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�صجني والريادة املتوا�صلة 
يف البداي���ة، ي�سرفني اأن اأ�سارككم اليوم، ا�سدار هذا العددمن جملة ال�سجني، 
وال���ذي يوؤك���د ريادة موؤ�س�سة ال�سج���ني الوطنية، والتي حملت عل���ى عاتقها حماية 
ال�سج���ني وتاأهيل���ه يف كافة املجاالت، لكي يكون ع�سوا فاع���ا يف املجتمع. وانتهز 
ه���ذه الفر�سة الأتقدم الى كافة العاملني واملتطوع���ني باأطيب التهاين والتربيكات 

مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك..

لطامل���ا اأك���دت موؤ�س�س���ة ال�سج���ني الوطني���ة، عل���ى اأهمي���ة االهتم���ام ب�سريحة 
ال�سجن���اء، ولذا و�سع���ت لنف�سها �سعارا ت�سع���ى دوما لتحقيقه عل���ى االأر�ض، وهو 
“خلف الق�سبان يوجد ان�سان”، لتعزيز الدور املجتمعي ولفت االنتباه اإلى معاناة 
هذه ال�سريحة، يف كافة املجاالت؛ ف�سعت وب�سكل دوؤوب، وباجلهد املتاح، كموؤ�س�سة 

جمتمع مدين، اأن حتول كل تلك االأهداف والروؤى الى برامج عملية.

ومل تقت�س���ر املوؤ�س�س���ة يف براجمها واأن�سطتها لل�سجن���اء فح�سب؛ بل �سعت الى 
تو�سي���ع اأن�سطتها التنموية واالغاثي���ة، وذلك بالتزامن مع االأزم���ة االن�سانية التي 
ت�سهده���ا اليمن، عل���ى مدى اأرب���ع �سنوات، وارتف���اع اأعداد الفق���راء واملحتاجني 

والنازحني.

اإن دور املوؤ�س�س���ة الوطني الذي تقوم ب���ه، واجلهود املبذولة للتطوير، من خال 
اإيج���اد �سي���غ �سراك���ة وروؤى جديدة، ته���دف لتح�س���ني اخلدم���ات، كان من اأهم 
االأ�سب���اب ملا حققته املوؤ�س�سة من اجنازات ملمو�س���ة، رغم االأو�ساع ال�سعبة التي 

تعاين منها اليمن خال ال�سنوات املا�سية.

اإن التطلع���ات امل�ستقبلي���ة للموؤ�س�س���ة كب���رة كهم���ة القائمني عليه���ا. ونوؤكد يف 
ه���ذا ال�سدد، اأن املوؤ�س�سة ت�سر بخطى ثابتة ملزي���د من التطور والنمو واالجناز، 

وال�سعوبات ما هي اإال دافع للتطوير والريادة واالبداع.

ويف اخلت���ام ال ي�سعن���ي اإال اأن اأتق���دم باإ�سم���ي وباإ�س���م اأع�س���اء جمل����ض اأمناء 
املوؤ�س�س���ة، بجزي���ل ال�سك���ر، وعظي���م االمتنان، اإل���ى كافة العامل���ني واملتطوعني، 
وال�س���ركاء للموؤ�س�سة، كما اأ�سج���ل االعتزاز باإدارة املوؤ�س�س���ة التنفيذية، وكادرها 
الوظيف���ي، وجمل�ض اإدارتها الكرام، عل���ى جهودهم املبذولة لكي تظل املوؤ�س�سة يف 

�سدارة املوؤ�س�سات املدنية يف اليمن.

اإن دور املوؤ�س�سة 
الوطني الذي تقوم 

به، واجلهود املبذولة 
للتطوير، من خال 

اإيجاد �سيغ �سراكة وروؤى 
جديدة، تهدف لتح�سني 

اخلدمات، كان من 
اأهم االأ�سباب ملا حققته 

املوؤ�س�سة من اجنازات 
ملمو�سة

بقلم/ رئي�س املوؤ�ص�صة 
اأ/ توفيق حممد اخلامري
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حمـتــويـــات هــــذا الــــعــــدد
بعد دفعها قرابة 80 مليون ريال

موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية
تفرج عن 87 �صجينًا و�صجينة 

مع�صرين خالل العام 2018

9 - 8

بتكلفة 8.714.600 ريال 
موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية 

تقدم خدمات العون الق�صائي
 لـ 21 �صجينًا و�صجينة

موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية توؤهل اأربعة اآبار
 مبنظومة ال�صخ بالطاقة ال�صم�صية يف مديرتي 

املن�صورية واجلراحي مبحافظة احلديدة

29 - 28

ي�صتفيد منها قرابة 12 األف �صخ�س.. 
وبتكلفة اإجمالية 120 األف دوالر

12

بـــــقـــــلــــــــــم/ 
 اأ. عبدامللك �سرف الدين

 التوعية القانونية
هي الطريق

بـــــقـــــلــــــــــم/ 
 اأ. عبدالرحمن علي الزبـيـــب

 ال�ضوابط وال�ضمانات
الد�ضتورية حلجز احلرية
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االخراج والت�سميم:
ون ديزاين جروب - حممد الذبحاين

 الــــــــــــعـــــدد »6« اإبريل 2019

رئي�س جمــل�س االأمـنـاء والـمديــر الـــعــــام
يلتقوا ممثلة مكتب املبعوث اخلا�س لالأمني العام

 لالأمم املتحدة اإلى اليمن

معايري م�صاعدة ال�صجناء
موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية تنظم حلقة نقا�صية ب�صنعاء حول 

موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية تفرج عن 87 �صجينًا 
و�صجينة خالل الــعــــام 2018 

�صورة الغالف: فرحه �سجني مفرج عنه بعد مكوثه
 27 عاماً يف ا�سالحـيـة حمـافـظــــة اإب

14

13

ظلم اإن�صان خلف الق�صبان 
وجمتمع ال يرحم 

ال�صجينة.. 

جميع االآراء واالأفكار  املن�سورة يف املجلة تعرب عن وجهات نظر 
اأ�سحابها، وال تعرب بال�سرورة عن راأي موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية. 43 - 42

االإ�س���راف ال����ع��ام:
اأ. توفيق حممد اخلامري
اأ. يحــيــى عـلـي احلباري
اأ. حممد حمــمـد �صـالح
اأ. فـ�صــل حمــــرز عـبيد

2018
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Natioal Prisoner Foundation مـوؤ�سـ�سـة الـ�سجيـن الـوطنـيـة 

خلف الق�صبان.. يوجد اإن�صان
A Human!  Behind the Bars

مــــن حنـــن؟
موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية موؤ�س�سة تنموية غري ربحية؛ ت�سعى بال�سراكة مع اجلهات الر�سمية املعنية ومنظمات املجتمع املدين والدويل 

واخلريين اإلى رعاية ال�سجني واإعادة تاأهيله ليكون اإن�ساناً �سوياً، ومنتجاً يف املجتمع مبا ي�سمن عدم عودته لل�سجن. 
م���ن خ���ال االلتزام بتق���دمي اأف�سل اخلدمات ال�سحية، والتعليمي���ة واالجتماعية، والتدريب، والتاأهيل، وتوف���ري امل�ساندة القانونية، 

واحلقوقية، ودعم البنى التحتية لل�سجون، وم�ساعدة النازحني واملت�سررين من خال برنامج االإغاثة والوطني.
اأن�سئت املوؤ�س�سة مبوجب ت�سريح رقم ( 13 ) �سادر من وزارة ال�سوؤون االجتماعية والعمل بتاريخ: 2013/6/23م.

الـمــوؤ�ســ�سة الــــرائــدة يف رعـــــاية الـــ�ســـجـــــــيــــن.

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

الرؤيـة
الرسالة
   الإن�سانـية      الطوعية      امل�سداقية      املهنية       ال�سفافية      روح الفريق      ال�سراكةالـقـيـم

برامج
املوؤ�س�سة

الغايات االستراتيجية
بيئ���ة  توف���ري  يف  االإ�سه���ام    -1
مائم���ة لرعاية ال�سجني وتقدمي 

اخلدمات التي يحتاجها.
2-  امل�ساهم���ة يف حت�س���ني وتعزيز 
واالإجرائي���ة  القانوني���ة  االأط���ر 
املتعلق���ة بالتعام���ل م���ع ال�سجناء 

واملوقوفني واملفرج عنهم. 
3-  تاأهي���ل ال�سج���ني واإدماج���ه يف 

املجتمع ورعاية اأ�سرته.
لل�سجين���ات  الرعاي���ة  تق���دمي    -4
واأطفالهن واإدماجهن يف املجتمع.

5-  التوعي���ة والرعاي���ة املجتمعي���ة 
امل�سبق���ة للح���د م���ن الوق���وع يف 

اجلرمية.
املوؤ�س�س���ة  ق���درات  تعزي���ز    -6
واملالي���ة  واملادي���ة  التنظيمي���ة 
اأداء  م���ن  لتمكينه���ا  والفني���ة 
مهامه���ا وحتقيق اأهدافها بكفاءة 

وفاعلية.
الب�سري���ة  الق���درات  تعزي���ز    -7
م���ن  يرف���ع  باجت���اه  للموؤ�س�س���ة 

م�ستوى اأدائها.
8-  العمل على تطوير اآليات �سراكة 

نوعية حملياً ودولياً. 
9-  تطوي���ر نظام تطوع فعال يدعم 
تنفيذ اأن�سطة واأعمال املوؤ�س�سة.

النازح���ني  معان���اة  تخفي���ف    -10
واملت�سرري���ن يف معظم اجلوانب 

االإن�سانية.

برنامج
 الرعاية
 الالحقة

 والتمكني 
الإقت�سادي

برنامج 
الإغاثة 
الوطني

برنامج 
الأمن 
الغذائي

برنامج 
احلماية 
والتعزيز 
القانوين

برنامج املياه 
والإ�سحاح 

البيئي

برنامج 
املراأة 

والطفل

برنامج املاأوى 
واملواد غري 

الغذائية

برنامج 
التعليم 
والثقافة

برنامج 
الرعاية 

الإ�ستباقية

برنامج 
الرعاية 
ال�سحية 
والنف�سية

برنامج 
حت�سني 
البنى 

التحتية 
لل�سجون

برنامج 
التن�سيق 
وال�سراكة
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اأ. يحيى علي احلباري 
رئي�س جمل�س االأمناء

ال�صجني وتنمية االن�صان
ُيع���د االإن�سان حمور ه���ذا الكون، وبنائه ال �سك حاجة �سرورية لعم���ارة االأر�ض؛ فحني نبني 
االإن�سان بالتنمية واملعرفة واكت�ساب املهارات، فاإننا نبني ح�سارة اإن�سانية تهدف اإلى التوازن 

والتقدم وال�سمو، وبهذا نكون قد حققنا غاية وجودنا يف هذه املعمورة.

من هذا املنطلق؛ حر�ست موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية، على اأن يظل االن�سان، حمور اهتمامها، 
خ�سو�س���ا ذلك الذي يقبع خل���ف الق�سبان، والذي ظل املجتمع ينظ���ر الى ال�سجني، كمجرٍم 

جمرٍد من كافة احلقوق التي كفلتها له ال�سرائع  ال�سماوية والقوانني الو�سعية.

حي���ث خطت موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية، لنف�سه���ا م�سارا ثابتا، نحو حتقيق اأهدافها، خلدمة 
ذل���ك ال�سجني، وا�سع���ة كل ال�سعوبات واملعوق���ات خلف ظهرها، حت���ى ال تعيقها عن حتقيق 
م���ا ت�سب���و اليه، خدمة لذل���ك االإن�س���ان القابع خلف الق�سب���ان، يف كافة املج���االت ال�سحية 

والتعليمية وغرها..

