسجن ترنتو

االنتماء للمجموعة يبقى أمرا اختياريا بالنسبة لألشخاص الذين يرغبون أو يريدون 

 .مشاطرة مشاعرهم وأحاسيسهم أثناء فترة االعتقال مقاسمة و

والمشاعر بدون  عواطفالمجموعة هي مكان ووقت حر، حيث يمكن التعبير عن ال

مجموعة يديرها مسيرون متدربون تسمح بإجراء  .خوف من أن يتحكم عليك أحد

بناءا نيجابي بين أشخاص يتقاسمون نفس المشاعر  و نقاشوالحصول على حوار

 .والهموم

 الخدمات
 يديرها مسيرون متدربونAMAمجموعة  
 

 :لإلتصال
Indirizzo: Via Torre d'Augusto,  2/1, 38122 Trento, Email 
ama.trento@tin.it 
Tel: 0461 239640; Fax: 0461 222951 
www.automutuoaiuto.it 
 Oraria apertura pubblica: 9.00-12.30 dal lunedì al 

mailto:accoglienza@puntodincontro.trento.it
mailto:ama.trento@tin.it
http://www.automutuoaiuto.it/
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venerdì; pomeriggio su appuntamento 
Referente : Ass. Soc. Sandra Veturelli 
 
 

 GIRASOLEتعاونية  

 :مجاالت 3، وتعتمد أنشطتها على (رجال)تعاونية تهتم باألشخاص المتهمين 

عن طريق برامج نعادة التأهيل ألشخاص  مركز الترحيب واالستقبال، .0

معوزين، يواجهون صعوبات في تكوين عالقات، وفي تدبير الحياة 

 .اليومية، وذلك من أجل تسهيل نعادة اإلدماج االجتماعي والعملي

شقق، حيث يمكن / منازل  6يتوفر على  Casa ex Maglioمركز  .1

 هني أو أجتماعيللنزالء التحقق من القدرة الذاتية على اتباع مسار م

ورشة نصالح وترميم األثاث القديم والنجارة، من أجل الحصول على  .3

 متطلبات وشروط العمل

 الخدمات

مقابالت تعارف اعتماد على طلبات مقدمة من مكاتب الخدمات -

 . االجتماعية

 .مقابالت نرشادية حول اإلجراءات البديلة للسجن-

 الشروط

، يجب أن يتوفروا على توصية وتزكية طلبات القبول والتسجيل بالتعاونية

 أو المكاتب المعتمدة UEPEمن مكاتب تنفيذ العقوبات الخارجي 

 
 :لإلتصال

Indirizzo: Via Flaim, 3 – 38068 Rovereto 
Tel: 0464 438914; Fax: 0464 437209 
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Email comunitagirasole@virgilio.it  
Orari apertura pubblico: previo appuntamento 
Referente : Carollo Luigi, Pozza Fabiola 
 
 

 
 جل التضامن ترنتو روتيريتوأمحامون ما 

 

خدمة حماية الشؤون القانونية لألشخاص المتشردين، نشأت بتعاون ممثلي 

شخاص مختلف التعاونيات والجمعيات االجتماعية التي تتعامل مع األ

 و يمول هذه.المهمشين 

 La Fondazione Casa di Risparmio di Trento   توفر

هذه الخدمة مكتب مفتوح مرة في األسبوع بوجود محامي ومتطوعين من 

  استشارات قانونيةأجل 

 .حماية واستشارة مجانية لألشخاص المتشردين المهمشين :الخدمات

 الشروط

 عدم وجود مسكن قار 

 بةظروف مادية صع 

 انعدام توفر دخل أو أية وسيلة دعم 

 وجود عدة احتياجات ومشاكل 

 عدم وجود نمكانية التغيير في الوقت القصير. 

