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�إن اللجنـــة العليا لرعاية ال�سجناء وم�ساعدة املع�سرين قد اأُن�ساأت انطالقًا من االهتمام 
الكبـــر الذي توليـــه الدولة لل�سجناء ونزالء االإ�سالحيـــات يف كافة حمافظات اجلمهورية 
وقـــد اأولت اللجنـــة العليا اهتمامًا خا�سًا بال�سجناء املع�سريـــن الذين اأم�سوا فرتة العقوبة 
بعـــد اأحـــكام باّتة ونهائية وذلك بتوزيـــع امل�ساعدات املالية لهم وفـــق املعاير املعتمدة من 
اللجنـــة كما تهدف اإلـــى الوقوف على اأو�ســـاع ال�سجناء وال�سجون ومـــدى التزام اجلهات 
ذات العالقـــة بالقوانـــن النافذة وتعمل اللجنة العليا على احلـــد من اأي انتهاكات حلقوق 
امل�سجونـــن اأو املحبو�ســـن احتياطيًا اأثنـــاء فرتة حب�سهم. وقد تكللت جهـــود اللجنة العليا 
وخمرجاتهـــا باإقامـــة فعالية �سنوية ليـــوم ال�سجن اليمنـــي بالرغم مـــن ال�سعوبات التي 
تواجههـــا بالدنـــا من عدوان ظامل واأزمة مالية خانقة، ولقـــد حر�ست اللجنة العليا خالل 
هـــذا العـــام على العمل العتمـــاد اآلية لالإفـــراج والتعامل مع ال�سجنـــاء املع�سرين والتي مت 
اإقرارهـــا ومت البدء يف تنفيذهـــا والتي من خاللها �ستقوم اجلهـــات ذات العالقة باإخراج 
اأعـــداد كبرة مـــن ال�سجناء الذين ا�ستحقـــوا االإفراج مبوجبها. كمـــا حر�ست اللجنة من 
خـــالل اإقامة فعاليـــة يوم ال�سجن اليمني اإلـــى ال�سعي لتحقيق امل�سوؤوليـــة االجتماعية من 
خـــالل اإ�ســـراك منظمات املجتمـــع املدين ورجـــال املال واالأعمـــال وفاعلـــي اخلر وذلك 
للم�ساهمـــة يف م�ساعـــدة املع�سرين من ال�سجنـــاء وبذل اجلهود الالزمـــة لتح�سن ورعاية 
االإ�سالحيـــات يف خمتلـــف املحافظات. كما توؤكـــد اللجنة العليا على العمـــل بال�سراكة مع 
اجلهـــد ال�سعبي و�سواًل اإلى حتقيق االأهداف التي اأن�ساأت مـــن اأجلها اللجنة العليا لرعاية 

ال�سجناء وم�ساعدة املع�سرين.

�سائلني اهلل عز وجل اأن يكلل هذه اجلهود وكافة الفعاليات الداعمة لعمل اللجنة بالتوفيق والنجاح.

كلمة رئی�س املحكمة العلیا 
رئی�س اللجنة العلیا لرعایة ال�سجناء

 وم�ساعـــدة الـمع�ســــریــن
  القا�سي/ د. ع�سام عبد الوهاب ال�سماوي
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خ�ــص اهلل �سبحانـــه االإن�سان من بـــن خملوقاته بالتكرمي »وكرمنـــا بني اآدم« اأما 
ر�ســـول االإن�سانية حممد )�ص( فقد جعل حرمة االإن�سان من الرثاء اإلى الرثيا حتى 
بعـــد موتـــه.. ومن هذا املفهوم االإ�سالمـــي االإن�ساين كان منطلقنـــا الإن�ساء موؤ�س�سة 
ال�سجـــن الوطنيـــة، للقيام مبا هو اإن�ســـاين تكافلي نحو من وجبـــت املحافظة على 

كرامته وحرمته يف اأهم جمال ي�ستحق التعاون على الرب والتقوى.