وبعي���دا ع���ن االجنازات التي حققته���ا املوؤ�س�سة، والتي قد ال نح�سره���ا يف هذا املقال؛ لكن 
ال�سيء املهم الذي تفتخر به املوؤ�س�سة، هو ح�سدها للجهود املجتمعية والر�سمية، للفت االأنظار 
الى معاناة ال�سجناء، وتغير ال�سورة النمطية التي ر�سمت عنهم، باعتبارهم �سريحة من�سية 
ال ت�ستح���ق االلتفات. فكثفت براجمه���ا واأن�سطتها التوعوية وغرها، ح���ول ال�سجناء، واأهمية 

االهتمام بهم، حتى باتت ق�سية ماأخوذة بعني االعتبار لدى اجلهات الر�سمية وغرها.. 

ومل تكت���ف املوؤ�س�س���ة بذلك، بل �سعت اإلى عمل الدرا�س���ات امل�سحية، عن اأو�ساع ال�سجون يف 
ع���دد م���ن املحافظات اليمنية، وعم���ل خارطة االحتياج���ات الكاملة لل�سجن���اء، وال�سجون يف 
اليمن. كما قدم���ت بالتعاون وال�سراكة مع عدد من املحامني واملخت�سني يف املجال القانوين، 
وك���ذا اجله���ات الر�سمي���ة، الروؤى واخلط���ط، للعمل مل���ا من �ساأن���ه حت�سني اأو�س���اع ال�سجناء 

وال�سجون يف اليمن.

 واملوؤ�س�س���ة، وه���ي ت�سدر ه���ذا العدد من  املجل���ة، وال���ذي يتزامن مع احتفائه���ا بالذكرى 
ال�ساد�سة لتاأ�سي�سها، لتجدها فر�سة مواتية، لتقدمي خال�ض �سكرها وتقديرها، لكل العاملني 
واملتطوع���ني، وال�س���ركاء، واالدارة التنفيذية الت���ي وا�سلت وال تزال توا�س���ل عملها ليل نهار، 
لتحقي���ق اأهداف املوؤ�س�سة، واحلر�ض على التجديد واالبتكار والتو�سع يف اأن�سطتها وبراجمها، 

خ�سو�سا يف ظل الظروف الراهنة التي متر بها اليمن..

 وعودا على بدء، فاإن موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية، وهي تقوم بدورها الكبر والفعال، كموؤ�س�سة 
جمتم���ع مدين، خلدم���ة ال�سجناء وبقي���ة ال�سرائح امل�ستهدف���ة، بغية حتقيق تنمي���ة االن�سان، 
باعتباره اأ�سا�سًا يرتكز عليه كل ما نريد بناءه، حتى يكون ذلك البناء القيمي واملعريف الو�سيلة 
املُثل���ى ملجتمع ذو ح�سارة اإن�ساني���ة، ينظر الى ال�سجني كان�سان ي�ستحق الرعاية واالهتمام، ال 

جمرم ي�ستحق الفناء واالإعدام.

ال�سيء املهم الذي 
تفتخر به املوؤ�س�سة، 
هو ح�سدها للجهود 

املجتمعية والر�سمية، 
للفت االأنظار الى 
معاناة ال�سجناء، 

وتغير ال�سورة 
النمطية التي ر�سمت 

عنهم، باعتبارهم 
�سريحة من�سية ال 
ت�ستحق االلتفات
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اأفرجــت موؤ�س�س���ة ال�سج���ني الوطني���ة ع���ن 87 
�سجني و�سجينة خال العام 2018م بالتعاون مع 
االإ�ساحي���ات والنيابات واملحاك���م ورجال املال 
واالأعم���ال، حي���ث ق���ّدرت املبالغ وفق���ًا لاأحكام 
ال�سادرة واملحكوم بها عليهم قرابة 150  مليون 

ريال.
وح�سب مدير عام املوؤ�س�سة االأ�ستاذ/ ف�سل عبيد 
ف���اإن ال�سجن���اء املع�سرين الذين تبن���ت املوؤ�س�سة 
ق�ساياه���م قد اأج���رت املفاو�سات م���ع اأ�سحاب 
احلقوق، للتنازل ع���ن مبالغ مالية والو�سول اإلى 
ح���ّل و�سط ير�سي اجلميع، وهو ما مت يف النهاية 
حيث دفع���ت املوؤ�س�سة بعد التفاو�ض مع اأ�سحاب 

احلق قرابة ثمانني مليون ريال.
واأو�س���ح عبي���د اأن ال�سجن���اء املع�سري���ن الذي���ن 
مت االإف���راج عنه���م كان���وا يف اإ�ساحي���ات اأمانة 

واإب واحلدي���دة وذم���ار، موؤك���دًا يف  العا�سم���ة 
الوق���ت ذاته ب���اأن م�س���روع م�ساع���دة املع�سرين 
لاإف���راج عنهم من اأه���م ّ م�ساريع املوؤ�س�سة ومن 
�سمي���م عملها، رغ���م ال�سعوبات الت���ي تواجهها 

املوؤ�س�سة يف �سبيل ذلك.
واأ�س���ار عبي���د اإل���ى اأن املوؤ�س�س���ة توا�سل���ت قب���ل 
عمليات االإف���راج عن ال�سجناء املع�سرين وب�سكل 
م�ستمر م���ع النيابات واملحاك���م واالإ�ساحيات، 
وقام���ت برت�سي���ح م���ن ي�ستح���ق امل�ساع���دة وفقًا 
لل�س���روط القانوني���ة واملعاي���ر الإن�ساني���ة الت���ي 

و�سعتها املوؤ�س�سة. 
واملحاك���م  النياب���ات  جه���ود  عبي���د  وثّم���ن 
واالإ�ساحي���ات لتقدميه���ا كاف���ة الت�سهيات يف 
�سبيل االإف���راج عن ال�سجن���اء املع�سرين، �ساكرًا 
رج���ال املال واالأعمال الذين بذلوا ما ي�ستطيعون 

الإع���ادة االبت�سام���ة واحلرية لعدد م���ن ال�سجناء 
املع�سري���ن، كم���ا �سك���ر عبي���د اأ�سح���اب احل���ق 
اخلا����ض الذي���ن كان له���م دور يف االإف���راج عن 
ال�سجناء من خال تنازلهم عن جزء من املبالغ 
املحكوم���ة لهم، داعيًا يف الوقت ذاته رجال املال 
واالأعم���ال اإل���ى بذل املزيد من العط���اء ملا لذلك 
م���ن اأثر بالغ يف دعم ه���ذه ال�سريحة املن�سية من 

املجتمع.
اجلدي���ر بالذكر اأنه كان من اأبرز من مت االإفراج 
عنهم/ ناي���ف حميد حم�س���ن البعبعي - �سجني 
قعيد الفرا�ض - ق�سى يف ال�سجن على ذمة ق�سية 
جنائي���ة ع�س���ر �سن���وات حيث عجز ع���ن ت�سديد 
م���ا عليه، وبعد جه���ود بذلتها موؤ�س�س���ة ال�سجني 
الوطني���ة عق���ب اطاعه���ا عل���ى حال���ة ال�سجني 
االإن�ساني���ة وو�سع���ه ال�سحي، وعج���زه التام عن 
ت�سدي���د املحك���وم ب���ه عليه “مبل���غ وق���دره �ستة 

اأخـبـار
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بعد دفعها قرابة 80 مليون ريال.. موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية
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قدم���ت موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية خال العام 2018م خدمات العون الق�سائي ل�  21 
�سجين���ًا و�سجينة، بع���د متابعة ق�ساياهم من قب���ل فريق املحامني التاب���ع للموؤ�س�سة، 

بتكلفة اإجمالية 8.714.600  ريال.
واأو�س���ح مدير امل�س���روع عبد الرحمن الزبيب اأن املوؤ�س�س���ة انتقلت اإلى خطوة جديدة 
من خال تكليف فريق املحامني املتطوعني لدى املوؤ�س�سة لتقدمي العون الق�سائي، من 
خ���ال النزول امليداين اإلى ال�سجون لعمل م�سح مي���داين للمحتاجني للعون الق�سائي 
وغر القادري���ن على دفع تكاليف املحاماة والرتافع عنه���م، ومتابعة ق�ساياهم حتى 

االإفراج عنهم.
واأك���د باأن هناك عددًا كبرًا م���ن ال�سجناء تتاأخر ق�ساياه���م يف النيابات واملحاكم، 
ب�سب���ب عدم وجود حمامني للدفاع عنهم واملتابعة حتى �سدور حكم يف ق�ساياهم، اأو 

االإفراج عنهم ما ي�ستدعي تقدمي العون الق�سائي لهم.
وق���د بداأت ه���ذه اخلطوة بعد تنفيذ ور�س���ة عمل خا�سة مبناق�س���ة ال�سروط واملعاير 

االإن�سانية لتقدمي هذه اخلدمة وفقًا لاإجراءات التالية:
• التن�سيق مع اإدارة االإ�ساحيات باأمانة العا�سمة لت�سهيل اإجراءات امل�سح امليداين 

لل�سجناء املع�سرين غر القادرين على دفع تكاليف املحاماة.
املع�سرين. لل�سجناء  الق�سائي  العون  مب�سروع  تعريفية  ور�سة  • عقد 

• النزول اإلى االإ�ساحيات االحتياطية وتنفيذ م�سح ميداين جلميع النزالء حل�سر 
وحتديد امل�ستحقني للعون الق�سائي، وفقًا لل�سروط واملعاير القانونية والإن�سانية. 

العون  اإج���راءات  • التن�سي���ق م���ع املحاك���م والنياب���ات واالأجهزة االأمني���ة لت�سهيل 
الق�سائي ومتابعة االإجراءات، وفقًا لتقارير يومية من املحامني املتطوعني.

ق�سائي  لها عون  املعتمد  بالق�سايا  االإجراءات  والتجاوزات يف  املاحظات  • ر�سد 
ملعاجلتها اأواًل باأول.

• عق���د اجتماع���ات اأ�سبوعي���ة باالإ�سافة اإلى اجتماعات طارئ���ة ملا ي�ستجد لتقييم 
االإجراءات التي متت، ورفع تقارير بذلك.

جدي���ر بالذكر اأن ه���ذا امل�سروع الذي تننف���ذه املوؤ�س�سة ُيعد اأحد اأه���م املربامج التي 
تنفذه بعد م�سروع املع�سرين.