 
 : لإلتصال

TRENTO 
Indirizzo: Via Travai n. 1— 38122 TRENTO  

mailto:comunitagirasole@virgilio.it
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Tel. 0461 984237 Fax. 0461 264726 
Email: accoglienza@puntodincontro.trento.it 

direzione@puntodincontro.trento.it 
Sito: www.puntodincontro.trento.it 
Referente: Angelo Poletti 
Orari apertura: 16.30-14.30 أخد موعد يوم الخميس 
 
 
ROVERETO 
Indirizzo: c/o CENTRO ITALIANO FEMMINILE (CIF) Via 
Campagnole n. 13/A – 38068 ROVERETO  
Tel. 334 7777487 
Email: aps.rovereto@gmail.com 
Orari apertura al pubblico:  أخد موعد أوا و ثالث يوم تالثاء من
  dalle ore 14.30 - 16.30 الشهر
  
 

CARITAS  DIOCESANA   TRENTO 

 

مركز استماع واستقبال وتضامن لعمدة مدينة ترنتو، حيث يستقبل طلبات 

 .األشخاص المعوزين ماديا واجتماعيا

يقوم المركز بخدمة داخل سجن ترنتو لحساب السجناء  1111منذ سنة 

 .الذين ال يتوفرون على دعم أسري

 الخدمات

 .السجين توفير مالبس ومنتوجات النظافة الشخصية بناء على طلب من 

 

 :لإلتصال

Indirizzo: Via Endrici, 27 Trento 

Tel. 0461 261166; Fax: 0461 266176 

mailto:accoglienza@puntodincontro.trento.it
mailto:direzione@puntodincontro.trento.it
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Email: s.ticchi@diocesitn.it; m.tapparelli@diocesitn.it 

Referenti: Ticchi Simona-Tapparelli Mariangela 

 

 

CONVENTO PADRI FRANCESCANI 

يوفر فترة محددة ألشخاص , مركز االستقبال السكني بالكنيسة الفرانسيسكية

يستقبل . مدمنين أو مهمشين من أجل التعافي والعودة نلى الحالة العادية لإلنسان

صغيرة مع بعض السجناء المفرج عنهم من السجن أو الحاصلين على مشاكل 

 .العدالة في انتظار حصولهم على عمل وندماجهم بالمجتمع

 

 

 الخدمات

تجربة الحياة  مع أشخاص آخرين، برنامج خاص ولقاءات يومية دائمة، 

خدمات تنظيف وصيانة المركز، الحصول على الشروط للعمل بمجال الورد 

 والزراعة، مقابالت شخصية مع المربين وخبراء آخرين 

 الشروط

خطي فردي، مقابلة سابقة مع المعني باألمر ومع المكتب الموصي، طلب 

توفر مع األسر واألقرباء، مع مكتب الخدمات االجتماعية، قبول , فترة تجريبية

 .شروط واحترام النظام الداخلي للمركز

 
 

 :لالتصال
Indirizzo: Via A. Diaz, 3, 38023, Cles 
Tel: 0464 421147  
Email:fraticles@pcn.net  
 

mailto:s.ticchi@diocesitn.it
mailto:m.tapparelli@diocesitn.it
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VOCE AMICA 

سرير،  02مركز االستقبال هو بناية ضيافة سكنية مختلطة تحتوي على 

تخص األشخاص الذين لديهم صعوبة في االمتناع عن أخذ المؤثرات العقلية 

 .والذين يمكن خضوعهم إلجراءات بديلة عن السجن

 الخدمات

شخاص برنامج عالجي إلعادة التأهيل، يهدف نلىالمساعدة على  تعافي األ

 المدمنين

 الشروط

 اإلدمان على المخدرات وما شابه
 
 

 :لالتصال
Indirizzo: Via Giardini n. 34 -  38060, Villa Lagarina 
Tel: 0464 413736 ;  Fax: 0464 499287;  
Mail voceamicatn@libero.it   
Referente : Carlo Bruno 
 
 