واأي عمـــل اأقـــرب اإلى اهلل من مد يد العون اإلى اإن�سان فقـــد �سيئًا من حريته و�سار 
حبي�ص الظروف القاهرة خلف جدران ال�سجون؟!.

 هناك من ُيحكم عليه بال�سجن، لعمل اأقدم عليه عن عمد، اأو نتيجة حلالة اأفقدته 
توازنـــه وقد يفعل ذلك دفاعـــًا عن النف�ص، اأو عن غر ق�ســـد متعمد اأو الإع�ساره.. 
ولكننـــا ننظر اإليـــه كاإن�سان، كما ننظر اإلى من يعول ببع�ـــص االإن�سانية والرتاحم.. 
واإدراك مـــا لالإن�سان من كرامة وحرمة.. وعليه مل نح�سر عمل موؤ�س�ستنا على من 
هم داخل ال�سجون – رجااًل ون�ساًء ومن يف االإ�سالحيات – بل اإح�سا�سنا بواجباتنا 

نحو اأ�سرهم اأو من يعولون على وجه اخل�سو�ص.

كمـــا متثلنا تعاليم ديننا يف فـــك �سائقة واإع�سار واإقالة عرثة م�ستحق لذلك.. والأن 
هـــذا مما يج�سد التكافل االجتماعي والتخفيـــف عن وطاأة الظروف القا�سية، فقد 
مددنـــا يـــد التعـــاون وال�سراكة نحـــو اجلهـــات ذات ال�سلة والعالقـــة واأهل اخلر، 
كاللجنـــة العليا لرعايـــة ال�سجناء وم�ساعدة املع�سرين.. واللجنـــة الدولية لل�سليب 

االأحمر، واملفو�سية ال�سامية حلقوق االإن�سان ورجال اأعمال واأهل خر واإح�سان.

كلمة اأمني عام موؤ�س�سة ال�سجني الوطنیة 

   اأ/ يحــيـــى علــي احلـبـــاري
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تعمل موؤ�س�سة ال�سجن، من منطلق التكافل والرتاحم والتعاون على ما هو خر جزاءه 
عنـــد اهلل وحـــده، وكما تتواجد موؤ�س�ستنا داخل ال�سجـــون رعاية ت�سمل حت�سن اأو�ساع 
مـــن فيهـــا فاإنها اأي�سًا مل تغفل من هم خارج ال�سجون وهـــم اأ�سر ال�سجناء اأو من فقد 

العائل والراعي.

كما نعمل مع �سركاءنا يف اخلر على تتبع احلاالت التي ت�ستحق رعاية خا�سة، واإعادة 
احلرية اإلى من فقدها بال�سجن ب�سبب فقره واإع�ساره، كما مل نغفل ما ي�ستدعي االأمر 
القيام به لـــدى الق�ساء والنيابة واإقامة النـــدوات والفعاليات والتغلب على امل�سكالت 
التـــي ميكن التغلب عليها الإدخال ال�سعادة اإلى قلوب مـــن يف ال�سجون ومن ت�سرر من 

�سجنهم..

ال نريد هنا ان نتحدث بلغة االأرقام )ماليًا وغر ماليًا( حتى ال يرى يف ذلك �سيء من 
املن، وما يتعار�ص مع طلب اجلزاء من غر اهلل �سبحانه، واإذا ما اأقت�سى احلال لذكر 
اأرقام وتفا�سيل ي�ستفيد منها باحث، اأو مهتم، اأو جهة ذات عالقة، فنرتك االأمر لهذا 
الكتاب املتوا�سع الذي ن�سعه بن يدي القارئ ال بغر�ص التباهي ولكن لطلب امل�ساركة 
واملزيـــد من التعاون معنـــا فيما هو اإن�ساين بحت، خمتتمن احلديث بالقول، من يقبع 
يف ال�سجن اإنه اإن�سان، واأخ يف الدين والوطن واالإن�سانية، كون اهتمامنا ي�سمل الرعاية 

ملن يف ال�سجون واإن كانوا من غر اليمنين.