<<
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تفرج عن87  �سجينًا و�سجينة مع�سرين خالل العام 2018

بتكلفة 8.714.600 ريال 
مؤسسة السجين الوطنية تقدم خدمات العون القضائي لـ 21 سجينًا وسجينة

مايني ريال”، تكفلت بت�سديد مبلغ ثاثة مايني 
ري���ال ومليوين ريال من فاعلة خر، وتكفلت هيئة 
ال���زكاة بدفع املبلغ املتبقي مليون ريال لتفرج عنه 

بعد ذلك النيابة العامة مبحافظة �سنعاء.
)و. ����ض( اأي�س���ًا اأفرجت عن���ه املوؤ�س�سة بعد ع�سر 
�سن���وات م���ن مكوث���ه يف ال�سج���ن على ذم���ة مبلغ 
حمك���وم علي���ه ب���� 30 ملي���ون ري���ال، حي���ث تبنت 
موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية ق�سيته، وبعد التفاو�ض 

مع اأ�سحاب احل���ق مت تخفي�ض املبلغ حيث دفعت 
م���ع فاعلي اخل���ر ونياب���ة االإ�ساحي���ة املركزية 
باالأمان���ة مبلغ ع�سرة مايني ري���ال عن ال�سجني، 
ومن ث���م االإفراج عن���ه من االإ�ساحي���ة املركزية 

باأمانة العا�سمة. 
ال�سج���ني  موؤ�س�س���ة  اأفرج���ت  اإب  حمافظ���ة  ويف 
الوطنية عن عمي���د ال�سجن���اء، ال�سجني املع�سر/ 
حمم���د �سالح اليح���ري الذي مك���ث 27 �سنة يف 

اإ�ساحي���ة املحافظ���ة، بعد اأن تكف���ل فاعلوا خر 
بدفع م���ا عليه “مبل���غ وقدره مليون���ني و�سبعمائة 

األف ريال ميني”، كان قد عجز عن ت�سديدها.
ويف اإب اأي�سا اأفرج���ت النيابة العامة عن �سجينة 
مع�سرة �سجنت عقدًا من الزمن، بعد تكفل فاعلي 
خ���ر بدفع الدية املحكوم بها عليه���ا الأولياء الدم 
يف ق�سية قت���ل، بعد جهود حثيثة ملوؤ�س�سة ال�سجني 

الوطنية.
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بتموي���ل م���ن جمموع���ة احل���اج/ علي حمم���د احلباري 
واأوالده التجاري���ة، نف���ذت موؤ�س�س���ة ال�سج���ني الوطني���ة 
ور�س���ة تعريفية مل�س���روع العون الق�سائ���ي لل�سجناء غر 
القادري���ن على دف���ع نفق���ات املحاماة ي���وم اخلمي�ض 6 

-12- 2018م. 
وهدف���ت الور�سة التي �س���ارك فيها عدد م���ن املحامني 
وممثل���ني عن اجله���ات ذات العاقة اإل���ى تقدمي العون 
الق�سائ���ي وامل�ساع���دة القانونية لل�سجن���اء، بفريق من 
املحامني لتحريك ق�ساياه���م ومنحهم العون الق�سائي 

وامل�ساعدة القانونية.
وق���د اأ�س���اد العقي���د/ حمود حمم���د العرا�س���ي - مدير 
اإ�ساحية جن���وب اأمانة العا�سمة �سنعاء - امل�سارك يف 
الور�سة - بجه���ود موؤ�س�سة ال�سج���ني الوطنية يف تقدمي 
الع���ون الق�سائ���ي، م�سي���دًا به���ذا امل�سروع ال���ذي تنفذه 
املوؤ�س�سة يف دور اإيجابي وتكميلي للدور الر�سمي، موؤكدًا 
باأن اجله���ات الر�سمية �ستتعاون م���ع اأي جهود اإيجابية 
حتق���ق م�سلح���ة ال�سج���ني، وال���ذي يعترب ذل���ك هدفًا 

مؤسسة السجين الوطنية تنفذ ورشة تعريفية 
بمشروع العون القضائي للسجناء

م�سرتكًا ي�سعى اجلميع لتحقيقه.
ويف ت�سريح ملجلة ال�سج���ني قال االأ�ستاذ/ 
يح���ي احلب���اري - رئي����ض جمل����ض االأمناء 
باملوؤ�س�س���ة: اإن الع���ون الق�سائي وامل�ساعدة 

القانوني���ة لل�سجن���اء يف مقدم���ة اأولوي���ات 
م�ساري���ع املوؤ�س�سة خال الف���رتة القادمة، 
ملا لذلك م���ن دور يف تعزيز حماية القانون 

لل�سجناء.

بتكلفة 40  مليون ريال وبتمويل من مجموعة الحاج/ علي محمد الحباري وأوالده

مؤسسة السجين الوطنية تدشن مشروع 
األضاحي، في أمانة العاصمة والحديدة وذمار

الوطني���ة م�س���روع توزي���ع  ال�سج���ني  د�سن���ت موؤ�س�س���ة 
حل���وم االأ�ساحي 1439ه���� على �سجون اأمان���ة العا�سمة 
وحمافظت���ي ذم���ار واحلدي���دة واالأ�سر االأ�س���د فقرًا، يف 

االأمانة وبع�ض املحافظات.
واأو�س���ح مدير عام املوؤ�س�سة االأ�ست���اذ/ ف�سل عبيد باأن 
م�س���روع االأ�ساحي ا�ستفاد منه 12 األ���ف اأ�سرة من اأ�سر 
ال�سجن���اء واالأ�سر االأ�سد فقرًا، والنازحني واملرابطني يف 

اجلبه���ات وعائاته���م، يف اأحياء اأمان���ة العا�سمة وعدد 
م���ن املحافظ���ات، باالإ�ساف���ة اإل���ى جميع �سج���ون اأمانة 

العا�سمة وحمافظتي ذمار واحلديدة.
واأ�س���ار اإل���ى اأن امل�سروع ت�سم���ن توزيع حل���وم 50 ثورًا 
و50 راأ�س���ًا من االأغن���ام بقيمة 40 مليون ري���ال، بتمويل 
م���ن جمموعة احل���اج/ علي حمم���د احلب���اري واأوالده، 
لتحقيق مبداأ التكافل االجتماعي و�سعيًا الإدخال البهجة 

وال�سرور على اأكرب عدد ممكن من االأ�سر املعوزة يف عيد 
االأ�سحى، �سيما وال�سعب اليمني مير بظروف اقت�سادية 

�سعبة.
املوؤ�س�س���ة  ا�ستم���رار  االأمن���اء  جمل����ض  رئي����ض  واأك���د 
واملجموع���ة يف تنفي���ذ امل�ساريع االإغاثي���ة التي ت�ستهدف 
كاف���ة �سرائ���ح املجتم���ع، للتخفي���ف من معاناته���ا جراء 

العدوان واحل�سار.
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اختتم���ت موؤ�س�س���ة ال�سج���ني الوطنية 
م�س���روع توزي���ع احللي���ب لل�سجن���اء يف 

اأمانة العا�سمة مطلع يناير 2019م.
 حيث نف���ذت املوؤ�س�سة ه���ذا امل�سروع 
بالتن�سي���ق م���ع الهيئ���ة الوطني���ة الإدارة 
وتن�سي���ق ال�س���وؤون االإن�ساني���ة ومواجهة 
م���ن  وبتموي���ل  )النم�س���ا(،  الك���وارث 

ال�سيخ/ يحي علي حممد احلباري.
واأ�سته���دف امل�س���روع ال���ذي اأ�ستم���ر 
اأي���ام، جمي���ع ال�سجن���اء  مل���دة �سبع���ة 
واملحتجزي���ن باالإ�ساحي���ة املركزي���ة 
واالإ�ساحي���ات  العا�سم���ة  باأمان���ة 
االحتج���از  ومراك���ز  االحتياطي���ة، 
باالأم���ن ال�سيا�س���ي وال�سج���ن احلربي 
ودار االأم���ل لرعاي���ة الفتي���ات، والذي 
جتاوز عدد امل�ستفيدي���ن منه اأكرث من 
ت�سع���ة اآالف �سجني وحمتجز باإجمايل 
24370 لرت حليب طازج مببلغ اإجمايل 

.10.583.000
ويف ه���ذا ال�س���دد اأ�س���اد الدكت���ور/ 
القا�سم عبا�ض - رئي�ض الهيئة الوطنية 
بجه���ود موؤ�س�س���ة ال�سج���ني الوطني���ة، 
ومتوي���ل القط���اع اخلا����ض متمثل���ة يف 
ال�سي���خ/ يح���ي علي حمم���د احلباري 
له���ذا الن�س���اط الهام ال���ذي ي�سب يف 
م�سلح���ة تعزيز �سم���ود املزارعني يف 
حمافظة احلديدة، بت�سويق منتجاتهم 
ل�سم���ان ا�ستمراره���م يف االإنتاج رغم 
ال�سعوب���ات، ويف نف����ض الوقت ا�ستفاد 
من هذا امل�سروع ال�سجناء واملحتجزين 

يف اأمانة العا�سمة �سنعاء .
واأو�س���ح الدكت���ور/ القا�س���م عبا����ض 
اأهمية ال�سراكة االإيجابية بني موؤ�س�سات 
امل���دين  املجتم���ع  ومنظم���ات  الدول���ة 
وتكام���ل  للتع���اون  والقط���اع اخلا����ض، 
اجلهود لتغطية احتياجات املجتمع ويف 
مقدمتها �سريحة ال�سجناء واملحتجزين 
الت���ي تعترب من اأهم الفئ���ات ا�ستحقاقًا 
للعون وامل�ساعدة، موؤكدًا على اأن ت�ستمر 

هذه االأن�سطة وامل�ساريع.
م���ن جانبه ثم���ن ال�سي���خ / يحي علي 
جمل����ض  رئي����ض   - احلب���اري  حمم���د 
االأمن���اء مبوؤ�س�س���ة ال�سج���ني الوطني���ة 
يف  الوطني���ة  الهيئ���ة  واهتم���ام  جه���ود 
التن�سيق وتذلي���ل ال�سعوبات ال�ستكمال 
تنفيذ امل�سروع ب�س���كل جيد، موؤكدًا باأن 
موؤ�س�س���ة ال�سج���ني الوطني���ة والقط���اع 
اخلا����ض يعتربون هذا امل�س���روع خطوة 
اإيجابي���ة لتغطية احتياج���ات ال�سجناء، 
و�سيتم اال�ستمرار بخطوات قادمة وفقًا 

لاإمكانيات املتاحة.
 ودع���ا ال�سيخ احلب���اري جميع رجال 
للم�ساهم���ة يف دع���م  امل���ال واالأعم���ال 
امل�ساريع االجتماعية وتغطية احتياجات 
اأن  اإل���ى  ون���وه  االإن�ساني���ة،  ال�سجن���اء 
املوؤ�س�س���ة له���ا جتربة وخ���ربة طويلة يف 
هذا املجال وم�ستعدة للتعاون والتن�سيق 
مع القطاع اخلا����ض ومنظمات املجتمع 
املدين واملنظم���ات الدولي���ة، وم�ساركة  

خرباتها ل�سركائها.

11اأخـبـار

مؤسسة السجين الوطنية تنفذ 
مشروع توزيع الحليب للسجناء بصنعاء

.. وتوزع 7500 سلة غذائية وحقيبة 
صحية وحقيبة كرامة للنازحين 
بمديرية المنصورية بالحديدة

بتكلفة 75 مليون ريال

د�سن���ت موؤ�س�سة ال�سج���ني الوطنية )NPF( االإثن���ني 9-7-2018م 
توزيع 2500 �سل���ة غذائية و 2500 حقيبة �سحية و2500 حقيبة كرامة 
للنازحني مبديرية املن�سورية مبحافظة احلديدة بال�سراكة مع برنامج 
الغ���ذاء العامل���ي، ومنظم���ة اليوني�سي���ف، ومنظم���ة ال�سح���ة العاملية، 
وبالتن�سي���ق مع الهيئ���ة الوطنية لتن�سي���ق ال�سوؤون االإن�ساني���ة ومواجهة 

الكوارث، بقرابة  75مليون ريال.
واأو�س���ح مدي���ر الربام���ج وامل�ساري���ع يف موؤ�س�سة ال�سج���ني الوطنية 
االأ�ستاذ/ من�سور ال�سرحة باأن املوؤ�س�سة ا�ستهدفت 2500 اأ�سرة نازحة 
يف املديري���ة بتوف���ر �سلة غذائي���ة وحقيبة �سحية وحقيب���ة كرامة لكل 
اأ�سرة نازح���ة، للتخفيف من معاناتهم وتوف���ر احتياجاتهم االأ�سا�سية 

جراء الظروف ال�سعبة التي متر بها بادنا.
واأ�س���ار اإلى اأن املوؤ�س�سة عملت على توفر االحتياجات االأ�سا�سية من 
غ���ذاء ومواد �سحية وم�ستلزمات خا�س���ة للنازحني، كونهم من الفئات 
ال�سعيف���ة والفق���رة يف املجتم���ع ج���راء نزوحها من اأماك���ن احلروب 

وال�سراع، وفقدانها للماأوى والغذاء واملواد ال�سحية.