PUNTO D’APPRODO 

كنية لنساء مطلقات أو منفصالت مع أو تعاونية اجتماعية توفر رعاية س

يتواجدون في حالة مادية مؤقتة ألسباب شخصية اجتماعية أو عائلية، , بدون أبناء

الولوج نلى المساكن . والذين يحتاجون نلى دعم خاص لمواجهة هذه المصاعب

يمكن أن يخص أيضا نساء تابعين إلجراءات بديلة عن الحبس بشرط أن تكون 

 .مع طبيعة النظام الداخلي للمركز المرأة متوافقة

 الخدمات

 نيواء مؤقت للنساء المطلقات أو المنفصالت, مركز االستقبال
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 مركز استقبال نيواء األمهات وأبناءهم

 شقة مراقبة لنساء ضحايا االتجار البشري

 .ورشة تجريبية للمتطلبات األساسية لسوق العمل

 الشروط

 يرحوافز المعنية باألمر إلجراء التغي 

 ضمان ورعاية الخدمات االجتماعية الجهوية العمومية أو الخاصة 

  سنوات 3تجديد وقت االستقبال والرعاية في مدة ال تتجاوز 

 قدرة واستقاللية في رعاية الذات والبيئة المحيطة 

 قدرة على التعامل والتعايش مع اآلخرين. 

 
 

 :لالتصال
Indirizzo:Via Valbusa Grande, 48  
Tel: 0464 422049 ;  Fax: 0464 422059;  
Email: puntodapprodo@virgilio.it  
Sito www.puntodapprodo.it 
Referente: مدير الشؤون العامة  (A.S. Giuseppe Piamarta) 
 
 

CAPMARTA 

, سكنللعالج والتعافي من اإلدمان عن طريق توفير  CAPMARTAمركز 

المدمن " أنا"تكمن فرضية العمل، في تشجيع . طريقة عالجية نفسية تحليلية

الضعيفة والحساسة عن طريق نقامة عالقة عاطفية مع المسعفين، السترجاع 

 .شخص قادر على التغيير واثق من نفسه

   الخدمات

  SERTيستقبل أشخاص مدمنين مبعوثين من مكتب 

ص خاضعين لبرامج عالجية بديلة للحبس عن يستقبل أيضا في عدد محدود، أشخا

mailto:puntoapprodo@libero.it
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 .طريق التكفل االجتماعي

 الشروط

ع وكالة الخدمات مركز مسجل لدي الهيئات المساعدة، معتمد وفي تعاون م

 الصحية الجهوية 

 

 

 

 :لالتصال
Indirizzo: Fraz. Meano, loc. Camparta Alta, Via delle 
Case Nove 43, 38040, Trento 
Tel: 0461 991351;  Fax: 0461 991351 
Orari apertura pubblico: tutti i giorni   
Referente: dott. Valerio Costa 
 
 

VILLA SANT'IGNAZIO  
يهتم . تعاونية تضامن اجتماعي تستقبل وتأوي أشخاص في حاالت عائلية صعبة

ق عن طري. مكتب االستقبال واإليواء االجتماعي بأشخاص سجناء سابقين أو حاليا

وكذا برامج تكوينية تعليمية للشباب متوسطة، , اإليواء المؤقت للبالغين وكبار السن

 ...(منزل، عمل،)وطويلة حتى بلوغ استقاللية ملحوظة 

 خدمات

السجناء والمحتجزين سابقا وكل النزالء يمكنهم االستفادة من خدمات المطعم 

 .والسكن، مرافقة أخصائيين اجتماعيين ومربيين خبيرين

 
 :لالتصال

Indirizzo: Via delle Laste 22, Trento 
Tel: 0461 238720;  Fax: 0461 236353;  
Email: ospitalita@vsi.it;  
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Sito: www.coop.vsi.it 
apertura 24h su 24h :أوقات عمل المركز     
9-12  15-18 :أوقات االستقبال   
 
 