وفق اهلل اجلميع ملا فيه �سالح املجتمع.
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�صــدرت توجيهـــات رئا�سية يف عـــام 1998م بت�سكيل اللجنـــة العليا الإعادة النظـــر يف اأحوال ال�سجون 
وال�سجنـــاء وتخ�ســـع لالإ�سراف املبا�سر لرئي�ص الدولة برئا�سة رئي�ص املحكمـــة العليا ونيابة مدير مكتب 
رئا�سة اجلمهورية وع�سوية النائب العام ووزيري العدل والداخلية.. ثم اأ�سيف اإلى ع�سويتها الوزارات 
ذات ال�سلـــة باأو�ســـاع ال�سجون وال�سجناء وهـــي وزارة: )ال�سحـــة العامة وال�سكان، الرتبيـــة والتعليم، 
التعليم الفني والتدريب املهني، حقوق االإن�سان، املالية، ال�سوؤون االجتماعية والعمل، ال�سوؤون القانونية، 

االأوقاف واالإر�ساد(.
ويف العـــام 2014م �سدر القرار اجلمهوري رقم )42( ل�سنـــة 2014م ب�ساأن اإن�ساء اللجنة العليا لرعاية 
ال�سجنـــاء وم�ساعـــدة املع�سرين مـــن اجلهات الر�سميـــة امل�سار اإليها اأعـــاله مع اإ�سافـــة رئي�ص م�سلحة 

ال�سجون اإلى ع�سويتها.
ويف 4 يناير 2017م �سدر قرار رئي�ص اللجنة العليا لرعاية ال�سجناء وم�ساعدة املع�سرين رقم )1( ل�سنة 

2017م ب�ساأن الالئحة الداخلية للجنة.

    ت�صعى �للجنة �لعليا �إلى حتقيق �لأهد�ف �لتالية: 

  توزيع امل�ساعدات املالية لل�سجناء املع�سرين وفقًا للمعاير املعتمدة من قبل اللجنة. 
الوقـــوف علـــى اأو�ساع ال�سجناء وال�سجـــون واملحبو�سن احتياطيـــًا ومدى التزام اجلهـــات ذات العالقة 

بالقوانن النافذة.
  احلد من اأي انتهاكات حلقوق امل�سجونن اأو املحبو�سن احتياطيًا اأثناء فرتة حب�سهم.

    مهام �للجنة �لعليا لرعاية �ل�صجناء وم�صاعدة �ملع�صرين:

  ر�سم ال�سيا�سة العامة لعمل اللجنة العليا واإقرار اخلطط العامة والربامج التنفيذية.
  التن�سيـــق واال�سراف على تنفيـــذ ال�سيا�سات واخلطط والربامج املتعلقة بعمل اللجنة والكفيلة برعاية 

ال�سجناء وحت�سن اأو�ساعهم.

اللجنة العلیا لرعایة ال�سجناء
 وم�ساعدة املع�سرین

نــبــذة  تـعـریـفــیــــة
الـلجــنــة العـلـــيــا 

لرعايــة ال�سجـنــاء 
وم�ساعدة املع�سرين
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�صــدرت توجيهـــات رئا�سية يف عـــام 1998م بت�سكيل اللجنـــة العليا الإعادة النظـــر يف اأحوال ال�سجون 
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  تقييـــم م�ستـــوى تنفيذ اجلهات املخت�سة بتقدمي برامج التاأهيـــل لل�سجناء مبا يكفل اإعادة دجمهم يف 
املجتمـــع بعد االفراج عنهم ومدى كفاءة وح�سن اإدارة ال�سجـــون واأ�سلوب تعاملهم مع ال�سجناء واإحاطة 

اجلهات املخت�سة باملالحظات واالختالالت لتفاديها وت�سحيحها.
  الوقوف على م�ستوى تنفيذ اجلهات املعنية للم�ساريع اخلا�سة بتح�سن اأو�ساع ال�سجون واملتمثل يف: 

