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توجيهات نافعة لجامعة املساجني

 ليس هناك شخص
معاق بل

هناك مجتمع يعيق
احمد الشقريي
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 يعترب التّوجه نحو العامل املعقد للخدمات واملؤسسات أمرغري سهل للغاية: فتعقيد ونوعية القطاعات والتدخالت كثريا
 ما تجعل من الصعب عىل املواطنني تلبية توقعاتهم الرشعية واحتياجاتهم الناشئة. خاصة يف حالة األشخاص املالحقني

 جنائيا، سواء كانوا مجندين أو معتقلني أو مستقيلني من قبل الهياكل العقابية، فإن هذه الصعوبة تتسع وتتضاعف
,بشكل كبري

 وكثريا ما تكون الظروف الشخصية لهذه الفئة من السكان عائقا حقيقيا أمام تحقيق حقوقهم، وأخد الطريق اإليجايب
 إلعادة االندماج االجتامعي، واستعادة كرامتهم الشخصية. لهذا السبب فإنه ال يقدر بثمن هذ املرشد  لحقوق  –

 كيفية التوجه بني قواعد السجن ومامرساتها « التي أنتج من طرف كلية الحقوق لجامع  تورينو وذلك بفضل أيضا
 عمل الطلبة واالساتدة, يف تثمني هذا ‹املرشد›، الذي يعترب أداة مفيدة وفّعالة، قرر املجلس اإلقليمي يف البيمونتي مع

 اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان واللجنة  الضامنة لألشخاص الخاضعني لتدابري تقييدية للحرية الشخصية يف املنطقة،
دعم املرشوع

 إىل جانب هذه األداة السهلة وذات قيمة عالية لهدا «مرشد»، تم  اقرتاح كتيب جديد كأداة اخرى مناسبة و إضافية و
 توزيعه عىل نطاق واسعولتكامل املعلومات. فإن للنسيج االجتامعي اإلقليمي كل املصلحة يف مساعدة إدارة السجون
 يف جعل املادة الدستورية من املقال ٢٧ أكرث واقعية، والتي تنص عىل أن «العقوبات ال ميكن أن تتكون من معالجات

«تتعارض مع اإلحساس باإلنسانية ويجب أن متيل إىل إعادة تعليم  املدانني
 يعد هذا املنشور إسهام حقيقي من املجلس اإلقليمي بالبيمونتي  يف تدعيم حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك أولئك الذين

.ثبتت أو ثبت أنهم مالحقني جنائيا

Mauro Laus 
ماورو الوس

رئيس املجلس اإلقليمي واللجنة اإلقليمية لحقوق اإلنسان

Enrica Baricco
ايرنيكا باريكو

نائب رئيس اللجنة اإلقليمية لحقوق اإلنسان
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املقدمة

املقدمة



 املعرفة التخاد القرار!» هي واحدة من أكرث الدروس االصطناعية واإلنتاجية للويد جي إيناودي. ال ميكن إال ملواطن
 عىل علم ومدرك أن يتخذ حقه  كامال يف الحياة املدنية للبلد ويكون قادرعىل أن يقرر لنفسه ولألخرين املصائر

 الشخصية أو االجتامعية التي تنطوي عليه وتجعله يعتربشخصا ناجحا
هناك أيضا مستوى آخر من املعرفة الذي يجعلنا مواضيع وليس أشياء يف عرصنا، فضاءنا وعالقاتنا

 يجب معرفة ديناميكيات وشبكات العالقات والوظائف واملهارات، ومستويات املسؤولية ونطاق التدخل للعديد من
.قطع لغزعرصنا هذا

 يتألّف مجتمعنا الحديث واملتقدم من عدد كبري من خطط وأدوار تدعو  إىل العمل  بتكاتف واالتفاق عىل أهداف
 مشرتكة. بحيث أن املواطن «الطبيعي» يف كثري من األحيان يجد صعوبة يف التوجيه والفهم: من؟ ماذا؟ كيف؟ أين؟

 متى؟. أحيانا أيضا: ملاذا؟ بالنسبة للمواطن األكرث هشاشة وغالبا الغري مهيأ, ذو مشاكل اكرب وأشد خطورة، واملنسجم
 مع اطارات أكرب وأكرث إدارية و مع نسيج اجتامعي اكرثضعفا و محيط عائيل اكرث  استقرارا و تجربة حياتية أصعب
 و تجربة انتكاسية تعيق النمو, فمن الطبيعي أن يجد نفسه يف بحرالبريوقراطية ، يتعب نفسه  دون نتائج ويفقد

 .الطريق
 بفضل هذه االنعكاسات واملعتقدات، فإن ضامن األشخاص الخاضعني لتدابري تقييدية للحرية الشخصية يف ١٢

 مدينة حيث يقع سجون البيمونتي و املكتب اإلقليمي,  يرغبون يف اإلعراب عن امتنانهم لجامعة تورينو لقيامها
 بإصدار «مرشد جديد لحقوق املساجني»  حديث يف محتوياته، موّجه إىل املحتجزين. بل ايضا إن التنسيق بني ضباط
 البيمونتي يعرب عن ارتياحه للقرار الذي اتخذته اللجنة اإلقليمية لحقوق اإلنسان التابعة للمجلس االقلمي  بأن يغتنم

 هذه الفرصة العطاء أهمية أكربللعمل الذي قام به الطالب واالساتدة من خالل تحقيق ونرشدليل السجناء باالضافة
اىل  هذا الكتيب و الدي يحتوي عىل توجيهات نافعة لجامعة املساجني

 ويعترب إسهام حقيقي حتى ال تصبح «الشبكات» , التي نشارك فيها جميعا والتي ميكن أن تكون مصدرا شخصياا قويا
  يف املسارات التي يقررالشخص اتخاذها,  مصيدة خارقة

 يف الحتام نود ان نشكر التعاون القيم الدي قام به كل من عضو لجنة حقوق االنسان االقليمية االستاد يونس توفيق
 والسيد نورالدين خيدون جمعية املشعل بطورينو

Bruno Mellano
برونو ميلالنو

ضامن األشخاص الخاضعني لتدابري تقييدية للحرية الشخصية ملنطقة بيدمونت
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توجيهات نافعة لجامعة املساجني



5

Provveditorato del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
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إدارة السجون واملؤسسات العقابية

 إدارة السجون
واملؤسسات العقابية

من هم وماذا يفعلون؟
  ان الهيئات اإلدارية هي أجهزة هامشية من املستوى العام لقيادة وزارة العدل, يف تورينو يوجد هناك الهيئة االدارية