SCUOLA  PRIMARIA  E SCOUDARIA TRENTO 5 

ينظم نشاطات دراسية وتعليمية  TRENTO 5والتكوين للكبار  مركز التربية

 داخل سجن مدينة ترنتو

 الخدمات

دورات تعليمية أولية لمحاربة األمية، لغة نيطالية لألجانب، محو األمية االعالمية، 

دورة من أجل الحصول على , نادي السينما, نشاطات حوارية شفوية تعبيرية

عن طريق امتحان ( ماي–شتنبر )رجة األولى سنويا شهادة التعليم ابتدائي من الد

 .في نهاية السنة الدراسية

 الشروط

كل السجناء يمكنهم التسجيل ما عدا بالنسبة لدورة نيل شهادة التعليم االبتدائي، 

 .حيث يلزم توفر معرفة عامة لللغة اإليطالية

 
 :لالتصال

Indirizzo: Istituto comprensivo “Trento 5”, Piazza 
Raffaello Sanzio 13, Trento 
 

 
 

 

 .مكاتب الخدمات االجتماعية الخاصة

IL GABBIANO 

تعاونية اجتماعية تهتم بتوظيف أشخاص معوزين اجتماعيا، تتكون من أعضاء 

وقامت التعاونية بإدماج ما يقارب  0212نشأت في دجنبر . موظفين ومتطوعين
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احتجاز ونجراءات )دالة شخص معوز ذوي سوابق ومشاكل قانونية مع الع 101

 (بديلة للحبس

 

 الخدمات

 .اإلدماج بسوق العمل

 
 :لالتصال

Indirizzo: Via Provina, 20, 38123 Ravina (Tn) 
Tel: 0461 343501;  Fax: 0461 343600;  
Email: il_gabbiano@consolida.it;  
Sito: www.ilgabbianotrento.coop 
Orari apertura pubblico:  lunedì-venerdì 7,45 – 17,30 
Referente : Sandro Nardelli 
 
 

JOB’S COOP SOCIETA’ COOPERATIVA 

 المساحات الخضراء، المنتزهات

في األعمال االجتماعية طبقا تعاونية ننتاج للوظيفة والعمل، توجد فرق متخصصة 

تؤخذ األسماء من مكاتب التسجيل للعمل . من الئحة العاطلين عن العمل 02للبند 

 بمدينة روڤيريتو

 
 

 :لالتصال
Indirizzo: Via Terranera, 75/77, 38065, Mori (TN) 
Tel: 0464 919191 ;  Fax: 0464 919100;  
Email cornelio@jobscoop.it 
 
 
 

LAVORI IN CORSO 

mailto:il_gabbiano@consolida.it
http://www.ilgabbianotrento.coop/
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تعاونية تهتم باألشخاص المعوزين اجتماعيا والمحتاجين لعمل، متيحة الفرصة 

لهؤالء األشخاص ألخذ مسار تكويني عملي منظم لتطوير وتعزيز القدرات الفردية 

 . من أجل دخول سوق العمل

 الخدمات

ندماج بسوق العمل باستخدام التسهيالت المتاحة من طرف الجماعات المحلية 

 تداريب ودورات تكوينية( 01و 2قانون )لعمل الجهوية وسياسة ا

 .شروط الولوج في نطار الخطة الجهوية لسياسة الشغل :الشروط

 
 :لالتصال

Indirizzo: Via S. Cipriano, 26, 38087 Roncone (Tn) 
Tel: 0465 900061; Fax: 0465 900242;  
Email info@lavoriincorso.tn.it  
Orari apertura pubblico: lun-ven 8:30-12:30 e 14:00-
18:00 
Referente : Licia Busatti (Direttore e Responsabile 
Sociale) Nicola Lombardi  
 
 

