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عقدت الرنويج اتفاقا مع هولندا الستئجار سجن نورغرهافن اعتبارا من 1 أيلول/
سبتمرب 2015. هذا السجن هو فرع من سجن اولّرسمو، ويدار من قبل مدير 

ونائب مدير نرويجيني ويعمل فيه موظفون نرويجيون. تتكون هيئة املوظفني 
الرنويجني من من مستشارين قانونني ومنسق إعاد الدمج وموظفني إداريني.أما 

العاملني اآلخرين فهم من الهولنديني. 

الهولندي؟

يتم قضاء العقوبة يف هولندا طبقا للقانون الرنويجي. 

معنى ذلك أن نزالء هذا السجن يف هولندا يتمتعون 

بنفس الحقوق وتفرض عليهم نفس الواجبات نسبة إىل 

نزالء السجون الرنويجية. يف حالة ارتكاب النزيل جرمية 

جنائية يف هولندا تتم مالحقته جزائيا يف نفس البلد. 

أين يقع السجن؟

يقع سجن نورغرهافن يف بلدة فينهويزن الواقعة ضمن 

الجزء الشاميل من هولندا. 

ما هو صنف سجن نورغرهافن؟ 

سجن نورغرهافن هو عبارة عن سجن ذي إجراءات 

أمنية مشددة يتسع لـ 242 سجني، جميعهم يف زنزانات 

منفردة. 

من هم النزالء الذين ميكن أن يقضون أحكامهم يف 

هولندا؟

املدانون من الرجال ممن يقضون عقوباتهم يف سجون 

مغلقة، والذين يكونون يف املراحل األوىل من فرتة قضاء 

املحكومية، أي من الذين ال يحق لهم الحصول عىل 

إجازة.

ما هي اللغة املستعملة يف السجن؟

لغة العمل هى االنجليزية. إال أن تبادل الحديث بني 

النزالء وكادر السجن يتم أساسا باللغة االنكليزية. اللغة 

االُم ألغلب أفراد كادر السجن هي اللغة الهولندية، 

ولكن يوجد يف العمل وعىل الدوام من أفراد الكادر 

من يتحدث االنكليزية. ميكن للنزالء أن يكتبوا الطلبات 

الخطية وما إىل ذلك باللغة الرنويجية، كام يجري ذلك 

يف الرنويج متاما. ينطق العاملون الرنويجيون باللغة 

الرنويجية.

ما هو الروتني اليومي يف السجن؟

يسمح للنزالء بالخروج من الزنزانات من الساعة 08.00 

حتى الساعة 20.00 يف أيام األسبوع االعتيادية مع 

استثناء بالحبس X 30  2 دقيقة. ومن الساعة 10.00 

إىل الساعة 19.00 يف أيام ُعطل نهاية األسبوع. تتوفر 

إمكانية مامرسة العديد من أنواع النشاطات خالل اليوم 

مع استثناء بالحبس X 30  1 دقيقة. يعمل النزالء 4 

ساعات يف اليوم، مع إمكانية االشرتاك يف دورات دراسية





ونشاطات تجري خارج أوقات العمل. السجناء مسئولون 

عن احرتام املواعيد العمل ومواعيد األنشطة. تبني هذ 

االستقاللية مناخا من الثقة بني السجناء واملوظفني. ميكن 

للنزالء أيضا قضاء الوقت يف التدريب البدين ومامرسة 

الرياضة، واالتصال الهاتفي مبنازلهم، وقضاء الوقت يف 

املكتبة، أو يف إعداد الطعام. 

كم من الوقت ميكن للنزالء الخروج  إىل الهواء الطلق؟

ميكن للنزالء الخروج إىل الهواء الطلق مرتني يف اليوم، 

ومبا يبلغ مجموعه 90 دقيقة يف اليوم الواحد ويف 

وسعهم االنتقال بحرية يف حوش السجن يف الهواء 

الطلق.

 ما هي إمكانات التدريب البدين املتوفرة؟ 

تتوفر إمكانات جيدة للتدريب البدين وهي أفضل من 

تلك املتوفرة يف أغلب السجون الرنويجية، وهي العاب 

الجمباز، وصالة متارين رفع األثقال، وصالة التدريب 

باستعامل الدراجات الثابتة، وصالة تضم معدات 

تدريب أخرى. تجري جميع أنواع التدريب تحت إرشاف 

مدربني. يف حوش السجن، يستطيع السجناء مامرسة 

التدريب الذايت واستخدام اجهزة التدريب الثابتة. 

يستطيع السجناء مزاولة التدريب مع مدرب. وهناك 

أيضا إمكانية التدريب عىل العدو ولعب كرة السلة 

والكرة الطائرة الشاطئية. يوجد يف الخارج ساحات 

للعب كرة القدم، والتنس، وكرة الطائرة. الساحة 

املفتوحة تحت الهواء الطلق وهي من السعة بحيث 

ميكن استعاملها لتامرين الجري وكرة القدم والنشاطات 

األخرى.

