
 ميكنك تقدمي شكوى إلى جلنة الشكاوى 
 الهيئة املستقلة واحملايدة املسؤولة عن

 التعامل مع شكاوى

 جلنة الشكاوى ميكنها إحالة شكواك إلى مفوض الشهر للوساطة مع مدير املؤسسة
السجنية:

يف حالة إذا ما مت التوصل إلى اتفاق، ميكنك التنازل عن شكواك
يف حالة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يستمر اإلجراء أمام جلنة الشكاوى

إذا رأت جلنة الشكاوى أنه من الضروري تنظيم جلسة استماع:

 سيكون لديك احلق أن تشرح سبب تقدمي الشكوى، متاما كما سيتمكن املدير
 من شرح سبب اتخاذ قراره

 سيكون لديك احلق أيضا يف جلسة استماع خاصة ومنفصلة
كما سيكون لديك حق اإلطالع على وثائق ملف شكواك

 تقوم جلنة الشكاوى بإصدار قرارها يف غضون أسبوعني و يتم تسليمك بنسخة من
القرار.

ُتعَلن الشكوى مبررة )قائمة(:

إذا إعتبرت جلنة الشكاوى أن قرار املدير مخالف للقانون، غير معقول أو غير عادل
يلغى قرار املدير أو ُيراجع

يتم منحك بتعويض )غير مالي( عند االقتضاء.

ُتعَلن الشكوى غير مبررة )غير قائمة(:

إذا إعتبرت جلنة الشكاوى أن قرار املدير إُِتخذ وفقًا للقانون، معقواًل أو عاداًل.
يتم تأييد قرار املدير ويعتبر قائما.

ُتعَلن الشكوى غير مقبولة:

 يف هذه احلالة ال ميكن للجنة الشكاوى أن تنظر يف شكواك، ألنها غير كاملة أو واضحة أو
مة متأخرة جدًا( أو مكتوبة بلغة خاطئة، إلخ. لم حتترم مدة اإليداع )مقدَّ

يتم تأييد قرار املدير ويعتبر قائما.

 ميكنك تقدمي التظلم على قرار جلنة الشكاوى أمام جلنة االستئناف التابعة للمجلس
املركزي. يتم اتخاذ قرار يف غضون أسبوعني.

تفتيش، رفض تأديبية،  السجنية) عقوبة  املؤسسة  قرار عنك من قبل مدير  اتخذ   قد 
.الزيارة، الخ. (و تشعر أن هذا القرار ال يحترم حقوقك و غير معقواًل أو غير عادل

 يف موعد ال يتجاوز 7 أيام بعد معرفة 
قرار املدير

 يف غضون 7 أيام من تلقي قرار جلنة
الشكاوى

 أوال: من خالل استكمال منوذج 
الشكوى )متوفر يف القسم( مع ذكر قرار 

املدير و أسباب الشكوى.

 ثانيا: من خالل توجيهه منوذج 
الشكوى إلى جلنة الشكاوى عن طريق 

وسائل التواصل التالية:

 من خالل استكمال طلب االستئناف
املتاح يف املؤسسة السجنية

اللغة الفرنسية إذا كان سجنك بوالونيا
 

 اللغة الهولندية إذا كان سجنك
بالفالندر

 اللغة الفرنسية أو الهولندية إذا كان
سجنك ببروكسل

 احملامي

 أو شخصموثوق به من اختيارك

)نزيل زميل، عضو يف العائلة، صديق، إلخ(
 معتمد من قبل جلنة الشكاوى.

ابتدًأ من 1 أكتوبر 2020

 يف أي احلاالت؟ 

 كيف سيتم التعامل مع شكواك؟

ما هي القرارات التي ميكن أن تتخذها جلنة الشكاوى؟

ما هو أجل إيداع الشكاوى؟ ما هو التظلم ضد قرار جلنة الشكاوى؟

متى ميكنني إيداع التظلم ؟

من ميكنه مساعدتك؟ ما هي لغة إيداع الشكاوى؟

كيف يتم إيداع الشكاوى؟

كيف يتم إيداع التظلم؟
البريد

البريد اإللكتروني
مفوض شهر لدى جلنة اإلشراف
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 أنا محتجز، كيف ميكن احترام
 هل جلنة الشكاوى مسؤولة على أي نوع من الشكاوى؟حقوقي؟

اجلواب ال.

تختص جلنة الشكاوى فقط بالقرارات املتخذة:

من قبل املدير أو بنيابة عنه
املتعلقة بك )قرار فردي(

على أساس القوانني والقواعد املعمول بها.

مثال: تقدمت بشكوى ألن اجلو بارد يف زنزانتك.

باإلضافة إلى ذلك، يجب تقدمي بعض الشكاوى مباشرة إلى جلنة االستئناف:

التظلم من قرارات املدير العام إثر التظلم املقدم ضد قرار الوضع أو التحويل
)IPSR( الشكوى ضد قرارات املدير العام املتعلقة بنظام األمن الفردي اخلاص

هل جلنة الشكاوى هي الطريقة الوحيدة التي ميكنك بها احترام حقوقك؟
 اجلواب ال

 بغض النظر عن املشاكل التي تواجهها مع العيش يف املؤسسة السجنية أو حقوقك
أثناء االحتجاز، ميكنك دائًما االتصال بإدارة السجن و / أو جلنة املراقبة.

من هم أعضاء جلنة الشكاوى؟

 تتكون جلنة الشكاوى من 3 أعضاء من جلنة املراقبة السجنية، من بينهم محاٍم
واحد على األقل.

من اجليد أن تعلم

?

جلنة الشكاوى

هيئة مستقلة ومحايدة مسؤولة عن معاجلة شكاوى احملتجزين
Rue de Louvain 48/2 – 1000 Bruxelles

لتواصل باللغة الفرنسية 

 باللغة الفال منية 

منوذج الشكوى متاح يف املؤسسة السجنية )يف القسم(

plaintes@ccsp-plaintes.be

klachten@ctrg-klachten.be

www.ccsp-belgium.be / www.ctrg-belgium.be
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