PADRI  FRANCESCANI  DI CLES 

بمدينة كليس، يقدم  S.ANTONIOمركز االستقبال واإليواء السكني لكاثدرائية 

عانون من اإلدمان وما شابه، أو ويوفر فترة إليواء واستقبال مؤقتة ألشخاص ي

يعيشون حالة تهميش اجتماعي، أشخاص خاضعين إلجراءات بديلة عن السجن 

بهدف تقديم برنامج تكويني يمكن من الحصول على بيئة ديناميكية لمواجهة 

 .مصاعب الحياة االجتماعية، وذلك بهدف نعادة ندماج ناجح وفعال في المجتمع

 الخدمات

وتواصل مهمة جدا بالنسبة للنزالء، وذلك عن طريق اقتسام فترة نيواء تعايش 

ينعقد كل صباح لقاء بمشاركة . الوقت، تبادل األفكار المناقشات والتواصل الدائم
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تتاح فرصة الحصول . الموظفين، حيث يتم مناقشة كل المشاكل اليومية التعايشية

 .على مقابالت فردية مع المربيين أو خبراء ومهنيين

 وطالشر

وصية من مكتب الخدمات االجتماعية الجهوية وقبول المعني باألمر للقانون ت

الداخلي للمركز بعدما يتم تخصيص مقابالت فردية، للتعارف وتبادل المعلومات، 

أسابيع  1نلى  3وفي حالة قبول الطلب، سوف تكون هناك فترة تجريبية لمدة 

برنامج والطريق المقترح وبهدف تمكين المربيين والنزالء من معرفة ما نذا ال

وعند نهاية الفترة التجريبية، يقوم . متوافق مع الدوافع الشخصية واالستعداد النفسي

المركز بعقد لقاء أولي لمراقبة المكاتب العمومية وبعدها تستمر التجربة لمدة يتفق 

 .عليها في البداية

 
 :لالتصال

Indirizzo: via A.Diaz, 3, 38023, Cles 
Telefono: 331/7160001 - 0463/421147,  
Email: fraticles@pcn.net 
 

 
VENATURE  S.C.S 

، منفصلة بطريقة متراضية عن التعاونية 1112تعاونية اجتماعية تأسست في سنة 

 .LE COSTEاالجتماعية 

VENATURA فر عمل هي مصنع اجتماعي، يهتم بتوظيف نساء معوزات يو

مستقر وأمن المرأة المعوزة عن العمل ذات االحتياجات الخاصة، تشتغل بيئة عمل 

 .مختلطة تقافيا، لتطوير قدراتها وكفاءاتها

تقدم التعاونية خدمات غسيل، كي مالبس، خزانات مالبس، كراء مالبس داخلية 

 .تنظيف بعض مراكز نيواء االجتماعي...( شرائف ومفارش المائدة)

مغسلة سجن ترنتو، ممكنة السجناء من العمل تقوم  1101تعاونية منذ سنة تدير ال

mailto:fraticles@pcn.net
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التعاونية بخلق فرص عمل بالتعاون مع الشخص المعوز ومكتب الخدمات 

االجتماعية الجهوي بسجن ترنتو ووكالة العمل بترنتو يشتغل بالتعاونية ما يقارب 

 .                        1101/01/30شخص في تاريخ  26

 
 :لالتصال

Indirizzo: Via Alto Adige, 94 – 38121 Trento 
Telefono: 0461.950961 
Fax: 0461.950904 
Email: segreteria@lecoste.org 
Pec: venature@pec.cooperazionetrentina.it 
Referente: Domenico Zalla 
 
 