ما هي فرص العمل التي يقدمها السجن؟

يجري إدخال أغلب النزالء يف حقول العمل. يوفر السجن 

العديد من أشكال العمل، مثل النجارة وتجميع األجهزة 

الكهربائية. تتوفر أيضا فرص للعمل يف أعامل الرتكيب 

وحدة الغسيل، واملكتبة، واملطبخ. كام انه يف الوسع 

املساهمة يف إنجاز األعامل العامة ويف أعامل صيانة 

املباين، والعناية باملساحات الخرضاء وغريها. 

هل ميكن الدوام يف مدرسة أو املشاركة يف دورة يف 

السجن؟

يوجد يف السجن قسم للتدريس يوفر دورات مبسطة، 

مثل دورات الحاسوب ودورات اللغة االنكليزية ويف 

الرياضيات والحاسب اآليل واللغة اإلنجليزية للمبتدئني 

واملتقدمني. وعالوة عىل ذلك، هناك أنشطة يف 

مجال الفنون والحرف اليدوية، مثل الرسم والتصوير 

واملوسيقى. وهناك أيضا فرص للدراسة املستقلة 

والوصول إىل اإلنرتنت وفقا لخدمات الدراسة الرنويجية 

التي تخضع للرقابة لحل DFS )الحل املدرسة(.

كيف تبدو الزنزانة؟ 

الزنزانة مزودة برسير، وخزانة مالبس، وطاولة كتابة، 

وثالجة، وجهاز تلفزيون يستقبل قنوات تلفزيونية باللغة 

الرنويجية. تطل النوافذ أما عىل الساحة التي يقيض فيها 

النزالء أوقات الهواء الطلق أو تطل عىل املنطقة الواقعة 

خارج السجن. جميع الزنزانات مزودة مبرافق صحية، 

وهي محجوبة عن الزنزانة. 

هل ميكن للمرء أن يعد طعامه يف السجن؟ 

نعم. يوجد يف األقسام التي تقع فيها الزنزانات غرفة 

مشرتكة توفر إمكانية إعداد املرء لطعامه. ميكن رشاء 

الطعام من حانوت السجن.تُرسل كل أسبوع قوائم 

التسوق حيث يستطيع السجناء طلب البضائع سواء 

أكانت جافة أم طازجة يستطيعون اعدادها بأنفسهم .  

يقدم السجن أيضا الطعام الحالل. 

هل ميكن زيارة النزيل يف هولندا؟

ميكن للنزالء استقبال عائالتهم يف غرفة مهيأة للعائالت. 

يجب عىل األقارب تغطية نفقات سفرهم من محالت 

سكناهم إىل السجن، وبنفس الطريقة عند قضاء العقوبة 

يف الرنويج. ميكن تهيئة األمور للنزيل بحيث تستمر 

الزيارة له لعدة أيام متصلة، وذلك عندما يكون الزائر/

الزوار قد قدموا من الرنويج أو من دولة أخرى خارج 

هولندا.  

تتوفر املعلومات الخاصة بإجراءات الزيارة وخطوط 





السفر وإمكانيات البيات عىل الرابط التايل:

http://www.kriminalomsorgen.no/norgerhav-

en-fengsel-nederland.5777803-237612.html

هل ميكن للنزيل االتصال هاتفيا مبنزله من السجن أو 

استعامل خدمة “سكايب”؟

نعم، وان مدة االتصال الهاتفي يف هذا السجن هي 

أطول من مدد االتصال يف السجون الرنويجية. يتاح 

لكل نزيل x 20 3 دقيقة اتصال يف األسبوع الواحد. 

ميكن استعامل هذا الوقت املتاح إما لالتصال الهاتفي 

أو لالتصال عن طريق “سكايب”. مكاملات “سكايب” 

هى نفس نظام الهاتف الذي يُوجد يف معظم السجون 

يف الرنويج، وكذلك يتم االتصال بنفس تكلفة املكاملات 

األخرى التي تتم من الرنويج. هذا يعني أن الفرد لن 

يتحمل تكلفة رسوم الخارج عند االتصال من نورغرهافن 

إىل الرنويج أو إىل بلدان أخرى، التكلفة هى نفس 

التكلفة كام لو كنت تتصل من الرنويج. الوقت املخصص 

لالتصال هو 60 دقيقة يف األسبوع. ميكن للمرء أن يختار 

استخدام مدة الفرتة الزمنية املخصصة له لسكايب أو 

للمكاملات الهاتفية.