1- العمـــل على حت�سن م�ستوى ال�سجون املركزية يف عمـــوم املحافظات وفق منط حديث ومت�سع بحيث 
يلبـــى حاجات ال�سجناء مبختلف اأ�سنافهم وي�ساعد على تنفيذ االأن�سطة والربامج االإ�سالحية التاأهيلية 

والتدريب املهني وبتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
2- ت�سجيع دعم دور رعاية االأحداث وتوفر االإمكانات الالزمة لها وتوفر م�ستلزمات التعليم االأ�سا�سي 

و�سائر االأن�سطة الثقافية والريا�سية.
3- جتهيـــز اأماكـــن �سجن خا�ســـة لل�سجينات احلوامل وتوفـــر ح�سانة منا�سبة لالأطفـــال وم�ستلزمات 

الرعاية ال�سحية والرتفيهية لهم.
4- الوقوف على مدى التزام اجلهات املخت�سة بالتوقيف واحلب�ص االحتياطي وفقًا لالإجراءات املحددة 
قانونـــًا اأثنـــاء املحاكمة وبعد �سدور احلكم وخـــالل فرتة ال�سجن وعند انتهاء فـــرتة العقوبة املقررة يف 

احلكم.
5- الوقـــوف على م�ستـــوى اخلدمات املقدمة لل�سجناء مبا يكفل ح�سولهم على الغذاء بالكمية والنوعية 
املنا�سبة وتوفر االأغطية والُفر�ص واملالب�ص وفقًا ملا هو مقرر بقانون تنظيم ال�سجون والئحته التنفيذية.
6- التن�سيـــق مـــع اجلهات املخت�سة مبا يكفل �سمان ح�سول ال�سجنـــاء على الرعاية ال�سحية واخلدمة 
الطبيـــة املنا�سبة يف كافة ال�سجون ويف امل�ست�سفيات العامة بدون مقابل عند اقت�ساء حالة ال�سجن نقله 

اإليها لتلقي العالج.
7- اإ�ســـدار التعليمـــات واالر�سادات الالزمـــة مل�ساعدة جلنة النزول امليداين عنـــد النزول اإلى ال�سجون 

وال�سجناء للقيام مبهامها وتلقي التقارير املرفوعة من هذه اللجان بنتائج اأعمالها.
8- دعـــوة القطاع اخلا�ـــص واجلمعيات اخلرية واملنظمـــات االإن�سانية لالإ�سهام يف دعـــم موارد رعاية 

ال�سجناء اإلى جانب الدولة.
9- توجيـــه الوفور املرتاكمة اأو الفوائ�ص املحققة يف ح�ســـاب امل�ساعدات وا�ستخدام املبالغ الراكدة كليًا

اأو جزيئًا ملا فيه م�سلحة ال�سجناء وفقًا ملا تقرره اللجنة العليا. 
10- فح�ـــص واإقرار ك�سوفات ال�سجناء املقرتح منحهم امل�ساعـــدات املالية وك�سوفات االإفراج ال�سرطي 
املرفوعة من جلنة النزول امليداين مع بيان للمبالغ املطلوب اعتمادها ملواجهة حاالت امل�ساعدات املالية 

لل�سجناء املع�سرين.
11- مناق�ســـة واإقرار التقرير ال�سنوي ورفعه اإلى رئي�ـــص الدولة قبل تاريخ ع�سرين رم�سان من كل عام 
علـــى اأن يت�سمن نتائج الزيـــارات امليدانية للجنة النزول امليداين م�سفوعـــًا بك�سوفات ال�سجناء املقرتح 

االإفراج عنهم.
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عــــدد �ملــ�صتـــفــيــــديـــــــن مـــــن مــــ�صـــــاعـــــــــــد�ت
 �للجنة �لعليا لرعاية �ل�صجناء وم�صاعدة �ملع�صرين

 