SAMUELE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  
 
تعاونية اجتماعية تنظم دورات تكوينية بالنسبة ألشخاص يعسشون صعوبات 

و ذلك من أجل بناء و نكمال , حيث ال يمكنهم ولوج سوق العمل مباشرة, مختلفة

 .عالقة ننسانية مهنية متينة

 فبفضل تنوع الورشات التدريبية و قدرات التعامل للموظفين فى نطاق بيئة تعليم

فتزداد , تعطى التعاونية قيم للمهارات و القدرات الشخصية للمعنيين باألمر. جيدة

 .التوعية و القدرة على التمكن من متطلبات و شروط أحد الوظائف

 :تعمل التعاونية اعتمادا على قناتين أساسيتين

تنتمى نلى , 0220لسنة  01ورشات مهنية نصف سكنية طبقا للقانون الجهوى  -

و كذلك ورشة التحصل على شروط العمل , ئة االجتماعية للعملمركز التنش

 sé"هذه المسارات المهنية تعتمد على هدف يدعى , بالنسبة للبالغين

competente  " و الذى يتحقق عن طريق التعرف و المحافظة على القدرات

mailto:segreteria@lecoste.org
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موعية الشخص بقدراته , المتواجدة و كذلك تجربة و تقييم قدرات جديدة و حديثة

 .اطنية على نمكاناته الشخصيةالب

أهدافا مختلفة من بينها   FSEتقدم مشاريع الصندوق اإلجتماعى األوروبى  -

"Competenza di sé  " و الذى يتحقق عن طريق تنمية القدرات و المهارات

 .التمكن من المهارات الشخصية إلعطاء نوع من المسؤولية,المهنية

 

 :المستفيدين من الخدمة

, أو لديهم صعوبات فى متابعتها, لشباب الذين انقطعوا عن الدراسةالقاصرين و ا -

أفكار ’ و استخالص قدرات, اكتساب تجارب مهنية, الراغبين فى فهم عالم الشغل

 .و رغبات

, (معرفية, دهنية, بدنية)أشخاص بالغين من ذوى اإلعاقة المتوسطة و الخفيفة  -

لكنهم يحتاجون نلى , الوقتقادرين على تكوين برنامج عمل نيجابى  مع مرور 

 .موارد نفسية و عملية لبلوغ هدفهم

أشخاص بالغين من ذوى نعاقة يحتاجون نلى اإلبقاء على نشاط قدراتهم و  -

 .و راحة نفسية يومية, من أجل تحقيق استقاللية ذاتية, معارفهم

 التوجيه نلى سوق العمل الجهوى أجاب يحتاجون نلى -

معتقلين , مدمنون فى فترة العالج) جتماعى أشخاص بالغين فى حالة تهميش ا -

أشخاص لم ينجحوا فى اإلندماج , معتقلين سابقين, خاضعين لإلجراءات البديلة

 .بالمجتمع

 الخدمات

, المطاعم, الورق, الجلد) برامج توظيف تدريبية بورشات مهنية تعليمية 

 (صيانة المساحات الخضراء, المبيعات,التغليف
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ألشخاص ذوى نعاقة أو , بىللصندوق االجتماعى األورودورات تكوينية تابعة 

 .مهمشون

 الشروط

من الضرورى توصية من طرف مكاتب الخدمات , بالنسبة لبرامج التوظيف

فتختلف الشروط  للولوج , أما برامج الصندوق االجتماعى األوروبى. االجتماعية

 .يرجى االتصال بالتعاونية للتحقق من الشروط. من بنامج لبرنامج

 
 :لالتصال

Indirizzo: Via alle Laste,22 - Trento 
Tel. 0461-230888  Fax 0461-260820 
Sito http://samuele.vsi.it  
Email: educa@coopsamuele.it 
Referente: dott.ssa Elena Pivotto 
 
 

LA SFERA  تعاونية 
 
 

تهدف أنشطتها نلى توفير فرص عمل ألشخاص تعرضوا  ,Bتعاونية من نوع 

. للتهميش من سوق العمل و الذين يتعاونون مع مراكز الخدمات االجتماعية 

بالتعاون مع مكتب الخدمات , يأخد مسار مهنى فردى, فالشخص الذى يتم اختياره

 Ser.T., Serv ,UEPE , Agenzia del) :االجتماعية الذى يدعمه

Lavoro ) 

 