 

إجاميل الدقائق أو الوقت املخصص لسكايب هو 60 

دقيقة يف األسبوع. إذا طلب السجناء مكاملة أو مكاملتني 

عىل “سكايب” يف األسبوع يتبع ذلك 20 أو 40 دقيقة 

من االتصال الهاتفي. مام يعني أن مكاملة “سكايب” 

يعطي 40 دقيقة أخرى لالتصال هاتفيا يف األسبوع. 

ومكاملتان عىل “سكايب” تعطيان 20 دقيقة اضافية 

لالتصال هاتفيا يف األسبوع.

ماذا يحدث إذا أكمل النزيل  1/3 مدة عقوبته وحصل 

عىل حق التمتع بإجازة أثناء مكوثه يف هولندا؟ 

يتم نقل النزيل إىل أحد السجون الرنويجية عندما 

يحصل السجني عىل ترصيح أجازة وتتوفر يف الرشوط 

الالزمة للحصول عىل هذا الترصيح.

هل يحصل السجناء عىل إجازة أو اإلفراج عندما 

يقضون عقوبتهم يف هولندا؟

ال، ليست هناك فرص للدخول إىل سجن نورغرهافن أو 

الخروج منه يف شكل إجازة أو االفراج. يجوز للسجناء 

الحصول عىل إجازة أثناء االقامة يف نورغرهافن ولكن 

يجري إعادتهم اىل الرنويج عندما يحصل السجناء عىل 

إجازة.

إذا وقعت أحداث يف أرسته املقربة تتطلب الحصول عىل 

أجازة الرأفة يتم إعادة السجناء العودة إىل الرنويج خالل 

الفرتة املعنية.

ما هو حال الخدمات الصحية يف سجن نورغرهافن؟

يتمتع السجن بخدمات صحية تضم عددا جيدا من 

الكوادر الصحية، ويتضمن ذلك ممرضة صحية، طبيب، 

مختص نفيس، ومعالج طبيعي. تقدم خدمات صحة 

األسنان عن طريق حافلة متخصصة بخدمات صحة 

األسنان تأيت إىل السجن مرتني يف األسبوع. 

ماذا يحدث عندما يصاب النزيل باملرض يف هولندا؟

النزالء ممن تكون حالتهم الصحية سيئة جدا أو النزالء 

املدمنني عىل املواد املسكرة/املخدرة ممن تتطلب 

حاالتهم تلقي املعالجة من قبل وحدة الخدمات الطبية 

املتخصصة )LAR(، ال ينقلون إىل هولندا. يف حالة تعرض 

أحد النزالء ملرض حاد يف هولندا، يحصل عندها عىل 

الخدمات الصحية الفورية من قبل الجهاز الصحي يف 

هولندا. عند تطلب األمر بقاء النزيل أكرث من ثالثة أيام 

يف املستشفى، يُعاد عندها إىل الرنويج حاملا تسمح حالته 

الصحية بذلك. يُفضل إجراء العمليات الجراحية املخطط 

لها يف الرنويج.

السجناء الذين هم تحت العالج من قبل وحدة 

الخدمات الطبية املتخصصة )LAR(، ال ميكن نقلهم إىل 

نورغرهافن إال بناء عىل طلبهم.



هل يتم إطالق رساح النزالء يف هولندا؟

كال. يُنقل النزالء ممن بقي عىل انقضاء مدد عقوباتهم 

ما ال يقل عن شهرين إىل أحد السجون يف الرنويج. 

النزالء ممن يحصلون عىل إجازات أو تصاريح خروج 

أخرى من السجن يف الجزء األخري من مدة محكوميتهم، 

تتم إعادتهم إىل أحد السجون الرنويجية قبل موعد 

اطالق رصاحهم. النزالء الذين يرغبون بعد ذلك العودة 

إىل الرنويج مبكرا، يتم النظر يف طلبهم بشكل فردي 

وبناء عىل طلب املعني.

الخدمات الدينية واإلرشاد الروحي

تقام طقوس العبادة بإرشاف أحد القساوسة 

الربوتستانت ويكون مسؤول عن ذلك. تقام أيضا صالة 

الجمعة بإرشاف أحد األمئة ويكون مسؤول عنها. ميكن 

ملمثلني عن الطوائف الروحانية األخرى تقديم املواعظ 

الروحية عند الحاجة. يقوم أحد العاملني يف كنيسة 

البحارة الرنويجية يف مدينة روتردام بزيارة السجن مرة 

واحدة كل أسبوعني. 

هل أنت مهتم بالذهاب إىل هولندا؟ 

إن تبادرت لك املزيد األسئلة فيمكنك الحصول عىل 

إجابة من كادر القسم. ميكن للكادر أيضا مد يد العون 

لك يف ملء استامرة تقديم الطلب. كام يتوفر رشيط 

فيديو إعالم يف سجن نروغينهافن. اتصل بالعاملني إن مل 

يتوفر لك جهاز تليفيزون يف السجن.
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