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 الصلة بين النزيل والمجتمع

للعودة الى المجتمع  وإعدادهمالمحكوم عليهم  تأهيلعندما اصبح غاية العقوبة هو      

العمل على توطيد بل يجب ,قات بي  النييل والمجتمعبرزت ضرورة عدم قطع العال

ال بد م  ان و,هذه العالقات الن المدان سوف يرجع الى المجتمع بعد االفراج عنه

على علم بالتطورات والتغيرات التي تحصل في الخارج خاصة ما يتعلق  يكون

فعلى ادارة المؤسسة العقابية ان تقوم بإخبار النييل ع  الوفاة او ,بأفراد عائلته

ويفضل ان تسمح له بييارة هذا القريب تحت ,االصابة بمرض خطير ألحد اقاربه

 (.91,02)ق.رقابة او بدونها حسب مقتضى الحال

 الزيارات والمراسالت : أوال

هذه الييارات الى تمكي  المدان  حيث تؤدي,ماح بالييارات يدعم تأهيل النييلالس    

وهي صلة معنوية تساهم في تدعيم الروابط ,م  االحاطة باألحداث العائلية الهامة

الن االتصاالت المفتوحة بي  النييل وأفراد عائلته وأقاربه وأصدقائه افضل  العائلية

لذلك اقرت غالبية ,م  االتصاالت السرية التي تتم دون علم ادارة المؤسسة العقابية

على ان تخضع الييارات الى رقابة ادارة .قواني  السجون مبدأ الييارات للنييل

 .لمدانوتفتيش زائري االمؤسسة م  حيث تنظيم اوقاتها ومدتها 

 ,دون تحديد عددها ,أما الرسائل فيحق للنييل ان يتلقى الرسائل ويبعثها لم  يشاء    

لى الى رقابة ادارة المؤسسة العقابية لضمان عدم احتوائها عوتخضع جميع الرسائل 

ومات كفرار النييل او بعض المسائل السياسية او المعل,ما يخل بالنظام العام للمؤسسة

لذلك يرى الفقهاء خضوع الرسائل ,غير الصحيحة ع  المعاملة العقابية في المؤسسة

 .ر طبيعي في جميع النظم العقابيةالى الرقابة ام

 بوجو ىلع  ينوجسملا ةلماعمل ىندالا دحلا دعاوق  م 30 ةدعاقلا تصن دقو     

 قيرط  ع ةبيطلا ةعمسلا يوذ وأصدقائهم سرهمأب لاصتالاب  ينوجسملل حيرصتلا

  .ةيرورضلا ةباقرلا تحت كلذو,ةمظتنم تارتف يف ةراييلا وأ ةلسارملا
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 االجازات:  ثانيا

الى اقرار تصريحات الخروج المؤقت م  المؤسسات  لقد ادى تطور علم العقاب     

وإيقاف أو تأجيل العقاب لفترة محددة ألسباب عائلية او ظروف انسانية او العقابية 

بعد ان كان مبدأ استمرار التنفيذ ,عالجية تقتضي السماح بالخروج المؤقت م  السج 

 ىلا يدؤي العقابي هو السائد بحيث ال يعترض مدة تنفيذ العقوبة اي انقطاع او ايقاف

 .ةبوقعليضعف القوة الرادعة ل وأ عمتجملا  ع هيلع موكحملا ليع عطق

 اهلالخ  مف,زات النييل اسهام واضح في تأهيلهإلجا قد اثبتت التجارب انل     

 ,هتلئاع ىلع نانئمطالاو جراخلا يف عمتجملا عاضوا ىلع عالطالا ليينلا عيطتسي

 ةسسؤملا  م هجورخ دعب لمعلا ىلع هعم قفتي لمع برب لاصتالا  م هنكمتو

 ىصوأ دقو,ةيعيبطلا ةيسنجلا هتابغر عابشا  م ليينلا  يكمت ىلا باإلضافة,ةيباقعلا

 ءالينلا حنم 0240 ماع ومير ناس يف دوقعملا يلودلا يعامتجالا عافدلا رمتؤم

 ليينلا نوكي ال ناو نادملا ليهأت ىلا يدؤت طورش ةلمج اهمكحت نا طرشب ةزاجالا

   .ةيباقعلا ةسسؤملا  م هجورخ دنع عمتجملل ديدهت ردصم

 الصلة بين النزيل والمجتمع في القوانين العربية:  ثالثا

عدد هذه وحددت مدتها و,ية الى موضوع اليياراتتطرقت القواني  العرب     

كذلك هو الحال بالنسبة ,وعدد اليائري  بما تراه مناسبا لتأهيل النيالء  الييارات

لتراسل النيالء م  حيث تحديد عدد الرسائل وصفحاتها وبما تراه مناسبا لتأهيل 

كذلك مسألة االجازات فقد نظمتها ,النييل وعدم احتوائها على ما يخل بأم  المؤسسة

 .جي ما يناسب برامج التأهيل واإلصالح لكل سب

 الصلة بين النزيل والمجتمع في القانون العراقي:  رابعا

الفصل الثام   م ( 92-91)المواد فيالييارات  المشرع العراقي على نص     

الفصل  م (33-31)المواد فيزات االجا ىلعو,(31)ةداملا يف تالسارملا ىلعو

  .9109 ةنسل 04 مقر  يعدوملاو ءالينلا حالصا قانون التاسع م 