وبتكلفة 10.583.000 

بالتن�سيق مع الهيئة الوطنية ملواجهة الكوارث
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يستفيد منها قرابة 12 ألف شخص.. وبتكلفة إجمالية 120 ألف دوالر

مؤسسة السجين الوطنية تؤهل أربعة آبار 
بمنظومة الضخ بالطاقة الشمسية في مديرتي 

المنصورية والجراحي بمحافظة الحديدة

�ضـراكــة 12

احلدي���دة  حماف���ظ  باأعم���ال  القائ���م  بح�صــور 
االأ�ست���اذ/ حمم���د عيا����ض قحي���م نف���ذت موؤ�س�سة 
ال�سج���ني الوطني���ة )NPF( يف الن�سف الثاين من 
العام 2018م م�ساريع تاأهي���ل اآبار مبنظومة ال�سخ 
بالطاق���ة ال�سم�سي���ة، يف الر�سية ويفاع���ة وامل�ّسرق 
يف مديري���ة املن�سوري���ة باحلدي���دة وحم���و امل�سّرع 
يف مديري���ة اجلراح���ي يف املحافظ���ة ذاتها، بتكلفة 
تاأهيله���ا  مت  اأن  بع���د  دوالر،  األ���ف   120 اإجمالي���ة 
مبنظومات ال�سخ بالطاقة ال�سم�سية �سمن م�سروع 
حت�سني ممار�سات املي���اه واالإ�سحاح البيئي، املمول 
م���ن �سن���دوق التموي���ل لل�س���وؤون االإن�ساني���ة باالأمم 

املتحدة )OCHA( – اليمن.
وي�ستفيد من امل�ساريع قرابة  12األف �سخ�ض ب�سكل 
يوم���ي، مما اأ�سه���م يف تخفيف معان���اة ال�سكان يف 

القرى امل�ستهدفة خا�سة يف ظل الظروف الراهنة.
املحاف���ظ  باأعم���ال  القائ���م  اأ�س���اد  االفتت���اح  ويف 
االأ�ست���اذ/ حمم���د عيا����ض قحي���م بجه���ود موؤ�س�سة 
ال�سجني الوطنية، الت���ي اأ�سهمت يف تخفيف معاناة 
ال�سكان ج���راء انقطاع املياه ب�سبب عدم توفر مادة 
الدي���زل ل�سخ املياه من االآبار، وعدم قدرة االأهايل 

على ت�سديد فواتر املياه.
ودعا قحيم املنظم���ات املحلي���ة والدولية االقتداء 
مبوؤ�س�س���ة ال�سج���ني الوطني���ة يف تنفي���ذ امل�ساري���ع 
امل�ستدام���ة، والتي تلبي احتياجات الفئات ال�سعيفة 

خا�سة يف املناطق النائية.
بدوره اأفاد رئي�ض جمل����ض االأمناء االأ�ستاذ/ يحيى 
علي احلب���اري اأن امل�ساريع ته���دف اإلى توفر املياه 
ب�س���كل م�ست���دام للمناط���ق امل�ستهدف���ة، ع���رب �سخ 

املياه مبنظومات ال�س���خ باأنظمة الطاقة ال�سم�سية، 
تخفيف���ًا ملعان���اة ال�س���كان املت�سررين م���ن انقطاع 
املياه، وال���ذي اأدى اإلى انت�سار الكثر من االأمرا�ض 

واالأوبئة.
من جهته اأ�سار مدير عام املوؤ�س�سة االأ�ستاذ/ ف�سل 
حم���رز عبيد اإلى اأن تنفي���ذ امل�ساريع �ساحبه حملة 
توعوي���ة لل�سكان يف مديريتي املن�سورية واجلراحي 
مبفاهيم اأ�ساليب التنقية وتخزين املياه ب�سكل اآمن، 
وو�سائل النظافة واالإ�سحاح البيئي، وكيفية الوقاية 

من االأمرا�ض املعدية.
ح�سر االفتتاح نائب وزير املياه االأ�ستاذ/ عبد اهلل 
اله���ادي، ومدير مكتب املي���اه باملحافظة املهند�ض/ 
حممد بورج���ي، ومدير مديري���ة املن�سورية العقيد 

�سعيد مو�سى احلكمي، وعدد من املهتمني.
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التقى رئي�ض جمل�ض االأمناء مبوؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 
االأ�ست���اذ/ يحيى علي احلب���اري ب�سنع���اء ال�سيدة/ هيرث 
كوين - ممثلة مكتب املبعوث اخلا�ض لاأمني العام لاأمم 

املتحدة اإلى اليمن، يوم االأربعاء 2018/4/4م.
ويف اللق���اء الذي ح�س���ره نائب رئي�ض املجل����ض ل�سوؤون 
امل���راأة والطفل االأ�ستاذة/ نبيلة ج���رب بن جرب ومدير عام 
املوؤ�س�سة االأ�ستاذ ف�سل عبيد قّدم االأ�ستاذ يحيى احلباري 
�سرحًا ع���ن اأعم���ال املوؤ�س�سة من���ذ ن�ساأتها ع���ام 2013م، 
موؤكدًا على اأهمية العمل االإن�ساين واهتمامه به، واأنه ومن 
موقع���ه كع�سو جمل�ض �سورى واأح���د اأع�ساء جلنة احلقوق 
واحلريات باملجل�ض �سيوا�س���ل العمل االإن�ساين يف خمتلف 

املجاالت.
وتطرق االأ�ستاذ/ يحي���ى احلباري اإلى معاناة اليمنيني 
يف ظ���ل ما ي�سهده اليمن من عدوان غا�سم وح�سار جائر، 
م�س���رًا اإلى اأنه يف حديثه عّما اآلت اإليه االأو�ساع يف الباد 
يع���رب ع���ن نف�سه كمواط���ن ميني بعي���دًا ع���ن الع�سبية اأو 

الت�سنيف احلزبي واملناطقي. 
م�سيف���ًا اأن اأغل���ب اليمنيني يف ظل ه���ذا العدوان باتوا 
حمتاج���ني اإلى الع���ون االإن�س���اين وتاأمني الغ���ذاء والدواء 
واملي���اه، وخا�س���ة بعد انقط���اع املرتبات وفق���دان املايني 
لوظائفه���م وموارده���م املالي���ة الت���ي كان���ت تعينهم على 
�سعوب���ة احلي���اة، واأ�سب���ح اجلمي���ع اأمام خماط���ر كثرة 
ال�سحي���ة  امل�ستوي���ات  كاف���ة  عل���ى  بحياته���م  ترتب����ض 
اخل���وف  ويواجه���ون  واملعي�سي���ة،  والغذائي���ة  والتعليمي���ة 
واجل���وع واحل�سار، موؤك���دًا حر�ض القط���اع اخلا�ض على 
حتم���ل م�سوؤوليت���ه االجتماعي���ة يف توف���ر امل���واد الغذائية 
واالحتياجات االأ�سا�سية، رغم ال�سعوبات التي يواجهونها.

كم���ا ناق�ض رج���ل االأعم���ال االأ�ستاذ/ يحي���ى احلباري 
حج���م اخل�سائر التي يتعر�سون لها نتيجة لتاأخر البواخر 
يف الغاط����ض، �س���واء الت���ي ميلكه���ا القط���اع اخلا����ض اأو 
املنظم���ات االإن�سانية، واأن مع���دل اخل�سائر اليومية مقابل 

التاأخر تتجاوز ال� 30 األف دوالر.
واأ�ساف االأ�ستاذ/ يحي���ى احلباري تلك اخل�سائر توؤثر 
عل���ى ال�س���وق املحلية ب�سبب زي���ادة الطلب عل���ى العر�ض، 
مم���ا يوؤدي اإلى ارتفاع االأ�سعار نتيج���ة االحتكار من بع�ض 

اجلهات.
كم���ا اأ�سار احلباري اإلى اأن القطاع اخلا�ض ال عاقة له 
باجلان���ب الع�سكري بقدر ما هو مهتم بتوفر االحتياجات 

االأ�سا�سية لتخفيف معاناة املوطنني.
ووج���ه االأ�ستاذ/ يحيى علي احلباري ع���دة ر�سائل اإلى 
االأم���م املتح���دة وجمل�ض االأم���ن ومكتب املبع���وث اخلا�ض 
ل���دى اليمن، منها �سرعة ال�سغط على دول التحالف لرفع 

احل�سار عن ال�سعب اليمني.
واأ�س���اف االأ�ست���اذ احلب���اري: على املنظم���ات الدولية 
حتمل م�سوؤوليته���ا احلقوقية واالإن�ساني���ة يف اإجناح عملية 
ال�س���ام الت���ي يدعو اإليه���ا املجتم���ع اليمني، م���ع مراعاة 
م�سال���ح ال�سعب اليمني، واأن القط���اع اخلا�ض ومنظمات 
وتق���دمي  للتع���اون  م�ستع���دون  املحلي���ة  امل���دين  املجتم���ع 
امل�ساورات مبا يحقق عملية ال�سام، كون هذين القطاعني 

قريبني من اأوجاع النا�ض وهمومهم.

من جانبه���ا ا�ستعر�ست ال�سيخ���ة/ نبيلة جرب بن جرب 
و�س���ع ال�سجينات ب�سكل خا����ض، والتاأكيد على �سرورة اأن 

يكون الكادر القائم على ال�سجن موؤهل للقيام مبهامه.
وبدوره حتدث االأ�ست���اذ/ ف�سل عبيد عن ر�سالة وروؤية 
وقيم املوؤ�س�سة، ودورها يف رعاية ال�سجني وتاأهيله ومتكينه 
من حقوقه، ليعود اإن�سانًا �ساحلًا يف جمتمعه، وا�ستعر�ض 
العديد من ق�س�ض النجاح التي �سنعتها املوؤ�س�سة، واالأثر 

امل�ستدام الذي تركته يف حياة ال�سجناء واأ�سرهم.
كم���ا حتدث عبي���د عما تقدم���ه املوؤ�س�سة ع���رب برنامج 
االإغاثة الوطني لتحقيق اال�ستجابة االإن�سانية للمت�سررين 
م���ن احلرب عل���ى اليمن.. موؤك���دا اأن املوؤ�س�س���ة اأ�سبحت 
�سري���كا رئي�س���ا لاأوت�سا، ولتحقيق املزي���د من النجاحات 
فق���د قدمت املوؤ�س�س���ة اأوراقه���ا ل�سندوق االأم���م املتحدة 

االإمنائي العتمادها ك�سريك منفذ.
وح���ول م���ا تقدم���ه املوؤ�س�سة م���ن دعم قان���وين حتدث 

املحام���ي/ مطهر اخلمي�س���ي - ع�سو الهيئ���ة اال�ست�سارية 
مبوؤ�س�س���ة ال�سج���ني الوطنية عن م�سروع الع���ون الق�سائي 
باملوؤ�س�سة، ودورها االأبرز كمنظمة جمتمع مدين يف تقدمي 