 شطةاالن

) الصيانة و خدمات الصرف الصحى لفائدة القطاع العام و الخاص, التنظيف -

 ...(وحدات سكنية, مرافق عمومية, مكاتب

mailto:educa@coopsamuele.it
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المناطق الريفية و , القاعات الرياضية, صيانة و ندارة المساحات الخضراء, بناء -

 .أشغال المحافظة على البيئة عامة, و الحدائق, الغابوية

 الرياضية السهر و مراقبة المرافق -

 وظائف مفيدة اجتماعيا -

, ألدينو, بلديات مدينة ترنتو, محافظة ترنتو المستقلة) زبائن الرئيسيين هم ال

مدارس عديدة و كثير , سوڤير, مورى, ألبيانو,بومارولو, ڤوالنو, ميتزولومباردو

 .من الزبائن المنتمين للقطاع الخاص

 
 :لالتصال

Indirizzo: via Lung’Adige San Nicolò, 12 – 38122 Trento 
Tel: 0461 983488 – fax : 0461 261976; 
Email: info@lasfera.org  
Sito: www.lasfera.org 
 
 

A.L.P.I تعاونية    
 

 التقديم للعمل عن طريق برامج فردية

 تعاونية و جمعية اجتماعية

 Bنو ع تعاونية ندماج فى سوق العمل من 

تشجع و تعزز التعاونية مسارات ندماج فى سوق العمل موجهة بالخصوص نلى 

 .الشباب الخاضع لبرامج عالجية تديرها مراكز صحية نفسية بمحافظة ترنتو

 :أجزاء 3البرنامج مقسم نلى 

 (عبر منح عمل أو فترات تدريب بالنسبة للطلبة) التوجيه نلى العمل  -

لوكالة  01التدخل رقم , عبر عقود عمل دائمة )التوجيه نلى العمل المهنى  -

 (العمل بيرنتو

mailto:info@lasfera.org
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نلى برامج و أنشطة  المتابعة بعد اإلدماج بالنسبة لألشخاص المنتمون -

 التعاونية و أيضا بالنسبة للشركات التى توظفهم

بداية البرنامج تتم عن طريق توصيات من مكاتب الخدمات االجتماعية  -

 .ظيفالمدرسية و مراكز التو, الصحية

 

 

تغليف و تعبئة منتوجات , تتشكل األنشطة اإلنتاجية فى أعمال تجميع -

توجد هناك أيضا أنشطة ننتاج . مصنعة و شبه مصنعة للقطاع الخاص

 .خاصة للمنسوجات

 

 
 :لالتصال

Indirizzo: Via Ragazzi del ’99, 13 - 38123 Trento 
Tel. 0461 914967 Fax. 0461 397364 
Email: alpi@consolida.it 
Sito: www.coop-alpi.it  
Orario : lunedì-giovedì 8.00 – 12.00, 13.00-17.00 
venerdì 8.00-12.00 , 13.00- 15.00 
 Grazia Fait المسؤول االجتماعى 
 
 

L'OASI S.O.S LAVORO ة    تعاوني  
  

 

 1بتاريخه  310حيث وفقا للقانون رقم , Bتعاونية اجتماعية من نوع 

تقوم التعاونية . فإن التعاونية تهدف للمصلحة االجتماعية العامة, 0220نونبر 

بهدف تعزيز ثقافة التضامن ( تجارية و خدماتية, صناعية,فالحية)مختلفة بأنشطة 

رات كل شخص لبلوغ مستوى معيشى و ذلك بتشجيع نمكانات و قد, داخل المجتمع

mailto:alpi@consolida.it
http://www.coop-alpi.it/
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 .أفضل

 Valle deiقاطنين بمنطقة )توفر التعاونية فرص عمل ألشخاص 

Laghi )و ذلك عن طريق . يواجهون صعوبات فى ولوج سوق العمل التقليدى

تفعيل برامج و مشاريع فردية لإلدماج بسوق  العمل تسجل االشخاص المهمشين 

على تعزيز و تنمية القدرات ( الجهوية مسجلين بمراكز الخدمات االجتماعية)