.لليمونتيي، ليغوريا، وفايل داوستا
 وتتمتع هذه املنظامت بصالحيات يف التوظيف وتنظيم الخدمات واملؤسسات لألشخاص املحتجزين واملعتقلني و

 ترميم العالقات مع السلطات املحلية واملناطق والخدمات الصحية الوطنية، وتؤدي هذه املهام محليا وفقا للربامج
  والعناوين والتوجيهات التي تنظمها إدارة السجون، من أجل ضامن توحيد اإلجراءات العقابية داخل املؤسسات

.الوطنية
 يوجد يف بيدمونت ثالثة عرش مؤسسة جزائية للبالغني، وواحدة للقارصين التي وفقا للقانون ٢٠١٤/١١٧ تستضيف

.القارصين أو املراهقني حتى سن ٢٥ سنة إذا ارتكبت الجرمية يف سن مبكر

.الهيئة االدارية  للبيمونتيي، ليغوريا، وفايل داوستا

Amministrazione 
penitenziaria 

e istituti di pena
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إدارة السجون واملؤسسات العقابية

         ‘Ferrante Aporti’  بالنسبة ملعهد القارصين فإن التوجيهات تشري اىل التايل: املعهد الجنايئ للقارصين

تنبيه

 هام: يعترب نظام العدالة للقارصين اإليطايل منوذجا أوروبيا، و اضافة اىل املؤسسة العقابية للقارصين يحتوي
 هذا النضام عىل الخدمات االجتامعية للقارصين و مركز االستقبال تحت مسؤولية مركز العدالة للقارصين ،

.يتمّيز هذا النضام بوجود محكمة مخصصة للقارصين



من هم وماذا يفعلون؟
 إن املجال الرئييس لتدخل مكاتب إنفاذ القانون الجنايئ الخارجي  هو إنفاذ العقوبات غري االحتجازية والتدابري البديلة

 لالحتجاز. وتحقيق هذه الغاية، يقومون بوضع وتقديم للقضاء برنامج املعاملة التي سيتم تطبيقها والتحقق من
.تنفيذها بشكل صحيح

 إن املهام املوكلة إليهم مبينة يف املادة ٧٢ من القانون رقم ٣٥٤ املؤرخ ٢٦ متوز ١٩٧٥ وغريه من قوانني اإلنفاذ الجنايئ
 مع اإلشارة بوجه خاص إىل القانون ٢٠١٤/٦٧ الذي قّدم أداة جديدة لالختبارالذي يعلق اإلجراءات ويلغيها يف نهاية

.املطاف
 أنشطة ملساعدة ومرقابة األشخاص الخاضعني للمراقبة, للحضانة وللخدمات االجتامعية وأيضا لدعم السجناء   

.املنزليني
.تنفيذ أعامل املرافق العامة وفرض عقوبات بديلة اثناء االحتجاز  

 إجراء دراسات استقصائية عن الحالة الفردية واالجتامعية و األرسية فيام يتعلق باالشخاص الذين يسعون إىل  
.قبول تدابري بديلة لالحتجاز واختبارها

 بناء عىل طلب املراقبة القضائية، هناك ايضا أنشطة تحقيق لغرض تطبيق أو تعديل أو توسيع أو إلغاء التدابري  .
.االمنية
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توجيهات نافعة لجامعة املساجني

 مكاتب إنفاذ القانون
الجنايئ الخارجي
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مكاتب إنفاذ القانون الجنايئ الخارجي
UEPE ALESSANDRIA 
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تنبيه

تنبيه

تنبيه

إن مكاتب إنفاذ القانون الجنايئ الخارجي   يف اليساندري لهم واليات قضائية يف اقليم اليساندريا

.إن مكاتب إنفاذ القانون الجنايئ الخارجي  يف كونيو لهم واليات قضائية يف اقليم كونيو

.إن مكاتب إنفاد القانون الجنايئ يف نوفارا هم مكاتب لهم واليات قضائية يف اقليم نوفارا و فريبانو
يوجد يف فريبانيا مكتب يف نواحي مدرسة تدريب السجون
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UEPE TORINO 
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توجيهات نافعة لجامعة املساجني

:تنبيه

:تنبيه

 إن مكاتب إنفاد القانون الجنايئ لتورينو يقع  بني املقاطعات يف بيدمونت، ليغوريا وفايل دوستا. لديها واليات
 .قضائية عىل مقاطعات تورينو، أستي و أوستا

.إن مكاتب إنفاد القانون الجنايئ لفرشييل لها واليات قضائية يف اقليم فرشييل و لبييال

 هام: بالنسبة للقارصين أو األشخاص املدانني بارتكاب جرائم, اللذين  ترتاوح أعامرهم بني ٢٥ عاما وحتى سن ٢٥
 سنة، فإن الخدمات االجتامعية املختصة بهم تقع  يف مركز العدل للقارصين يف بيدمونت وليغوريا وفايل داوستا

.وماسا كرارا
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السلطة القضائية للمراقبة

 السلطة القضائية
للمراقبة

Magistratura 
�������	������

ما هي؟
 تعمل محكمة املراقبة  بوصفها جهازا جامعيا. ميتد االختصاص اإلقليمي ملحكمة املراقبة ليشمل محكمة االستئناف

.املحلية بأكملها، وهي دائرة مراقبة املقاطعات التي تحددها املؤسسات العقابية املوجودة هناك

ماذا تفعل؟
 ترشف السلطة القضائية للمراقبة عىل تنظيم املؤسسات العقابية و تتدخل يف جميع املسائل التنفيذية للمحكوم
 عليه؛ ولذلك من واجبها أن تبت يف طلبات ما تسمى باملنافع الفردية (البدالت واإلفراج املبكر) وحاالت القياس

 البديلة وكذلك عن جميع املعاهد األخرى املحجوزة لواليتها عىل نظام السجون وقانون العقوبات (التدابري األمنية).
 ولها اختصاص إرشايف لضامن إنفاذ حكم احتجاز املتهمني وفقا للقوانني واللوائح، عىل النحو املنصوص عليه يف املادة

.٦٩ من نضام السجون
 فإن مكاتب املراقبة املدرجة يف مقاطعة محكمة االستئناف يف تورينو هي خمسة مكاتب: أليساندريا، كونيو، نوفارا،

.تورين و فريجيس
 يتم تعريف اختصاص السلطة القضائية يف العديد من املكاتب عن طريق املعايري املختلفة (بدءا من اللقب) واألقاليم

.واملعهد
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تنبيه

تنبيه

 ميتلك مكتب السلطة القضائية ملدينة االسكندرية والية قضائية يف دائرة محكمة اإلسكندرية العادية ويف معاهد
سجن اإلسكندرية