خدمات قانونيه فريدة ونوعية.
من جانبه���ا عرّبت ال�سيدة/ هيرث كوي���ن عن اإعجابها 
ال�سدي���د مبا �سمعت ومبا تقدمه موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 
جتاه �سريحة ال�سجناء واأ�سرهم، حيث قالت: اإن اخلدمات 
التي تقدمها املوؤ�س�سة مده�سة، وي�سرنا اأن ن�سرك املوؤ�س�سة 
يف الربنام���ج اجلديد ل�سن���دوق االأمم املتح���دة االإمنائي 

املتعلق بال�سجون.
وبالن�سبة للمكتب اخلا�ض مببعوث االأمم املتحدة الذي 
ميث���ل من قبلهم ت�ساءلت هي���رث كوين كيف ميكن اأن يكون 
ملوؤ�س�سة ال�سجني الوطنية - من خال اأعمالها اال�ستثنائية 
- دور يف عملي���ة التفاو����ض كون املوؤ�س�س���ة متلك عاقات 
وا�سع���ة ت�سمل اجلهات املختلف���ة احلكومية واخلا�سة على 
م�ستوى حمافظات اجلمهوري���ة اليمنية، موؤكدة يف الوقت 
ذاته رغبته���ا اأن تكون موؤ�س�سة ال�سجني طرفًا من اأطراف 

بناء ال�سام يف اليمن.
ويف ه���ذا ال�سياق اأ�سار عبيد بقوله اإن موؤ�س�سة ال�سجني 
الوطني���ة متثل ال�سام والو�سطية املتمثلة مبجل�ض االأمناء، 
حيث ميّثل اأع�س���اوؤه العديد من حمافظ���ات اليمن �سمااًل 
وجنوب���ًا، ويف مداخلته حول مو�س���وع ال�سام قال االأ�ستاذ 
يحي���ى احلب���اري رغ���م الع���دوان عل���ى اليم���ن ورغ���م كل 
ال�سعوبات التي تواجهه، ال يوجد لدينا خوف لفتح اأبواب 
املوؤ�س�س���ة اأم���ام الداعمني واإنن���ا نعمل ب���كل �سفافية لبناء 
ال�س���ام واإخ���راج اليم���ن من ه���ذه احل���رب، وم�ستعدون 
للتع���اون لتحقيق ال�سام وتق���دمي اأي معاجلات تطلب من 

موؤ�س�سة ال�سجني وت�سب يف م�سلحة اليمن واليمنني.

ح�س���ر اللقاء االأ�ستاذ/ �سامي لطف الكابي - �سابط 
ارتب���اط يف مكتب املبع���وث اخلا�ص للأم���ني العام للأمم 
املتح���دة يف اليم���ن، والقا�س���ي/ عبد املل���ك اجلنداري - 

رئي�ض التفتي�ض الق�سائي، واالأ�ستاذ/ اأحمد ال�سباعي.
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اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ص�صة 
مده�صة، وي�صرنا اأن ن�صرك املوؤ�ص�صة 
يف الربنامج اجلديد ل�صندوق االأمم 

املتحدة االإمنائي املتعلق بال�صجون

ووجه عدة ر�صائل اإلى االأمم 
املتحدة وجمل�س االأمن ومكتب 

املبعوث اخلا�س لدى اليمن، منها 
�صرعة ال�صغط على دول التحالف 

لرفع احل�صار عن ال�صعب اليمني

رئيس مجلس األمناء والمدير العام
يلتقوا ممثلة مكتب املبعوث اخلا�س لالأمني العام

 لالأمم املتحدة اإلى اليمن

ال�صيدة/ هيرث كوين - ممثلة مكتب 
املبعوث اخلا�س لالأمني العام لالأمم 

املتحدة اإلى اليمن:

االأ�صتاذ/ يحيى علي احلباري
رئي�س جمل�س اأمناء 

موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية
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معايري م�صاعدة ال�صجناء
موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية تنظم حلقة نقا�صية ب�صنعاء حول 

نظم���ت موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطني���ة ب�سنع���اء يف 3 مايو 
2018م حلق���ة نقا�سية حول املعاي���ر القانونية واالإن�سانية 
مل�ساع���دة ال�سجن���اء املع�سري���ن، وتق���دمي خدم���ة الع���ون 

الق�سائي يف مطلع مايو املا�سي.
احللق���ة التي �س���ارك فيها 20 م�س���اركًا وم�ساركة ميثلون 
الق�س���اة والنيابة العام���ة ووزارة الع���دل ونقابة املحامني 
ومنظم���ات املجتمع امل���دين، هدفت اإل���ى حتديث املعاير 
املع�سري���ن  مل�ساع���دة  والإن�ساني���ة  القانوني���ة  وال�س���روط 

واملحتاجني خلدمة العون الق�سائي.
يف االفتت���اح اأو�سح مدير عام موؤ�س�سة ال�سجني االأ�ستاذ/ 
ف�سل حمرز عبيد اأن املوؤ�س�سة و�سعت ال�سجناء املع�سرين 
وتقدمي العون الق�سائي وامل�ساعدة املالية لهم يف اأولويات 

براجمها وم�ساريعها منذ تاأ�سي�سها.
واأ�س���ار اإلى اأن احللقة تاأتي يف اإطار التن�سيق مع اجلهات 
املعني���ة ملناق�سة ال�سروط واملعاير التي و�سعتها املوؤ�س�سة، 
للخ���روج بروؤي���ة موح���دة من اأج���ل الو�س���ول للم�ستحقني 
امل�ساع���دة املالية والعون الق�سائي، بحيث ت�سمل ال�سروط 
ظروف ال�سجني االجتماعية ومو�سوع الق�سية واأطرافها.

ولفت عبيد اإلى اأن املوؤ�س�سة اأفرجت عن مئات ال�سجناء، 
وقدم���ت الع���ون الق�سائ���ي وامل�ساع���دة القانوني���ة الأعداد 

كبرة من ال�سجناء الفقراء واملع�سرين.
واأعرب عن اأمل���ه يف ت�سكيل فريق من املحامني يف جميع 
حمافظ���ات اجلمهوري���ة ملتابع���ة جميع الق�ساي���ا املتعرثة 
واملتاأخ���رة، والت���ي حتت���اج اإلى حم���اٍم ملتابعته���ا �سواء يف 

النيابات اأو املحاكم.
واأك���د عبي���د اأن املوؤ�س�س���ة توا�س���ل جهوده���ا يف احل�سد 
والتحفي���ز للجهات الر�سمي���ة واملنظم���ات الدولية للقيام 
بدورها يف التخفيف من حجم املعاناة االإن�سانية لل�سجناء 
وال�سج���ون عموم���ًا، وال�سجن���اء املع�سرين ب�س���كل خا�ض، 
واإدراجهم �سمن اأولويات براجمها وم�ساريعها واأن�سطتها.
فيم���ا اأ�س���اد نقيب املحام���ني اليمنيني/ عب���د اهلل راجح 
بجه���ود موؤ�س�س���ة ال�سج���ني ودوره���ا يف رعاي���ة ال�سجناء، 
مبين���ًا اأن العون الق�سائي م�سئولي���ة الدولة ب�سكل اأ�سا�سي 
وفق���ًا للد�ستور والقانون، ومنظمات املجتمع املدين دورها 

تكميلي م�ساند.
وتط���رق اإلى معان���اة ال�سجناء جراء ا�ستم���رار حجزهم 
عل���ى ذم���ة احلقوق اخلا�س���ة، واملعوق���ات الت���ي تواجهها 

النقاب���ة واملحامون يف تقدمي العون الق�سائي للمحتاجني، 
خ�سو�سًا يف ظل االأو�ساع الراهنة و�سحة االإمكانيات.

وح���ث عل���ى اإي���اء ق�ساي���ا الع���ون الق�سائ���ي اجلنائ���ي 
االهتم���ام كونه���ا مت�ض وحتد م���ن حقوق االإن�س���ان، داعيًا 
اإلى تكثي���ف اجلهود وو�سع املعاجل���ات مل�ساعدة ال�سجناء 

املع�سرين، ومن يحتاجون للعون الق�سائي.
وتناول���ت احللق���ة ورقة عمل بعن���وان ”الع���ون الق�سائي 
وامل�ساعدة املالية لل�سجناء املع�سرين.. حق قانوين وواجب 
اإن�س���اين” ا�ستعر�س���ت اخللفي���ة القانوني���ة واملو�سوعي���ة 
لل�سجن���اء املع�سرين، موؤكدة اأن لل�سجني حقوقًا و�سمانات 

قانونية ي�ستوجب توفرها له منذ احتجازه وحتى االإفراج 
عنه.

واأ�س���ارت الورقة اإل���ى اأن تقدمي امل�ساع���دة املالية والعون 
الق�سائي للمحتاجني من اأهم حقوق ال�سجني.

واأك���د امل�ساركون يف احللقة النقا�سية اأهمية تعزيز الدور 
الر�سم���ي واملجتمع���ي لتق���دمي امل�ساعدة املالي���ة لل�سجناء 
املع�سري���ن ودفع املحكوم بها عليهم، وفقًا ملعاير و�سروط 

مو�سوعية وقانونية واإن�سانية.
لل�سج���ني  املالي���ة  امل�ساع���دة  تق���دمي  اأن  اإل���ى  واأ�س���اروا 
املع�س���ر ودفع م���ا عليه من التزامات حمك���وم بها ق�سائيًا 
تعالج م�س���اكل جمتمعية ب���ني املحكوم ل���ه واملحكوم عليه 

وعائاتهم.
اجلدير بالذكر اأن احللقة النقا�سية خرجت بالتو�سيات 

التالية:
1. اعتم���اد ما مت االتف���اق عليه من تعدي���ات واإ�سافات 

ل�س���روط تقدمي الع���ون الق�سائي للمحتاج���ني وامل�ساعدة 
املالي���ة لل�سج���ني املع�س���ر، ومعاي���ر املفا�سل���ة مبوؤ�س�س���ة 

ال�سجني الوطنية.
2. من���ح م�ساأل���ة الع���ون الق�سائ���ي للمحت���اج للم�ساعدة 
اأولوية، واإياوؤها اأهمية يف جميع املحافظات كونها حتقق 

م�سلحة اأكرب من امل�ساعدة املالية.
3. تفعي���ل الدور الر�سم���ي كون ال���دور املجتمعي تكميلي 
لل���دور الر�سمي، وذلك من خال عقد لقاء ي�سم اجلهات 
الر�سمية والقطاع اخلا�ض ومنظمات املجتمع املدين، يتم 
فيه مناق�سة الئحة الع���ون الق�سائي ال�سادرة من جمل�ض 
ال���وزراء، ورف���ع مقرتح���ات لتعديلها وتخفي���ف �سروطها 
املعق���دة، وحل امل�سكات واإزال���ة املعوقات التي حتول دون 
تق���دمي الع���ون الق�سائ���ي، وت�سكيل فرق ع���ون ق�سائي يف 

جميع املحافظات.
4. متابع���ة ا�ستكم���ال اآلية تنفي���ذ قرار جمل����ض الق�ساء 
االأعل���ى فيم���ا يخ����ض ال�سجني املع�س���ر على ذم���ة حقوق 
خا�س���ة، واإياء مو�س���وع الديات واالأرو����ض اهتمامًا اأكرب 

ومنحها االأولوية.
5. تفعي���ل دور قا�سي االإع�س���ار مبا يحقق م�سلحة جميع 

االأطراف )املحكوم له واملحكوم عليه(.
6. تفعي���ل التدري���ب والتاأهي���ل لل�سجناء باإع���داد برامج 
واأن�سط���ة، ك���ون املن�س���اأة العقابي���ة اإ�ساحي���ة الإ�س���اح 

ال�سجني وتاأهيله واإعادته للمجتمع مواطنًا �ساحلًا.
7. التوا�س���ل والتن�سي���ق م���ع املنظمات الدولي���ة لدعوتها 
لرعاي���ة ودعم م�ساريع وبرامج الع���ون الق�سائي لل�سجناء 

املع�سرين، ومنحه اأولوية يف براجمها االإن�سانية.
8. متابع���ة تفعيل م�سارف الزكاة عل���ى الوجه ال�سرعي 
والقان���وين، وحث اجلهات ذات العاقة بتخ�سي�ض ن�سبة 
من ال���زكاة لدف���ع املبالغ ع���ن ال�سجني املع�س���ر وتكاليف 

العون الق�سائي للمحتاجني.
9. ت�سكيل جلنة تن�سيق ومتابعة جلميع اجلهات الر�سمية 

واملجتمعية لتفعيل الدور االإن�ساين نحو ال�سجني املع�سر.
10. دعوة اجلهات الر�سمية لاإفراج عن ال�سجني املع�سر 

وفقًا للقانون.
للتكاف���ل  واملجتمعي���ة  الر�سمي���ة  اجله���ات  دع���وة   .11
االجتماع���ي م���ع ال�سجن���اء املع�سرين وامل�ساهم���ة يف دفع 
املبال���غ املحكوم به���ا عليهم، ومنحه���م اأولوية يف نفقاتهم 

و�سدقاتهم.