 .الشخصية و التهيئة و االستعداد لسوق العمل

 الخدمات

  (النظافة, صيانة المساحات الخضراء)ندماج فى سوق العمل 

  برنامج عمل بتعاون مع مراكز الخدمات االجتماعية العمومية متفق عليه
 .مع وكالة العمل الجهوية

 الشروط

 وبيةجنسية نيطالية  أو أور

مراكز , السجن, الخدمات االجتماعية)توصية من مراكز الخدمات الجهوية 
 ...(مراكز العالج من االدمانSerT,, االستشفاء العقلية

برنامج اإلدماج فى سوق العمل مخصص لألشخاص ذوى االحتياجات 

, المرضى السابقين بالمستشفيات العقلية, الذهنية و الحسية, الجسدية, الخاصة

, المدمنين على المخدرات و الكحول, ص الخاضعين نلى عالج نفسياألشخا

الخاضعين المدانين , القاصرين فى سن العمل و الذين يواجهون مشاكل عائلية

 16من قانون  ter 12مكرر و  12و  12المادة )إلجراءات بديلة عن االحتجاز

 .311رقم  0221يوليوز
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 :لالتصال
Indirizzo: V.le S. Pietro 8/b – 38076 Lasino 
Tel : 0461 864708 ;  Fax : 0461 340633 
Email: info@oasivalledeilaghi.com  
Orari apertura pubblico: lunedì-venerdì 8.00-12.00  
14.00-18.00 
Referente sociale : Ass. Soc. Lutterotti Arianna 
 
 

 المقاطعة المستقلة لمدينة ترنتو
ة العدلالخدمات العمومية لوزار  

 
 

UEPE 
العقوبات الخارجى مكتب تنفيذ   

 
Indirizzo: Via Vannetti 13, c/o palazzo Uffici  
Tel. 0461 230261 0461 234572 Fax. 0461/263633 
Email: uepe.trento@giudtizia.it 
Orario: Lun-ven 9.00-13.00 sab 9.00-12.00 
 

                          USSM                           مكتب الخدمات االجتماعية للقاصرين          
Indirizzo: via Madruzzo 13, Trento 
Tel. 0461 984261 Fax. 0461 232501 
Email: ussm.trento.dgm@giustizia.it 
Orario: Lun-mer-ven 8.00-14.00 mar-giov 8.00-17.30 
 
 
 

 المحكمة العادية لمدينة ترنتو
Indirizzo: Largo Pigarelli 1, Trento 
Tel. 0461 200111 Fax. 0461 200405 
Email: tribunale.trento@giustizia.it 
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 الخدمات الصحية المختصة باإلدمان
 

Ser.D.  قسم اإلدمان 
Indirizzo: via Gocciadoro 47/49 Trento 
Tel. 0461 364777  
Email: raffaele.lovaste@apss.tn.it 
Orario: Lun-ven 8.00-13.00 14.00-17.30 
 

 قسم اإلدمان على الكحول
Indirizzo: via Rosmini 16, 32122 Trento 
Tel. 0461 235825 Fax: 0461 234180 
Email: alcologiatn@apss.tn.it 
Orario: Lun-ven 8.30-10.30 
 

 اعيةالخدمات العمومية االجتم
 

 قسم الخدمات االجتماعية, مقاطعة مدينة ترنتو
Indirizzo: via Alfieri 6, 32122 Trento 
Tel. 0461 884477 | 0461 884466 Fax: 0461 884497 
Email: servizio_attivitasociali@comune.trento.it 
Orario: Lun-mar 8.30-12.00 14.30-16.00 
 Mer-ven 8.30-12.00  
 Giov 8.00-16.00 
  
 

 
 Centro Duplicazione PAT: مطبعة 
اإلدريسي سيدي يوسف: ترجمة   

mailto:raffaele.lovaste@apss.tn.it
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Orario: Lun-ven 8.00-13.00 14.00-17.30 
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