 ميتلك مكتب السلطة القضائية ملدينة كونيو والية قضائية  يف دائرة محكمة كونيو العادية ويف معاهد سجن
.كونيو

 ميتلك مكتب السلطة القضائية ملدينة نوفارا والية قضائية يف دائرة محكمة أوستا, نوفارا و فربانيا العادية ويف
معاهد سجن أوستا, نوفارا و فربانيا

توجيهات نافعة لجامعة املساجني
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تنبيه

 ميتلك مكتب السلطة القضائية ملدينة تورينو والية قضائية يف دائرة محكمة تورينو العادية ويف معاهد سجن ألبا,
.أستي و تورينو ويف املساكن املختص بتنفيذ اإلجراءات األمنية يف مدينة برا بإقليم كونيو

 تتمتع املحكمة القضائية يف تورينو بوالية قضائية إقليمية متتد إىل محكمة االستئناف يف تورينو، التي تشمل كامل
.أرايض منطقتي بيدمونت وفايل داوستا

 ميتلك مكتب السلطة القضائية ملدينة فرشييل والية قضائية يف دائرة محكمة بييال, إفرييا و فرشييل العادية ويف
معاهد سجن بييال, إفرييا و فرشييل ويف املساكن املختصة بتنفيذ اإلجراءات األمنية بإقليم تورينو

السلطة القضائية للمراقبة
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 ضامن حقوق
 املساجني أو مسلويب

الحرية الشخصية

الضامن الوطني
من هو وماذا يفعل؟

 هي هيئة مستقلة قادرة عىل مراقبة أماكن سلب الحرية من خالل زيارتها لها (مثل السجن وأماكن الرشطة ومراكز
 املهاجرين واملساكن لتنفيذ التدابري األمنية التي أنشئت مؤخرا بعد إغالق مستشفيات األمراض النفسية القضائية،
 والرعاية الصحية الالزمة. والغرض من الزيارات هو تحديد أي أهمية حاسمة، و ربط عالقة تعاون مع السلطات

  املسؤولة، وإيجاد حلول لها. وباإلضافة إىل ذلك، فإن الضامن الوطني،وظيفته داخل  املؤسسات  مع مامرسة سيطرتة
 وحل  الحاالت التي تخلق أعامال عدائية أو التي تنتج شكاوى يقدمها األشخاص املقيدون، وتحفظ للسلطة القضائية

 .الشكاوى القضائية التي تتطلب تدخل املحكمة القاضئية
 منحت الدولة اإليطالية للضامن الوطني مهمتني: األوىل تتعلق بالتزام نشئ إثر التصديق عىل الربوتوكول االختياري

 لألمم املتحدة ملنع التعذيب الذي ينص عىل أنه يجب عىل الدولة إنشاء تقنيات وطنية مستقلة ملراقبة أماكن سلب
 الحرية, من خالل الزيارات ودرس الوثائق، ملنع وقوع أي احتامل معاملة تتعارض مع كرامة األشخاص. ويتعلق األمر

 الثاين مبراقبة اعادة األجانب الذين يعيشون بشكل غري قانوين يف إيطاليا وصحبهم اىل بلدان املنشأ. وينص التوجيه
.األورويب للعائدين (٢٠٠٨) عىل أن كل بلد يراقب الحالة بهيئة مستقلة

توجيهات نافعة لجامعة املساجني
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تنبيه
 هناك العديد من البلدان االروبية التي تضمن حقوق األفراد املسلويب الحرية. ففي إيطاليا الطريق الذي بدأ منذ

 عام ١٩٩٧ أدى إىل إنشائها بحلول نهاية عام ٢٠١٣، ولكن تعيني الكلية وإنشاء مكتب تم فعليا يف األشهر األوىل
من عام ٢٠١٦

الضامنون اإلقليمون يف إيطاليا والبيمونتي
من هم وماذا يفعلون؟

 يلعب الضامنون دورا مهام يف الدفاع عن حقوق األشخاص املسلوبني الحرية الشخصية (وبالتايل ليس فقط بالنسبة
. للسجناء) وفقا للقانون و للصالحيات املسندة إليهم ، ويكون لكل منهم اختصاص يف إقليمه

 عىل الصعيد الوطني، كان يوجد منذ سنوات تنسيق بني الضامنني اإلقليميني واملحليني. فهو يجمع، عىل أساس طوعي،
.الضامنني اإلقليميني واملحليني الذين ينويون أن يكونوا جزءا منه

 تم تعيني الضامن ملنطقة البيمونتي، الذي ينص عليه القانون اإلقليمي املؤرخ ٢ كانون األول / ديسمرب ٢٠٠٩، يف
 نيسان / أبريل ٢٠١٤ بفضل تعيني املجلس الترشيعي أصبح يف منصبه يف ١٢ أيار / مايو من نفس العام. وفقا للفقرة

 ٤ من املادة ١ من قانون الدستور، فإن الضامن «يعمل باستقاللية كاملة ويتميز أيضا باستقاللية الحكم والتقييم».
 يساهم يف ضامن حقوق األشخاص املعتقلني يف السجون املختّص بالقارصين وضامن األشخاص املقبولني يف تدابري
 بديلة، الذين تّم نقلهم إىل مصحات من أجل الخضع  للرعاية الصحية  الالزمة، وهم نفس االشخاص املضيفني يف

.مراكز االستقبال حيث تتم أيضا تحديد هوية األجانب وطردهم

ضامن حقوق املساجني أو مسلويب الحرية الشخصية
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توجيهات نافعة لجامعة املساجني
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تنبيه
:للوصول اىل الضامن ملنطقة البيمونتي ميكن

إرسال رسالة إىل العنوان الربيدي, تحدد تفاصيلك وتفاصيل وضعك وأسباب أي طلب للمقابلة أو التدخل  
تقديم طلب للسجن: يف هذه الحالة يتلقى الضامن طلب بسيط إلجراء محادثة بدون حاجة اىل التفاصيل 

تقديم بيان مسبب من قبل أفراد األرسة، أو أطراف ثالثة أو محامني 
.يف أول مقام مقدم سيفتح املكتب ملف رسي وشخيص

ضامن حقوق املساجني أو مسلويب الحرية الشخصية
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توجيهات نافعة لجامعة املساجني

 ضامنون البلدية  بالبيمونتي

من هم وماذا يفعلون؟
 يتكون الضامنون املوجودين حاليا يف باليمونتي من اثني عرش شخصا، لكل مدينة يقع فيها السجن. وعىل الجانب