،

،
تناولت احللقة ورقة عمل بعنوان 
»العون الق�صائي وامل�صاعدة املالية 

لل�صجناء املع�صرين، حق قانوين 
وواجب اإن�صاين« ا�صتعر�صت اخللفية 

القانونية واملو�صوعية لل�صجناء 
املع�صرين، موؤكدة اأن لل�صجني 

حقوقًا و�صمانات قانونية ي�صتوجب 
توفريها له منذ احتجازه

 وحتى االإفراج عنه

 تفا�سيل اأكرث يف ملف العدد �س� 33،32
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تكريــم

قيادة موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 
تكرم ال�سيخ/ حممد علي احلباري جلهوده الكبرية 

يف دعم اأن�سطة وبرامج املوؤ�س�سة

كرمت قيادة موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية ممثلة برئي�سها ال�ستاذ/ توفيق اخلامري، 
ورئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�س�سة، ال�ستاذ/ يحيى احلباري، والأ�ستاذ/ حممد حممد �سالح، 

نائب رئي�س جمل�س الأمناء، وال�ستاذ حممد الأن�سي، ع�سو جمل�س الأمناء، 
وال�ستاذ/ ف�سل حمرز عبيد املدير العام للموؤ�س�سة، و ال�ستاذ/ من�سور ال�سرحة مدير الربامج وامل�ساريع

جمموعة احلباري ممثلة بال�سيخ حممد علي احلباري 
نظري ا�سهاماته الكبرية يف دعم اأن�سطة وبرامج املوؤ�س�سة

وثمنت قيادة املوؤ�س�سة الدور الكبري ملجموعة احلباري ممثلة، بال�سيخ/
 حممد علي احلباري واخوانه على دعمهم ال�سخي، وكرمهم املبذول للموؤ�س�سة، 

وتذليل كافة ال�سعوبات اأمامها لتنفيذ براجمها واأن�سطتها املختلفة.
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مؤسسة السجين الوطنية 
تنفذ جلسات توعوية حول مفاهيم 
النظافة واإلصحاح البيئي بالحديدة

نفذت موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 
3000 اآالف جل�س����ة توعوية لعدد 
مديرت����ي  يف  م�ستفي����د،   22400
املن�سوري����ة واجلراحي مبحافظة 

احلديدة، خال العام 2018م.
واأك����د مدير الربام����ج وامل�ساريع 
االأ�ستاذ/ من�س����ور ال�سرحة باأن 

امل�س����روع ه����دف من خ����ال هذه 
اجلل�س����ات التوعوي����ة اإل����ى غر�ض 
واالإ�سح����اح  النظاف����ة  مفاهي����م 
البيئي ك�سلوك ح�س����اري وديني، 
يه����دف اإل����ى احل����د م����ن انت�سار 
االأمرا�ض الوبائية املعدية، خا�سة 
مع ات�ساع الرقعة اجلغرافية لوباء 

الكولرا يف عدد من املناطق.
امل�سروع  ب����اأن  بالذك����ر  اجلدي����ر 
برنام����ج  م�ساري����ع  �سم����ن  ياأت����ي 
االإغاث����ة الوطن����ي، ال����ذي اأطلقته 
16-4-2015م،  بتاريخ  املوؤ�س�سة 
النازح����ني  ي�سته����دف  وال����ذي 

واملت�سررين.

االأ�ست���اذ/  اليمني���ني  املحام���ني  نقي���ب  اطل���ع 
عب���د اهلل راج���ح االأربع���اء 2018/3/7 خ���ال 
زيارت���ه ملوؤ�س�سة ال�سج���ني الوطنية على الربامج 
وامل�ساريع التي تقدمها املوؤ�س�سة يف تبني ق�سايا 

ال�سجناء املع�سرين وتاأهيل ال�سجون.
موؤ�س�س���ة  اأمن���اء  رئي����ض جمل����ض  وا�ستعر����ض 
ال�سجني الوطنية االأ�ستاذ/ يحيى علي احلباري 
اخلدم���ات االإن�ساني���ة الت���ي تقدمه���ا املوؤ�س�س���ة 
لل�سجن���اء وال�سجين���ات واالأح���داث يف ال�سجون 

واأ�سرهم.
ودع���ا االأ�ست���اذ/ يحي���ى علي احلب���اري خال 
اللقاء الى تعزي���ز التعاون امل�سرتك بني موؤ�س�سة 
ال�سجني الوطنية ونقابة املحامني يف جمال تبني 
ق�سايا ال�سجن���اء يف ال�سجون واملحاكم، وتقدمي 

العون الق�سائي وامل�ساعدة القانونية وامل�سورة.
واأو�سح رئي�ض جمل����ض االأمناء االأ�ستاذ/ يحيى 
احلب���اري اأهمية التعاون م���ع نقابة املحامني يف 
تقدمي العون الق�سائ���ي واال�ست�سارات القانونية 
لل�سجن���اء، م���ن خ���ال التن�سيق امل�س���رتك بني 

موؤ�س�سة ال�سجني ونقابة املحامني.
من جانبه اأبدى نقيب املحامني ا�ستعداد النقابة 
عمل �سراكة بتبني م�سروع العون الق�سائي الذي 

تقدمه موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية.
واأكد نقيب املحامني �سرورة العمل مع موؤ�س�سة 
ال�سجني الوطنية التي ُي�سهد لها بالعمل االإن�ساين 

يف ال�سجون وم�ساعدة ال�سجناء واأ�سرهم.

نقيب المحامين 
اليمنيين يطلع 

على برامج 
ومشاريع مؤسسة 

السجين الوطنية

�ضـراكــة
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وقع���ت موؤ�س�س���ة ال�سج���ني الوطني���ة )NPF( م���ع 
موؤ�س�س���ة التنمية امل�ستدامة )SDF( مذكرة تفاهم 

وتعاون م�سرتك، يوم 2-5-2018م.

هدفت مذك���رة التفاه���م التي وقعها ع���ن موؤ�س�سة 
ال�سجني الوطنية املدير العام االأ�ستاذ/ ف�سل حمرز 
عبيد، وعن موؤ�س�س���ة التنمية امل�ستدامة املدير العام 

االأ�ست���اذة/ اآ�سي���ا امل�سرقي اإلى حتقي���ق تعاون مثمر 
ب���ني املوؤ�س�ست���ني يف �سبيل خدمة الفئ���ات ال�سعيفة، 
وتخفيف معاناة املعر�سني للم�ساءلة القانونية ممن 
مل يكن لهم دافع للوقوع يف اخلطاأ وكان وقوعهم فيه 
خ���ارج االإرادة اأو بالق���در الذي دفع���وا به االأذى عن 

اأنف�سهم.
ون�س���ت املذكرة عل���ى ا�ستع���داد موؤ�س�س���ة التنمية 
التعاون مع موؤ�س�سة ال�سج���ني الوطنية احتواء بع�ض 
احلاالت م���ن اأبناء ال�سجن���اء، اأو ال�سجناء االأطفال 
املفرج عنهم، اأو اأبناء االأ�سر امل�سردة ممن يحتاجون 

اإلى رعاية خمتلفة.
كما ن�ست االتفاقية على ا�ستعداد موؤ�س�سة ال�سجني 
الوطني���ة التع���اون م���ع موؤ�س�س���ة التنمي���ة امل�ستدامة 
تقدمي خدم���ات اال�ست�س���ارات القانونية يف الق�سايا 
املحالة م���ن موؤ�س�سة التنمي���ة، والرتافع يف الق�سايا 
الت���ي يت���م اإحالته���ا م���ن موؤ�س�س���ة التنمي���ة ملوؤ�س�سة 
ال�سج���ني، �سم���ن م�س���روع الع���ون الق�سائ���ي التابع 

ملوؤ�س�سة ال�سجني.
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اتفاقية تعاون 
بين مؤسستي 

“السجين” 
و “بنيان” 

في الجوانب 
اإلنسانية 
والتنموية

اأق���ر اجتم���اع م�س���رتك ب���ني موؤ�س�س���ة ال�سجني 
الوطنية، ومنظمة بني���ان التنموية، عمل مذكرة 
كاف���ة  يف  للتع���اون  املوؤ�س�ست���ني،  ب���ني  م�سرتك���ة 

املجاالت االإن�سانية والتنموية.
ج���اء ذلك خ���ال ا�ستقبال مدير ع���ام موؤ�س�سة 
ال�سج���ني الوطنية االأ�ست���اذ/ ف�سل حمرز عبيد، 
فري���ق منظمة بني���ان التنموية، ممثل���ة مب�سوؤول 
العاق���ات العام���ة يف املوؤ�س�س���ة/ حمم���د اأحمد 
ال�سي���خ، ومن�سق���ا امل�ساري���ع/ عب���داهلل امل���داين 

وعف���اف اأبو اأ�سب���ع، االأربع���اء 18-10-2018م، 
حي���ث بح���ث اجلانب���ان تعزي���ز اأوج���ه التع���اون 

وال�سراكة بينهما يف كافة املجاالت.
خ���ال  ال�سج���ني  موؤ�س�س���ة  مدي���ر  وا�ستعر����ض 
الزيارة اأب���رز االأن�سطة والفعالي���ات التي نفذتها 
املوؤ�س�س���ة منذ تاأ�سي�سها، واأب���رز النجاحات التي 
حققتها، واالآليات التي اتخذتها يف �سبيل حتقيق 
اأهدافه���ا، حتى باتت واحدة م���ن اأبرز منظمات 
املجتم���ع امل���دين يف اليم���ن، وم���ا حتظ���ى به من 

عاق���ة وا�سع���ة مع كاف���ة اجله���ات ذات العاقة 
حمليًا ودوليًا.

من جانب���ه اأ�ساد فريق موؤ�س�س���ة بنيان التنموية 
مب���ا حققت���ه موؤ�س�سة ال�سج���ني الوطني���ة، مثمنًا 
دوره���ا الكبر يف دعم وتاأهي���ل واإغاثة ال�سجناء 

واملع�سرين يف اليمن.
واأك���د الفريق على اال�ستف���ادة الكاملة من كافة 
اخلطط والربامج التي اتخذتها موؤ�س�سة ال�سجني 

لتحقيق اأهدافها التنموية.

موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية توقع مع موؤ�ص�صة التنمية امل�صتدامة 

مذكرة تفاهم وتعاون م�صرتك

�ضـراكــة
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11/ فرباير / 2019م 
وزع���ت موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطني���ة ماب�ض �ستوي���ة وم�ستلزمات نظاف���ة �سخ�سية 
لفتي���ات دار االأمل لرعاية الفتيات يف اأمانة العا�سمة �سنعاء، مت ذلك مب�ساركة من 

منظمة اكتفاء منت�سف فرباير 2019م.
وعق���ب توزي���ع الك�س���وة وم�ستلزمات النظاف���ة ال�سخ�سية مت االط���اع على مرافق 
ومعام���ل ال���دار للحلوي���ات واخلياطة وف�س���ول التعلي���م والتدري���ب، والوقوف على 
االحتياجات الازمة لتفعيلها، كم���ا مت اإجراء م�سح ميداين الحتياجات الدار ورفع 
تقري���ر تف�سيلي باالحتياجات اإلى اإدارة املوؤ�س�سة ل�سمها �سمن خطة املوؤ�س�سة لعام 

2019م.
واأو�س���ح رئي����ض جمل�ض االأمن���اء مبوؤ�س�سة ال�سج���ني الوطنية االأ�ست���اذ/ يحيى علي 
احلباري ب���اأن هذا الن�ساط تد�سني ميداين للحملة ال���ذي تنفذها موؤ�س�سة ال�سجني 
الوطني���ة لك�س���وة فتي���ات دور الرعاية، وك���ذا ال�سجينات يف املحوي���ت وذمار، حتت 

الرعاية  اأن نزيات دور  اإلى  اإن�سان” ونّوه احلباري  الق�سبان يوجد  “�سعار خلف 
وكذل���ك ال�سجينات يعتربن �سم���ن اأولويات م�ساريع واأن�سط���ة املوؤ�س�سة �سمن خطة 

العام احلايل 2019م، باعتبارها اأكرث الفئات ا�ستحقاقًا للعون وامل�ساعدة.
م���ن جانبها اأثن���ت مديرة دار االأم���ل لرعاية الفتي���ات يف اأمان���ة العا�سمة �سنعاء 
االأ�ست���اذة/ اأروى العباهي باجلهود االإيجابي���ة للموؤ�س�سة يف تقدمي العون وامل�ساعدة 
لفتيات دار االأمل، وذكرت اأن املوؤ�س�سة كانت من اأهم املنظمات التي وقفت اإلى جوار 
الدار وتغطي���ة احتياجاتها خال الفرتة املا�سية.. موؤكدة على اأهمية اال�ستمرار يف 

تقدمي العون وامل�ساعدة للدار خال هذه الفرتة التي مير بها وطننا احلبيب.
بدوره���ا اأك���دت مديرة منظمة اكتف���اء االأ�ستاذة/ اأمل ن�سيم اجلع���دي على اأهمية 
ال�سراك���ة االإيجابي���ة بني منظمات املجتمع املدين، يف ب���ذل اجلهود لتح�سني اأو�ساع 
الفئ���ات االأك���رث احتياجًا للع���ون وامل�ساع���دة - ويف مقدمتها فتي���ات دور الرعاية - 

م�سيدة بدور وتن�سيق موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية لتوزيع املاب�ض.
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وزع���ت موؤ�س�س���ة ال�سج���ني الوطني���ة ك�س���وة العيد 
يف  الأمهاته���م  املرافق���ني  واالأطف���ال  لل�سجين���ات 
العا�سم���ة وحمافظ���ات )ذم���ار، عم���ران،  اأمان���ة 
حج���ة، �سعدة، املحوي���ت، اإب، احلديدة(، االأربعاء 
2018/6/13م �سمن حملة “ع�سان يعيدوا معانا”.
واأ�ساد رئي����ض جلنة ال�سئ���ون االجتماعية يف اأمانة 
العا�سم���ة االأ�ستاذ/ حمود النقي���ب بجهود موؤ�س�سة 
ال�سجني الوطنية يف عملها االإن�ساين الذي ي�سب يف 
خدمة ال�سجن���اء يف االإ�ساحيات املركزية ومراكز 

احلجز االحتياطي يف خمتلف املحافظات.
كما اأ�س���اد مبجموعة احلاج/ علي حممد احلباري 

واأوالده الت���ي مول���ت توزيع 400 �سل���ة غذائية الأ�سر 
ال�سجناء وبع�ض املفرج عنهم يف اأمانة العا�سمة.

اإلى ذل���ك وزع���ت موؤ�س�سة ال�سج���ني الوطنية 400 
�سلة غذائي���ة الأ�سرة ال�سجناء وبع����ض املفرج عنهم 
يف اأمان���ة العا�سمة، بتموي���ل جمموعة احلاج/ علي 
حمم���د احلب���اري واأوالده، و220  �سل���ة غذائي���ة يف 
حمافظة ذمار بتمويل موؤ�س�سة )MTN( اخلرية.

واأو�سح مدير عام املوؤ�س�س���ة االأ�ستاذ/ ف�سل عبيد 
اأن ك�س���وة العيد ي�ستفيد منه���ا 270 �سجينة واأطفال 
مرافق���ون الأمهاته���م يف ال�سج���ون، باالإ�ساف���ة اإلى 
توزيع ال�س���ال الغذائية للتخفيف م���ن معاناة اأ�سر 

ال�سجناء يف اأمانة العا�سمة.
ولف���ت اإل���ى اأن موؤ�س�س���ة ال�سج���ني الوطني���ة فيم���ا 
يخ����ض ال�س���ال الغذائي���ة عمل���ت م�سح���ًا ميدانيًا 
الأ�س���ر ال�سجن���اء يف االإ�ساحية املركزي���ة يف اأمانة 
العا�سمة بال�سراكة مع م�سلحة التاأهيل واالإ�ساح، 
بهدف الو�سول العادل لاأ�س���ر االأ�سد فقرًا واالأكرث 

احتياجًا.
وثمن االأ�ستاذ/ ف�سل عبي���د الدور البارز مل�سلحة 
التاأهيل واالإ�س���اح بقيادة اللواء/ عبد اهلل الهادي 

لت�سهيلهم مهام املوؤ�س�سة يف االإ�ساحية املركزية.

موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية توزع ك�سوة العيد لل�سجينات يف ثمان 
حمافظات و 400 �سلة غذائية لأ�سر ال�سجناء يف اأمانة العا�سمة

موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية توزع ك�صوة �صتوية لفتيات دار االأمل

اأخـبـار
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موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية ت�سارك �سجناء ال�سجن احلربي فرحة العيد

زار مدي���ر عام حمكمة �سمال اأمانة العا�سمة القا�سي/ اإبراهيم اجلوبي 
موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطني���ة )NPF( االإثن���ني 2018/10/15، وكان يف 
ا�ستقباله مدير عام املوؤ�س�س���ة االأ�ستاذ/ ف�سل عبيد الذي قّدم �سرحًا عن 

ن�ساط املوؤ�س�سة، وامل�ساريع التي تقدمها لل�سجون وال�سجناء.
واأو�س���ح مدير ع���ام املوؤ�س�سة ب���اأن موؤ�س�سة ال�سجني ت�سع���ى وفق الربامج 
وامل�ساري���ع التي تنفذها لتبني ق�سايا ال�سجناء املع�سرين، وتاأهيل ال�سجون 
وتقدمي بع�ض اخلدمات االإغاثية وال�سحية، وفق ما هو متاح للموؤ�س�سة.. 

ب���دوره اأ�ساد مدير عام حمكمة �سمال االأمان���ة بربامج وم�ساريع املوؤ�س�سة 
التي ت�سته���دف االإ�ساحيات املركزية ومراكز احلجز االحتياطي واأماكن 
احلجز اخلا�سة باملحاكم، مب�ساريع ذات قيمة ومفيدة ل�سريحة ال�سجناء. 
مثمنًا يف الوقت ذاته دور موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية يف بناء وتو�سعة حجز 

حمكمة �سمال االأمانة، وقّدم لها �سهادة �سكر وعرفان.

نفذت موؤ�س�سة ال�سج����ني الوطنية م�سروع 
تركي����ب �سبكة مياه ال�سرب لع�سرين خزان 
يف االإ�ساحي����ة املركزية باأمانة العا�سمة، 

منت�سف اأغ�سط�ض 2018م.
واأو�س����ح رئي�ض جمل�ض االأمن����اء االأ�ستاذ/ 
يحي����ى عل����ي احلباري ب����اأن امل�س����روع ياأتي 
ا�ستجاب����ة للن����داء االإن�ساين ال����ذي اأطلقته 
م����ن  دع����ت  وال����ذي  االأمان����ة،  اإ�ساحي����ة 
خال����ه منظمات املجتمع امل����دين والدويل 
واخلرين للتدخ����ل لتوفر املياه ال�ساحلة 

لل�سرب.
 وثم����ن رئي�ض جمل�ض اأمن����اء املوؤ�س�سة دور 
م�سلحة التاأهي����ل واالإ�ساح على تعاونهم 
الكب����ر م����ع املوؤ�س�س����ة، من خ����ال ت�سهيل 

مهامها داخل ال�سجون.
م����ن جانب����ه اأو�سح مدي����ر ع����ام املوؤ�س�سة 
االأ�ست����اذ/ ف�س����ل عبيد باأن امل�س����روع ياأتي 

�سم����ن برنام����ج املي����اه واالإ�سح����اح البيئي 
ال����ذي ت�سته����دف ب����ه املوؤ�س�س����ة ال�سجن����اء 
والنازح����ني واملت�سررين خ����ارج ال�سجون، 
حي����ث ي�ستفيد م����ن امل�س����روع قرابة 2800 
�سج����ني يف اإ�ساحي����ة االأمان����ة، ويت�سم����ن 
امل�س����روع تو�سيل �سبكة مياه من اخلزانات 
اإل����ى عناب����ر ال�سج����ن وتزويده����ا بفلرتات 
تنقي����ة وت�سفية، بحيث تكون املياه �ساحلة 

لل�سرب واال�ستخدام.
االإ�ساحي����ة  ع����ام  اأ�س����اد مدي����ر  ب����دوره 
املركزية باأمانة العا�سمة �سنعاء العميد/ 
حمم����د املاخذي بجه����ود موؤ�س�سة ال�سجني 
تخفي����ف  يف  امللمو�����ض  ودوره����ا  الوطني����ة 
معان����اة ال�سجن����اء يف االإ�ساحي����ة، مم����ا 
كان ل����ه االأث����ر االيجاب����ي عل����ى ال�سجناء، 
داعي����ًا املوؤ�س�سة للم�سي قدم����ًا يف اأعمالها 

االإن�سانية النبيلة.