  عدد المستفیدین من مساعدات اللجنة العلیا لرعایة السجناء ومساعدة المعسرین

 مالحظات اجمالي المبالغ العدد العام م
1 2010 152 164,484,942 

 مساعدات شهر
 رمضان

2 2011 365 311,536,098 
3 2012 279 233,439,101 
4 2013 334 310,887,495 
5 2014 343 489,365,260 
6 2015 92 152,529,515 

 1,662,242,411 1565 االجمالي:

 

 

  

 

 

خمــطـــط بــعــدد �مل�صتفيديـــن مـــن م�صـــاعــــــد�ت 
�للجنة �لعليا لرعاية �ل�صجناء وم�صاعدة �ملع�صرين

مالحظــــات�جمايل �ملبالغ�لـــعــدد�لــعــــامم

12010152164,484,942

م�صاعد�ت 

�صهر رم�صان

22011365311,536,098

32012279233,439,101

42013334310,887,495

52014343489,365,260

6201592152,529,515

15651,662,242,411�لجمايل:
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يوم السجين اليمني
The Yemeni Prisoner Day

ه �لدولة و�هتمامها برعاية �ل�صجناء وحت�صني �أو�صاع �ل�صجون من منطلقات دينية  يف ظل توجُّ
و�إن�صانيــة وحقوقية �أ�صدر رئي�ص �للجنة �لثورية �لعليا قر�ر رقم )160( ل�صنة 2016م ب�صاأن 

حتديد يوم �لثامن من �صهر رم�صان �ملبارك من كل عام يومًا لل�صجني �ليمني.

     �لر�صالـــة: 
تعريـــف املجتمـــع بق�سية ال�سجن وما يعانيـــه، والعمل على تكثيف اجلهود الر�سميـــة واملجتمعية الإيجاد احللول 

واملعاجلات املنا�سبة مل�ساعدتهم.

     �لأهميـــة: 
يعترب يوم �ل�صجني �ليمني ذ� �أهمية وطنية و�إن�صانية من خالل:

  ت�سحيح نظرة املجتمع وتوعيته باأهمية رعاية ال�سجن ومد يد العون له ليكون عن�سرًا �ساحلًا يف املجتمع.
  تو�سيـــح دور ووظيفـــة اأجهزة العدالة اجلنائية جتاه ال�سجـــون وال�سجناء املتمثل باالإ�ســـالح والتاأهيــل ولي�ص 

االنتقام والتعذيب.
  تعزيز مبداأ امل�سئولية االجتماعية والتكافل الذي اأو�سى به الدين احلنيف لل�سجن.

  اإن�سـاء حلقـة و�سل الإي�سال ر�سالـة ال�سجيـن للمجتمـع.

     �لأهــــد�ف: 
ن�صعـــى من خـــالل هـــذ� �ليـــوم �إلـــى: 

  االإفــراج عن ال�سجــناء املع�سرين الذين ق�ســوا العقوبة املحكوم عليهم بها وباقن على ذمة حقوق مالية للغر.
  حت�سن الو�سع املعي�سي وال�سحي داخل ال�سجون.

  اإعادة تاأهيل واإ�سالح ال�سجناء لدجمهم يف املجتمع. 
  تو�سيل ر�سالة معاناة ال�سجن اإلى املجتمع.

  تفعيل دور العون الق�سائي لل�سجناء.
  التعريف بحقوق وواجبات ال�سجن املكفولة له قانونًا.
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     �لو�صائـــــل: 
:وتتمثل و�صائل حتقيق �لأهد�ف عرب:

  توحيـــد اجلهـــود الر�سمية مع منظمات املجتمع املدين ذات ال�سلة يف اإطار ال�سراكة بتح�سن اأو�ساع ال�سجون 
ورعاية ال�سجناء وم�ساعدة املع�سرين.