الوطني، تم أيضا تنفيذ تنسيق إقليمي يف بيدمونت منذ بداية عام ٢٠١٦
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تنبيه
 التعامل مع الضامن البلدي املختص يعني القدرة عىل الحصول عىل مقابلة شخصية يف السجن يف وقت أقرص من

الذي تتطلّبه الشخصيات األمنية األخرى، وخاصة مبا يخص القضايا اإلدارية والبريوقراطية للبلدية

 هام باليمونتي هي املنطقة الوحيدة يف إيطاليا التي لديها الضامن البلدي لألشخاص املحتجزين ولكل سجن داخل
الجهة

ضامن حقوق املساجني أو مسلويب الحرية الشخصية
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توجيهات نافعة لجامعة املساجني
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 شباك املواطن داخل
نقابة املحاميني

من هم وماذا يفعلون؟
 املجلس الوطني للمحاميني املكلف بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٣، حاليا وفقا للامدة ٣٠ من القانون رقم ٢٤٧ املؤرخ ٣١
 ديسمرب ٢٠١٢ (قانون جديد ملهنة املحاماة) املستخدم منذ ٤ مايو ٢٠١٣، ينص عىل إنشاء وانضباط «شباك املواطن»

.يف املكاتب املحلية ملجلس نقابة املحاميني
 ميكن استخدام هذا الشباك مجانا للحصول عىل أي معلومات مفيدة حول كيفية  الوصول إىل العدالة والتمتع

 بالخدمات املهنية للمحامني، ولكن من الواجب الحظراملفروض  عىل تقديم أنشطة استشارية ومعلومات يف انتضار
.الحكم القضايئ
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شباك املواطن يف نقابة املحاميني

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ALESSANDRIA 
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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di BIELLA
�D�8����	����������	���(��
�������������
�������1�:���������&�;=�1�/<522�.�	����

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ASTI   
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 هام  صممت نقابة املحامني ملدينة كونيو و الغرفة الجنائية «فيتوريو تشيوسانو» تنشيط شباك «املواطن
.املعتقل» يف سجون كونيو, فوسانو و سالوزو

 باستثناء كونيو وطورينو حيث يوجد هناك شباك يعمل تحت ارشاف اوامر من املحامني بالبيمونتي علام انه غري
شاغل حاليا

لكن ميكن االتصال بالعناوين التالية
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COORDINAMENTO REGIONALE 
ASSISTENTI VOLONTARI PENITENZIARI “TINO BEILETTI”
����������	>���������.���	
����������	����&�//�1�/2/;/�4�����1�
4	�(�<07;<=<7/5�1�����>�����	�������8�"���(��"

������������
��������������

penitenziario

 الجمعيات الطوعية
للمساجني

من هم وماذا يفعلون؟
 تلتزم الجمعيات وجامعات املتطوعني يوميا، من أجل تقديم مساعدة ملموسة من أجل االنتعاش يف مجال العدالة

 بوجه عام، و داخل السجون وخارجها عىل نحو أكمل. من خالل مبادرات ترفيهية وتركيبية ورياضية ومادية التي تأخذ
 يف االعتبارعدم مساواة الجنسية والثقافة واالحتياجات التي غالبا ما تكون عاجلة حسب االحتياجات األولية، ومعالجة

.كل مسألة تتعلق بواقع املالحقة الجنائية، إلعادة بشكل فعيل اإلدماج االجتامعي واملهني

توجيهات نافعة لجامعة املساجني



CARCERE DI ALBA
ASS. “ARCOBALENO” ONLUS
E	D	�	�	>�?�"	�������	���
����������(�������&�5�1�/;23/������*�$-
4	�>�2/7<0027;2�
����>���"	���(���	���8����	(��

ASS. “GRUPPO VOLONTARI COMUNITÀ 
SAN GIOVANNI BATTISTA”
�	�	��	���	�	���	���������	�����������'���
San Giovanni Battista
:���:���������"�
	�	&�/27�1�/;20;�.���*�$-
4	�>�2/7;0/;/=3

ASS. “RECUPERAMIAMOLI”
9���������(������&�/�1�/;232�E������*�$-
����>��	�
�	��"��"���8���	��(��

CARITAS DIOCESANA
����������(�������&�5�1�/;23/������*�$-
4	�>�2/7<0027;2
����>������������8���	��(��

ASS. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
E	D	�	�	>�.	��	�4�����	
����>�����	�	(�
	�8���;<(���

CARCERE DI ALESSANDRIA 
ASS. “ICS” ONLUS
��	���	�	>���	��������'��
:���:	���&�/7�1�/3/;/���	�������
4	�>�2/<//=;62<0�
����>������
�8�"���(��"�

CARITAS DIOCESANA
:�����D�	���&�;3�1�/3/22���	�������
4	�>�2/</;3/</5�1�B�F>�2/</2<576/
����>��������8����	����	�������(���

ASS. “BETEL” ONLUS
:�����	�������!!!&�/2�1�/3/;/���	�������
����>��	�	���
�8���	��(��

CARCERE DI ASTI
ASS. VOLONTARI 
DEL CARCERE “EFFATÀ” ONLUS
�@��������������
�	��	�
��������L	��&�<=0�1�/0/22�����
4	�>�2/0/35550;�
����>�	H������8���	��(��

ASS. DI SOLIDARIETÀ “RINASCITA”
:���.��H	���&�=2�1�/0/22�����
4	�>�2/0/�<33363�1�B�F�2/0/�336;<0

CARITAS DIOCESANA
:���?	����������&�<�1�/0/22�����
4	�>�2/0/3<//<2
����>������������8�"���(��"�

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
�(�����L	��&�0;0�1�/0/22�����
����>��(���	���(��8�����	"��	(���

CARCERE DI BIELLA
ASS. “GUFO RE”
E	D	�	��>�?����	�R������&��������.�����	����
��	����?����	�R������&�:��������&�;2�1�/<522�.�	����
4	�>�<<57=75/0<�1�<0527/7/=<
����>��������8����	��	"��	(��

ASS. “RICOMINCIARE”
��	���	�	>����	��������

:�����D�����L�&�/6��@���	����������	�
���B���������
��1�/<522�.�	����
4	�>�2/3(<72/25/�1�����>�"����3;"�8���	��(���

ASS. “ZACCHEO”
E	D	�	�	>����?���	���
:���4��	��	&�/2@��1�/<522�.�	���
4	�>�2/3(<72/25/
����>�����������	����'	�8�"���(��"

ASS. SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI
:���?�������&�;���@��
������	�����������1�/<522�.�	����
4	�>�2/3(;<37/�1�B�F>�2/3(;<37/
����>������	���8��������(��

CARITAS DIOCESANA
?��	����	>�?����������	����
:����	���	"����&�5�1�/<522�.�	���
4	�>�2/3;3;/=;/�1�B�F>�2/3;3;/=/0
����>��������8����	��(��	���(��

ASS. “IL CENTUPLO”
:���E�"�&�=7�1�/<=/;���"��������	����*.�	���-
����>�"�����	�	��("	��8����	(��

ASS. “INCONTRAMANO”
��	���	�	>�?�����B	������
:���E�"��35�1�/<=66�����	����*.�	���-
����>�������"��8������"��(��
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ASS. “VOCIDIDONNE”
:�����D�����L�&�/6�1�/<522�.�	���
����>���������	8�"���(��"

CARCERE DI CUNEO
ASS. “ARIAPERTA”
E	D	�	�	>�������E�"	�
:���.	��	���&�;�1�/;/22��
	�
4	�>�2/7/623272�
����>������	���8���	��(��

GRUPPO VOLONTARI 
PER IL CARCERE “SESTA OPERA”
E	D	�	�	>�������:����
��
:����	����	�4��	���&�;@����1�/;/22��
	��
4	�(�	�B�F>�2/7/6535/6

ASS. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
E	D	�	�	>�B�������.
����
:����	���&�7�1�/;/22��
	�
4	�>�2/7/<00303
����>�����	�	(�
	�8���;<(���

CARCERE DI FOSSANO
CARITAS DIOCESANA
E	D	�	�	>�$������
:���:	�������&�/;�1�/;203�B������*�$-
4	�>�2/7;6<6;60
����>��������D�����8�"���(��"

ASS. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
E	D	�	�	>�.	��	�4�����	
:���:����D���	���&�;3�1�/;203�B�����
4	�>�2/7;6<00/<
����>�����	�	(�
	�8���;<(���

ASS. CULTURALE “SAPORI RECLUSI” 
:����
������&�<;�1�/;203�B������*�$-
4	�>�2/7;6<3;/7
����>�����������	8�������	��
��(���

CARCERE DI IVREA
ASS. ASSISTENTI VOLONTARI 
PENITENZIARI “TINO BEILETTI” ONLUS
��	���	�	>�������E	�	���
�(��������	���&�6�1�/22/3�!��	�
����>�"�"(�	�8D���N	�	�(���
����>�����	��	���(���	�8�"���(��"

CARCERE DI NOVARA
ASS. “ACTA ET AGENDA” ONLUS
:������������&�/3�1�;=/22�$������
����>�����	���	��8���	��(��

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO 
��	������������?���	���
:����(���
�	���&�//�1�;=/22�$�����
4	�>�2<;/6;7730
����>���������8����	�������(���

COMUNITA DI SANT’EGIDIO
E	D	�	�	>�������9�����
:��������������&�;�1�;=/22�$�����
4	�>�2<;/<<<=7�1�B�F>�2<;/6=273<
����>�����������8���	��(��
����>��D�8��	��	"��	(���

ASS. “IL SOLCO”
:���.�����&�=�1�;=/22�$������
4	�>�2<;/6/;<00
����>��D�8����������	�������(���

CARCERE DI SALUZZO
ASS. “LIBERI DENTRO” 
E	D	�	�	>���
�	�����.����.������
:���E	���	�.����&�/5@����1�/;2<7����
����*�$-�
4	�>�2/73;0=/;3�
����>�����	��	��8���	��(��

ASS. “CRIVOP” ONLUS
:�����	������	���&�05����(���1�5=/07��	�����
4	�>�252;<;<003�1�B�F>�252=567067
����>��D�8������(��

ASS. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
E	D	�	�	>���������.���	��
����>�����	�	(�
	�8���;<(���

ASS. CULTURALE “SAPORI RECLUSI”
:����
������&�<;�1�/;203�B������*�$-
����>�����������	8�������	��
��(���

CARITAS DIOCESANA
E	D	�	�	>�������
����
��������	"��	&�36�1�/;2<7����
����*�$-
����>��������8����	�����
���(��

ASS. “MAI+SOLE”
E	D	�	�	>����	����B������
����>��D�8"����
���	(��

توجيهات نافعة لجامعة املساجني
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ASS. “PENELOPE”
E	D	�	�	>��"�
	���������
����>�"�����(	"�
	��8���	��(��

ASS. “Di.A.PSI:”
E	D	�	�	>����	��E	���
����>�����������	���8'��"���(��

ASS. “VOCI ERRANTI”
E	D	�	�	>��������!������
����>��D�8����	�����(���

CARCERE DI TORINO
ASS. “CARLO CASTELLI”
E	D	�	�	>�4���������������
�(���4�����&�;5@?���1�/2/;/�4����
4	�>�2//</52=<2�
����>�������(��������8���	��(��

“A.I.Z.O” ASS. ITALIANA ZINGARI OGGI 
E	D	�	�	>��	�����R����
:���B�����&�;�1�/2/05�4����
"���>�������8�������(	�(��
4	�>�2//70562/6�1�B�F>�2//702/7/
����>��D�8����(����

ASS. “PIAZZALE SPERANZA” 
E	D	�	�	>�?��!��	���E�����
:���:��	��������	��&�/5@;�1�/2/06�4�����
4	�>�2//75673;

ASS. COMUNITÀ “EMMANUEL” 
:��������	&�/5�1�/2/;5�4�����
4	�>�2//3=2=05/

SUORE DOMENICANE DI BETANIA
:�������	�����������L���&�06�1�/2/<3�4�����
4	�>�2//<03;=<
����>���"	���	���	����8�"���(��"
����>��D�8��"	���	���	����(��

CARITAS DIOCESANA
?��	����	>���	��
����?������(�4(�	��	�	�������������
��	"��	�	�:����������
:��������	�������&�/;�1�/2/;/�4����
4	�>�2//3/36<22�1�B�F>�2//3/36;05�
����>��	��(�����	�����8����	��(�����(��

ASS. LE FLAMBEAU UMANITARIA INTERNAZ. 
E	D	�	�	>�$�
������	�T'����
	
��������
�����	���	&�;67�1�/2/33�4����
4	�>�<<=5/2205<
����>�U�"�	�
(�
��8�"���(��"

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO 
:���������	���&�;�1�/2/00�4�����
4	�>�2//0=20<<�1�B�F�2//0=0/62
����>��D�8��������(����

ASS. “SANTA CROCE” ONLUS
E	D	�	�	>�:��	���?����
��
:���E��'	"���	�&�0�1�/2/06�4����
����>����	��7/7;8����	(���
����>�������(��������8���	��(��

ASS. “ENRICHETTA ALFIERI” ONLUS
E	D	�	�	>�����������'�	��
:���������.���	����&�<�1�/2/<=�4����
4	�(�	�B�F>�2//;262</<
����>�	���'	���(��L	��8�����������(�����(���
����>�	���'	���(��L	��8����(��

ASS. “OLTRE LA SOGLIA”
E	D	�	�	>���������������
:�������	���&�62�1�/227=�:	�����E	��	�*4�-
4	�>�2//37=;=<0
����>�����	��������8�"���(��"

ASS. “BROTHERS KEEPER”
E	D	�	�	>���������	�.���	
:�����������������&�;��1�/2/36�4�����
����>��V(�����8	"���(��

ASS. DI ASCOLTO “LA BREZZA”
E	D	�	�	>�9
�������������
�	�	�9	���	>�:����(�9	������&�<5�1�/225<�����	���
�	�	���	������>�:������
�����1�/225<�����	���
�"���>��V/���;2268���	��(��
!D�>�����������	����	���8'��"���(���

ASS. CARLO TANCREDI E GIULIA DI BAROLO
E	D	�	��>�������������	�������	
����������	���;;�1�/2/;/�4����
4	�>�<</3<<7<==
����>���
���
�����������8�"���(��"

ASS. “OVALE OLTRE LE SBARRE” ONLUS 
E	D	�	�	>�W���	��E����
:����(�����&�6�1�/2/;/�4����
����>��	��	�	���8����	����	�	�����	(���

ASS. “NESSUN UOMO È UN ISOLA”
��	���	�	>�B	���	�4����	�	�
:����(�.���	����&�<�1�/2/<=�4����
4	�>�2//7620==/
����>������	�	D	���	8���	��(��

الجمعيات الطوعية للمساجني
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ASS. “MUSEO DEL CARCERE LE NUOVE”
��	���	�	>�B	���	�4����	�	�
:���������.���	����&�<�1�/2/<=�4����
4	�>�2//7620==/
����>��	��	�	���8"
�	��	
��	(��

ASS. “SAN MARTINO”
E	D	�	�	>�����	�������	
:�����������	����	�����	���&�<3�1�/2/3/�4����
4	�>�2//3=/72;5�1�2//50655
����>����	��7/7;8����	(��

ASS. “APORTIAPERTE”
E	D	�	�	>�����	�����
���������	�����	����&�<;7�1�/2/<3�4����
4	�>�<<<<;<706/
����>�������(��	��	8�"���(��"

ASS. “COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII”
�	��4�����	�9��
����E	D	�	�	>�B������
���
:����	��.���'	���&�;5�1�/6/3;��	���
4	�>�<07<653670
����>�����	�	(��������
���8���;<(���

ASS. “I GIULLARI DI DIO”
����>������������	8���
����������(��
NNN(���
����������(��

ASS. “ESSERE UMANI”
E	D	�	�	>�X
���$	���
:���������.���	����&�<�1�/2/<=�4����
����>��D�8	��	�	
"��(���

ASS. “ARIONE”
E	D	�	�	>�9�
���.	�����+
�
4	�>�<073=35/0;
����>���
�	����	��8���	��(��

ASS. “MORGANA C.R.I.P.S.”
:����������&�7�1�/2/;/�4����
����>�"�����(�����8�"���(��"
 
ASS. “OUTSIDER ONLUS”
:���������	���&�/0�1�/2/3;�4����
4	�>�2//3;;3333
 
UISP COMITATO REGIONALE PIEMONTESE
��������	����E	�
������&�=�1�/2/;;�4����
4	�>�2//0<6/<;0
����>���	"��	8
���(��

ASS. “TEATRO E SOCIETÀ”
:����(�.(�9������	&�/7�1�/2/3;�4����
4	�>�<5;;526762

CARCERE DI VERBANIA
ASS. “CAMMINARE INSIEME ONLUS”
��	���	�	>���"����������
�(�����������GG!!!&�/�1�;=5;;�:	�������������
����>���""���	���	"	;2//8�"���(��"
����>���"���������8�"���(��"

GRUPPO ABELE
9�����!��������	��9�����&�;�1�;=5;/�:	�����
4	�(�	�D�F>�2<;<02;2<=
����>���	�	8��
�����	�	���	�����(����

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS PALLANZA
:����(�9	�����&�/3��1�;=5;;�:	������
4	�>�2<;<32;507�1�����>���������������8�"���(��"

ASS. “LIBERA VCO”
���������
�	��	�����������1�;=5;;�:	�����
����>��	�����
���������8���	��(��

CARCERE DI VERCELLI 
SOCIETÀ SAN VINCENZO DE’ PAOLI 
E	D	�	�	>��������������
:���B	������������������&�/2�1�/</22�:	��	���
4	�>�2/6/;/<<7<
����>������	��(��
�8�"���(��"

ISTITUTO PICCOLA OPERA CHARITAS
:���E�����E	�B
����&�;�1�/</22�:	��	����
4	�>�2/6/;3;60=
����>����������	���'������8�"���(��"

CARITAS DIOCESANA
4	�>�2/6/;/<<7<
����>��������������8�������1��(/5/(��

COMUNITÀ SANT’EGIDIO
E	D	�	�	>�9�����������
:���.���	��&�/�1�/</22�:	��	���
4	�>�2<;/<<<=7�1�����>��D�8��	��	"��	(���
����>�����������8���	��(��

COMUNITÀ VALDESE METODISTA
E	D	�	�	>���	��
����E��'��
:���.���&�/=�1�/</22�:	��	���
����>���	�(�
���(���'��8��������	(���
����>��	���	���	����������8�"���(��"

COMUNITÀ EBRAICA
E	D	�	�	>�E���	����4�	�	�
:���B��&�72�1�/</22�:	��	����1�4	�>�2/6/;/3=23
����>���"	�����(��	���8���	��(��

توجيهات نافعة لجامعة املساجني



TESTIMONI DI GEOVA
E	D	�	�	>����D������
	���	���1�9��	����������
������	��E	��>�:���9	����&�/�1�/</22�:	��	���
����>��
����D6/8���	��(���
����>����	���"����078�"���(��"

BUDDHISTI SOKA GAKKAI
E	D	�	�	>�?����	��	�����'�
����>�N���	"�8�N��(��

COMUNITÀ ISLAMICA
E	D	�	�	>����'��.��P��1�Y�P�����'�"	��
����>����P����'�8�"���(��"
����>�"�'�"	�(,�508�"���(��"

����&���	��!�		'���('����������&��������%�
E	D	�	�	>�$����������	��
����>����D��	��	���8����(��

ASS. “OLTRE LA BREZZA”
�	�	��	���	>�:����(9	������&�<5�1�/225<�����	��
��"��'��R
����1�����>���"��'��
���8���	��(��
9
�������������1�����>��V����;2268���	��(��
����>�����������	����	���8'��"���(��

COORDINAMENTO ESTERNO 
VOLONTARI GIUSTIZIA “COESVO”
������4	�	���$	����1���	��9
����������
����>���	���8���	��(��

ALTRI RIFERIMENTI
ASS. VALDOSTANA VOLONT. CARC. ONLUS
E	D	�	�	>���
������.	���"�
����>�����(��
�8�"���(��"

TELEFONO ROSA
:�������	���&�/<�1�/2/;=�4����
4	�>�2//3<2666

TELEFONO AMICO TORINO
�	��	�	�����@������1G
���������	�����	����&�;/0@��1�/2/;/�4����
4	�>�2//</53;3;
����>��D�8�	�	D���"��������(��

TELEFONO AMICO RIVOLI
4	�>�2;55777
����>��"���8��	�	��"���(	�

TELEFONO AZZURRO TORINO
������E���	���&�/;=@��1�/2/0/�4����
4	�>�2//0<675=2

PATRONATO ACLI PIEMONTE
:����	���	&�<����@��1�/2/;/�4����
4	�(�2//37/;7//�1�B�F�/7=;;6767<
����>������8��������(����(���
NNN(��������(������	"��	(��

DIFENSORE CIVICO DI ANTIGONE
:�������������	��������1�22/37�E�"�
4	�>�26�03//<222
����>���D	���	������8����������	�����	(��

TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO
:�������
�&�</�1�/2/;/�4����
4	�>�2//=/77273
����>������	"��	8�"���(��"
����>���"8�����������������	"��	(���

DIFENSORE CIVICO DELLA REG. PIEMONTE
:������B���	������������&�<3�1�/2/;/�4����
4	�>�2//3737<=7�1�B�F>�2//3737<=6
����>���D	���	(������8�	��(��(��	"��	(�� 

LIBERA PIEMONTE
������4�����&�5/@.�1�/2/0/�4����
4	�>�2//<=0/2=/
����>��D�8���	����	"��	(��

ASS. BAMBINI SENZA SBARRE
:���������.������	��&�/�1�;2/;5������
4	�>�2;7//55=
����>�����������	8��"����	�������	(���

OPERA PIA BAROLO
:���������	��&�;;�1�/2/3;�4����
4	�>�2//;6<6///
����>��D�8�������������(��
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الجمعيات الطوعية للمساجني

 التشمل هده القاءمة التعاونيات االجتامعية
 رغم انها نشطة جدا داخل السجون ويف مسارات
 اعادة االدماج داخل الرشكات املوجودة يف السوق

التجارية

تنبيه
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ALESSANDRIA

Centro per l’Impiego di Acqui Terme
:���������&�/3�1�4	�>�2/00<;;2/0
���(��+
�8��������(��	�������(���

Centro per l’Impiego di Alessandria
:�������
�&�/7�1�4	�>�2/</<2<<72
���(��	�������8��������(��	�������(���

Centro per l’Impiego di Casale M.to
:��������������&�//@/<�1�4	�>�2/0;03;<50
���(�����	8��������(��	�������(���

Centro per l’Impiego di Novi Ligure 
:����	��&�;5�1�4	�>�2/0<;<70
���(���8��������(��	�������(��

توجيهات نافعة لجامعة املساجني

�	�����	����!"��	���
����	"��	

 مراكز التوظيف
بالبيمونتي

من هم؟
 تعترب مراكز التوضيف كمنشآت التي يتم من خاللها التعامل مع املهام املتعلقة بتشغيل العامل والتي أسندت إليهم

مبوجب القرار الترشيعي ١٩٩٧/٤٦٩
ماذا يفعلون؟

 تقدم تلك املراكز إرشادات ونصائح ألولئك الذين يسعون للحصول عىل عمل، وتقدم إليهم عروض عمل يف الرشكات
 العامة أو الخاصة، وتعترب أيضا كنقطة اتصال بني طلب و عرض الوظائف ، وتشارك يف التدريب ودعم التوضيف

.تشجيعا لتلبية طلب و عرض الوضائف
 تقع تلك املراكز يف جميع أنحاء البالد. يف بيدمونت هناك ٣٠ والبعض منهم مكاتب منفصلة خّصيصا لتكون أقرب إىل

.احتياجات الناس والرشكات
تنبيه

 نفذت إدارة التامسك االجتامعي يف إقليم بيدمونت أداة «مساهمة خدمة  العمل « الندماج األشخاص ذوى حالة
 حرمان بشكل خاص يف امليدان  االجتامعي و املهني . من بني املستفيدين: األشخاص املحكوم عليهم بالحبس ملدة
 ال تتجاوز ستة أشهر من نهاية الحبس و املقبولني بتدابري بديلة لالحتجاز وللعمل يف الخارج ,و املرىض النفسيني أو

 السابقني يف مستشفيات األمراض النفسية، مبا فيها القضائية واألشخاص املحتجزون الذي انتهت عقوبتهم ملدة ال
 تتجاوز خمس سنوات من نهاية االحتجاز. يجب عىل األطراف املعينة  أن تكون مقيمه يف البيمونتي (اذا كان األمر

 يتعلق باآلجانب فمن االزم أن يكون بحوزتهم ترصيح إقامة )وعاطلني عن العمل أو ذوي دخل يقل عن الحد الذي
.يحدده القانون
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Centro per l’Impiego di Tortona
:����������&�;;�1�4	�>�2/</=6/02;
���(������8��������(��	�������(���

Centro per l’Impiego di Asti
������?��	&�</�1�4	�>�2/0/0<<02/
��(����8��������(����(���

BIELLA

Centro per l’Impiego di Biella
:�����	������	����""	����&�6
4	�>�2/3=0=2632
���(�	��	�	���8��������(��	���(��
 

CUNEO

Centro per l’Impiego di Cuneo
:����(.(�.������&�;2�1�4	�>�2/7/65=;05
�"��	��(�
	�8��������(�
	�(���

Centro per l’Impiego di Alba
:�����+
�&�/3�1�4	�>�2/7<002;52
�"��	��(����8��������(�
	�(���

Centro per l’Impiego di Alba
Sede Decentrata Bra
:���:����	&�;3@37�1�4	�>�2/7;0/;;;6
�"��	��(����(���8��������(�
	�(���

Centro per l’Impiego di Fossano
9(�����"�����.����&�7�1�4	�>�2/7;65307=
�"��	��(D�����8��������(�
	�(���

Centro per l’Impiego di Fossano
Sede Decentrata Savigliano
������E�"�&�///�1�4	�>�2/7;7/;<05
�"��	��(D�����(����8��������(�
	�(���

Centro per l’Impiego di Mondovì
����������
��&�/<�1�4	�>�2/700;<23
�"��	��("�����8��������(�
	�(���

���#
��)�
��*�-)�������	������
E	���	�E
����E	&/2�1�4	�>�2/730;7<;
�"��	��(���
���8��������(�
	�(���

TORINO

Centro per l’Impiego di Torino Nord
:���.�����&�/3<�1�4	�>�2//=6/0=22
�"�����8�����"	����������(�����(���

Centro per l’Impiego di Torino Sud
:�������	���"�	���&�73
4	�>�2//=6/0//2
�"�����8�����"	����������(�����(���

Centro per l’Impiego di Ciriè
:���.��&�/0�1�4	�>�2//5;;3///
�"�����8�����"	����������(�����(���
 
Centro per l’Impiego di Chieri
:���:(��"�
	�	�!!&�/�1�4	�>�2//502<7//
�"��'�	8�����"	����������(�����(���

Centro per l’Impiego di Chivasso
:���9
����(����?���"�&�6�1�4	�>�2//5/770//
�"��'��8�����"	����������(�����(���

Centro per l’Impiego di Cuorgnè
:���!��	�&�/22�1�4	�>�2/;06230//
�"��
��8�����"	����������(�����(���

Centro per l’Impiego di Ivrea
�(���:	��	���&�/<=�1�4	�>�2/;3;<35//
�"����	8�����"	����������(�����(���

Centro per l’Impiego di Moncalieri
�����������&�/2@?�1�4	�>�2//60=2;//
�"�"��8�����"	����������(�����(���

Centro per l’Impiego di Moncalieri 
Sede Decentrata Carmagnola
�������!:��������&�;;�1�4	�>�2//57/7///
�"����"8�����"	����������(�����(���

Centro per l’Impiego di Orbassano 
�������E������&�/0�1�4	�>�2//522/0//
�"�����8�����"	����������(�����(���

Centro per l’Impiego di Pinerolo
�(���4�����<;0�1�4	�>�2/;/<;37//
�"���	8�����"	����������(�����(��

مراكز التوظيف يف بيدمونت
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Centro per l’Impiego di Rivoli
:���?����E�������0&������	�:���
4	�>�2//5323;//
�"�����8�����"	����������(�����(���

Centro per l’Impiego di Settimo T.se
:���E�"��<�1�4	�>�2//=/656//
�"��	��8�����"	����������(�����(���

Centro per l’Impiego di Susa
:������������	����9��	���&�6
4	�(�2/;;60=2//
�"��
��8�����"	����������(�����(���

Centro per l’Impiego di Venaria
:���9	���������:����32
4	�>�2//03563//
�"��	�8�����"	����������(�����(���

NOVARA

Centro per l’Impiego di Novara 
:����(�B���	������������&�/;@�
4	�>�2<;/<7=632
���(�����8��������(�����(���

Centro per l’Impiego di Borgomanero 
:�������B������&�/2�1�4	�>�2<;;=63;//
���(�����"�	��8��������(�����(���

VERCELLI

Centro per l’Impiego di Vercelli 
�������E�"�&�/7�1�4	�>�2/6/;3;773
���(�	��	���8��������(�	��	���(���

Centro per l’Impiego di Borgosesia
:���	�:������&�<3�1�4	�>�2/6<;;;22
���(������	���8��������(�	��	���(��

 �������	
	����	

OSSOLA

Centro per l’Impiego di Omegna
:���!:�$��	"��	&�<7�1�4	�>�2<;<6/3;7

Centro per l’Impiego di Omegna
Sede Decentrata Domodossola
�(���B	������&�05�1�4	�>�2<;0;0;<7/

Centro per l’Impiego di Omegna
Sede Decentrata Verbania
�(�����������	"	����	&�;7
4	�>�2<;<027030
�	����"��	��8��������(�	�����(��

توجيهات نافعة لجامعة املساجني

 ان ادارة التامسك االجتامعي باقليم البيمونتي اداة 
 مساهمة يف خدمة العمل الندماج االشخاص دوي

 حالة الحرمان بشكل خاص يف امليدان االجتامعي و
 املهني من بني املستفدين االشخاص املحكوم عليهم
 بالحبسلمدة  ال تتجاوز ستة اشهر من نهاية عقوبة
  الحبس واملقبولني بتدابري بديلة لالحتجازوالعمل يف

 الخارج واملرىض النفسيني او السابقني يف مستشفيات
 االمراض النفسية مبا فيها القضاءية واالشخاص

 املحتجزون اللدين انتهت  عقوبتهم ملدة ال تتجاوز
 خمس سنوات من نهاية االحتجاز يجب عىل

 االطراف املعنية ان تكون مقيمة بالبيمونتي ادا كان
 االمر يتعلق باالجانب فمن االزم ان يكون بحوزتهم
 ترصيح باالقامة وعاطلني عن العمل دودخل مادي

 يقل عن الحد الدي يحدده القانون ا

تنبيه



31

:�����L	��&�/3�1�/2/;/�4����
4	�>�2//3737275�1�B�F>�2//3737<63
�������(
"��8��(��	"��	(���

 هام تنص املادة ٢٧ من الدستور اإليطايل، يف الفقرة الثالثة، عىل أن « العقوبات ال يجوز أن تتألف من معالجات
«تتعارض مع اإلحساس باإلنسانية ويجب أن متيل إىل إعادة تعليم  املدانني

اللجنة اإلقليمية لحقوق اإلنسان

Comitato 
�	�����	��	��
i diritti umani

 اللجنة اإلقليمية
لحقوق اإلنسان

ما هي؟
 هي هيئة استشارية واشرتاكية لحامية حقوق اإلنسان بشكل عام ، مع اإلشارة بوجه خاص إىل حق الشعوب يف تقرير

.مصريها

ماذا تفعل؟
 تقدم اقرتاحات إىل املجلس اإلقليمي بشأن احرتام و حامية  حقوق اإلنسان وتتعاون مع املنظامت والجمعيات الغري

.الحكومية الوطنية والدولية املعرتف بها يف مبادئ التضامن الدويل، وهي تهتم بحامية حقوق اإلنسان
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Annotazioni 
e aggiornamenti

توجيهات نافعة لجامعة املساجني

مالحظات و تحديثات





In collaborazione con