  تقـــدمي امل�ساريـــع واالأفكار املتعلقة باإن�ســـاء وحدات �سحية ووحـــدات اإر�ساد نف�سي وحت�ســـن الو�سع املعي�سي 
لل�سجناء وعر�سها ومتويلها.
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     من نــحــــن:

موؤ�س�ســـة ال�سجن الوطنية: موؤ�س�ســـة تنموية غر ربحية ت�سعى بال�سراكة مع اجلهات الر�سمية املعنية ومنظمات 
املجتمـــع املدين والدويل واخلريـــن اإلى رعاية ال�سجن واإعـــادة تاأهيله ليكون اإن�سانًا �سويـــًا ومنتجًا يف املجتمع 
ومبـــا ي�سمن عدم عودته لل�سجن، من خالل االلتزام بتقدمي اأف�سل اخلدمات ال�سحية والتعليمية واالجتماعية 

والتدريب والتاأهيل وتوفر امل�ساندة القانونية واحلقوقية ودعم البنى التحتية لل�سجون.

�أن�صــاأت �ملوؤ�ص�صــة مبوجــب ت�صريــح رقــم)13( �صــادر مــن وز�رة �ل�صــوؤون �لجتماعيــة و�لعمل 
بتاريخ: 2013/6/23م.

     روؤيـتــــنــــا:

اأن نكون يف عام 2020م املوؤ�س�سة االأولى برعاية ال�سجن و�سمن اأف�سل ع�سر موؤ�س�سات اإن�سانية يف اليمن.

     ر�صـالــتـنـــا:

العمل على رعاية ال�سجن وتاأهيله ومتكينه من حقوقه واإعداده ليكون اإن�سانًا �سويًا ومنتجًا يف جمتمعه.

     قــــيــمـــنــــا:

مؤسسة السجین الوطنیة
natioal Prisoner Foundation
خلـف الق�سبـان.. يـوجـد اإنـ�سـان

    االإنـ�ســانـيــة.                         الـــــــــطـــوعــــــــيـــــــة.                          الـم�ســـــداقــــيـــــــة. 
    ال�ســـــراكـــة.                         ال�سفافية والو�سوح.                         روح الفريق الواـحد.
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 (2016 - 2013برامج ومشاريع مؤسسة السجين الوطنية للعام )

عدد  المشروع
 المستفيدين

نسبة 
 تكلفة البرنامج المستفيدين

 301,640,682 %5 6,178 برنامج الحماية

 44,895,850 %19 25,814 برنامج اإلغاثة الوطني

 75,661,663 %38 50,987 برنامج األمن الغذائي

 14,080,275 %3 4,471 البديلةبرنامج الطاقة 

 8,492,135 %5 6,626 برنامج الصحة والصحة النفسية

 5,200,000 %1 760 برنامج المرأة والطفل

 2,052,010 %7 9,505 برنامج المواد الغير غذائية

 8,194,005 %1 1,110 برنامج بناء القدرات وتحسين سبل المعيشة

 626,925 %0 100 برنامج التعليم والثقافة

 3,328,100 %6 7,640 اإلصدارات اإلعالمية

 932,620 %15 19,644 البيئي واإلصحاحبرنامج المياه 

 464,171,645 %100 132,835 اإلجمالي: 
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(2016-م 2013)مخطط توضيحي بعدد المستفيدين من برامج المؤسسة 

بــر�مــج وم�صـــاريـــع مـوؤ�صـ�صـــة �ل�صجيــن �لوطنــيـــة
 لـــلـــعــــــام  2013 – 2016
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 المستفيدين من مشروع مساعدة السجناء المعسرين عبر مؤسسة السجين الوطنية
 (م2016 –م 2013للعام )

عدد  المحافظة م
 المبالغ المالية المدفوعة   نسبة المستفيدين  المستفيدين

 %68 160 صنعاء 1

               
280,928,290  

 %2 5 تعز 2
 %5 12 المكال 3
 %1 3 سيئون 4
 %10 23 اب 5
 %0 1 شبوة 6
 %7 17 الحديدة 7
 %3 8 المحويت 8
 %0 1 صعدة 9

 %0 1 عمران 10
 %0 1 حجة 11
 %0 1 ذمار 12
 %0 1 عدن 13

 %100 234 اإلجمالي
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