�سم����ن �سعيه����ا احلثيث لرت�سي����خ نهج التوا�س����ل وامل�ساركة 
املجتمعية زارت موؤ�س�س����ة ال�سجني الوطنية ممثلة مبديرها 
الع����ام االأ�ستاذ/ ف�سل عبي����د مع فريق م����ن املوؤ�س�سة نزالء 
ال�سج����ن احلربي ب�سنعاء عقب �س����اة عيد الفطر املبارك 

1439ه�، مل�ساركتهم اأفراح العيد واإدخال ال�سرور عليهم.
واأ�سار عبيد اإلى اأن �سريحة نزالء ال�سجون �سريحة من�سية 
م����ن ِقَب����ل املجتمع، ل����ذا هدف����ت موؤ�س�سة ال�سج����ني الوطنية 
م����ن خال ه����ذه الزي����ارة م�سارك����ة النزالء الفرح����ة ور�سم 

االبت�سامة على حمّياهم.
وخال الزيارة قام مدير عام املوؤ�س�سة بتوزيع هدايا العيد 
على نزالء ال�سجن وطاقم ال�سجن احلربي، وهي عبارة عن 
مبال����غ مالي����ة رمزية، تعبرًا ع����ن اهتم����ام املوؤ�س�سة بحقوق 

النزالء يف م�ساركة املجتمع فرحة العيد.
 وثّم����ن عبيد دور مدي����ر ال�سجن احلرب����ي العقيد/ حممد 
ال�سه����اري الإتاح����ة الفر�سة اأم����ام املوؤ�س�سة لزي����ارة النزالء 

وم�ساركتهم فرحة العيد.

مدير حمكمة �صمال اأمانة العا�صمة 
يزور موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية 
ويقدم لها �صهادة �صكر وعرفان 

موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية تنفذ م�صروع 
�صبكة مياه ال�صرب يف اإ�صالحية �صنعاء  

اأخـبـار
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وزعت موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطنية 200 �سلة غذائية 
مطل���ع يونيو 2018م على اأ�سر ال�سجناء يف حمافظة 
ذم���ار بتموي���ل م���ن �سرك���ة )اإم ت���ي اإن( اخلرية، 
برعاية حمافظ ذمار وم�سلحة التاأهيل واالإ�ساح.

واأ�س���اد حماف���ظ ذمار/ حمم���د ح�س���ني املقد�سي 
بدور موؤ�س�سة ال�سج���ني الوطنية لتوفرها 200 �سلة 

غذائية الأ�سر ال�سجناء واهتمامها بق�سايا ال�سجناء 
املع�سرين.. اآمًا تبني ق�سايا ال�سجناء املع�سرين يف 
اإ�ساحي���ة ذمار ودفع ما عليهم من حقوق واالإفراج 

عنهم.
ب���دوره اأو�سح مدي���ر الربامج وامل�ساري���ع االأ�ستاذ/ 
من�س���ور ال�سرحة ب���اأن موؤ�س�سة ال�سج���ني الوطنية 

عملت م�سحًا ميدانيًا الأ�سر ال�سجناء يف االإ�ساحية 
املركزي���ة بذم���ار بال�سراك���ة م���ع م�سلح���ة التاأهيل 

واالإ�ساح، بهدف الو�سول لاأ�سر االأكرث احتياجًا.
وثمن مدير الربامج وامل�ساريع الدور البارز مل�سلحة 
التاأهيل واالإ�ساح بقي���ادة اللواء/ عبد اهلل الهادي 

لت�سهيلهم مهام املوؤ�س�سة يف االإ�ساحية املركزية.

موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية توزع 200 �صلة
غذائية على اأ�صر ال�صجناء يف ذمار

بدعم ومتويل  »موؤ�ص�صة MTN اخلريية«

وزع���ت موؤ�س�س���ة ال�سج���ني الوطني���ة بالتع���اون م���ع 
االإ�ساحي���ة  لن���زالء  واالإ�س���اح  التاأهي���ل  م�سلح���ة 
املركزي���ة يف حمافظ���ة ذم���ار جمموعة م���ن االأدوات 
وامل�ستلزم���ات ال�سحية االأ�سا�سية، وذلك يوم االأربعاء 

.2018/10/31
واأ�س���ادت موؤ�س�سة ال�سج���ني الوطنية بجهود م�سلحة 
التاأهي���ل واالإ�ساح بقيادة اللواء/ عبد اهلل الهادي - 
رئي����ض امل�سلحة لتعاونهم الكب���ر وتذليلهم ال�سعاب 

يف تنفيذ م�ساريع املوؤ�س�سة.

وثمن مدير عام االإ�ساحية املركزية مبحافظة ذمار 
الرائ���د/ حممد الغرب���اين بجهود املوؤ�س�س���ة يف �سبيل 
توف���ر بع�ض احتياج���ات ن���زالء االإ�ساحي���ة، معربًا 
ع���ن اأمل���ه يف التع���اون مع �سريح���ة ال�سجن���اء وتوفر 

احتياجاتهم االأ�سا�سية من غذاء ودواء وغرها.
بدوره اأو�س���ح مدير الربامج وامل�ساري���ع يف املوؤ�س�سة 
االأ�ست���اذ/ من�سور ال�سرحة اأن االأدوات وامل�ستلزمات 
ال�سحية ت�سمل قطارات مي���اه ال�سرب واأدوات نظافة 
�سخ�سية واأوعية للغ�سي���ل لل�سجناء واالأحداث ونزالء 

امل�سح���ة النف�سية، باالإ�سافة اإل���ى م�ستلزمات نظافة 
�سخ�سية خا�سة بق�سم ال�سجينات يف االإ�ساحية.

واأ�س���ار اإل���ى اأن املوؤ�س�س���ة ته���دف اإل���ى توف���ر بع�ض 
احتياجات ن���زالء االإ�ساحية املركزي���ة يف ذمار وفق 
ما هو مت���اح للموؤ�س�سة.. داعيًا رج���ال املال واالأعمال 
وكل اخلري���ن اإلى دعم ن���زالء االإ�ساحيات املركزية 
يف جميع حمافظات اجلمهورية كونهم �سريحة من�سية 
يف املجتم���ع، خا�س���ة يف هذه الظ���روف ال�سعبة التي 

متر بها بادنا.

موؤ�ص�صة ال�صجني 
الوطنية توزع 

اأدوات وم�صتلزمات 
�صحية لنزالء 
اإ�صالحية ذمار

اأخـبـار
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اإب: 2018/5/11
جنحت و�ساطة قبلية �ساركت فيها موؤ�س�سة 
ال�سجني الوطنية يف منت�سف مايو 2018م،  
قتيلني  �سحيتها  راح  قتل،  ق�سية  اإنهاء  يف 
يف  )ال�سامي(  واآل  حليقة(  )اأب���و  اآل  م��ن 
ب��رع��اي��ة  اإب  مب��ح��اف��ظ��ة  حبي�ض  م��دي��ري��ة 
عبدالواحد  اللواء/  اإب  حمافظة  حمافظ 

�ساح.
وجاءت عملية اإنهاء الق�سية التي اأ�ستمرت 
قبل  من  كبرة  جهود  ب��ذل  بعد  عامًا،   18
�سخ�سيات  م��ن  امل��ك��ون  ال��و���س��ط��اء  ف��ري��ق 
ب��رمل��ان��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة، ت��ق��دم��ه��م وك��ي��ا 

ال��دك��ت��ور/  اإب  حم��اف��ظ��ة 
اأ�������س������رف امل���ت���وك���ل   

وال�����س��ي��خ/ راك����ان 
ال�������ن�������ق�������ي�������ب، 
يحيى  واال�ستاذ/ 
القا�سمي امل�سرف 
للمحاف�ظة،  العام 

وال�����س��ي��خ/ اأح��م��د 
النزيلي ع�سو جمل�ض 

حممد  وال�سيخ/  النواب، 
الكب�سي.

ال��ل��ق��اءات  م��ن  م��راح��ل  ل��ع��دة  وتنفيذهم 
كانت  التي  الق�سية  ط��ريف  بني  والتوا�سل 
وتداعياتها  الثاأر  ظاهرة  عليها  خيمت  قد 
الوخيمة، وت�سببت يف �سقوط القتيل الثاين، 
القتيل  وال��د  ب��اإع��دام  حكم  �سدور  اأعقبها 

االأول.
ح��ي��ث جن��ح��ت ج��ه��ود ف��ري��ق ال��و���س��ط��اء 

بقبول  االآخ��ر  الطرف  اإقناع  يف  ولقاءاتهم 
الدية بداًل عن حكم االإعدام، وحددت الدية 
مببلغ ع�سرين مليون ريال ميني، ومل تتوقف 
وقد  خا�سة  امل��رح��ل��ة،  تلك  عند  اجل��ه��ود 
ظهرت عراقيل اأمام الطرف االآخر وعجزه 
عن دفع مبلغ الدية، ما جعل فريق الو�سطاء 
و�سعي  وتكثيفها،  بل  جهوده  مبوا�سلة  يقوم 
�سكًا  الق�سية  الإن��ه��اء  اجل���اد  اأع�����س��ائ��ه 
الطرف  اإقناع  من  وم�سمونًا، حيث متكنوا 
االأول جمددًا بتخفي�ض مبلغ الدية للن�سف.

ا�ستمرت التحركات بالتزامن مع تعزيزها 
بع�سرة  املتمثل  ال��دي��ة  مبلغ  توفر  بهدف 
ال�سجني  مل��وؤ���س�����س��ة  وك����ان  ري����ال،  م��اي��ني 
من  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف  ب�سمة  الوطنية 
خال دفعها ملبلغ �ستة مايني ريال 
عرب فاعلي خر، بينما بقية املبلغ 
ال�سلطة  قيادة  بوا�سطة  دفعه  مت 
و�سخ�سيات  باملحافظة  املحلية 

اجتماعية وقبلية.
الق�سية  ملف  اإغ���اق  مت  وب��ه��ذا 
وال��ق��ب��ول ب��ال�����س��ل��ح واالإف�������راج عن 
ال�سجني وعربت موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 
واأبناء واأ�سرة ال�سجني عن �سكرهم جلميع 

الو�سطاء الذين �سعوا حلل الق�سية.
الــو�ــســاطــة، وقبيلتي  فــريــق  هـــذا وثــمــن 
ال�سجني  وموؤ�س�سة  واأبوحليقة«  »ال�سامي 
الــوطــنــيــة الـــــدور الـــبـــارز لــعــ�ــســو جمل�س 
الـــ�ـــســـورى الــ�ــســيــخ/ حمــمــد الــكــبــ�ــســي، يف 
لح   ال�سُ لهذا  والــو�ــســول  الق�سية  متابعة 

التاريخي.

�سارك����ت موؤ�س�سة ال�سج����ني الوطنية يف عقد �سلح قبل����ي يوم االأحد 
2018/4/22م ب����ني اأ�سرتي الع����زاين واالأغربي يف اأمان����ة العا�سمة 

�سنعاء على ق�سية قتل خطاأ.
واأو�س����ح مدير ال�سوؤون القانوني����ة االأ�ستاذ/ عبد امللك �سرف الدين 
ب����اأن الق�سية مت ال�سلح فيه����ا بعد دفع الدية خم�سة مايني ريال من 
قب����ل موؤ�س�س����ة ال�سجني الوطنية، وال�سيخ/ يحي����ى جميل علي جميل، 

وممثل اأن�سار اهلل االأ�ستاذ/ خالد املداين، واأ�سرة العزاين.
واأ�س����ار �س����رف الدي����ن اإل����ى اأن جه����ودًا حثيث����ة مت����ت للتحكيم بني 
االأ�سرت����ني لعمل �سلح ودفع الدية، الفت����ًا اإلى اأن العادات االجتماعية 
والعرف القبلي كان له دور كبر يف الو�سول اإلى اتفاق وعمل ال�سلح 

والتنازل عن الق�سية.

موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية تنجح يف اإنهاء ق�صية 
قتل عرب و�صاطة قبلية يف حمافظة اإب

.. وت�صاهم يف �صلح قبلي
 بني اأ�صرتي العزاين 

واالأغربي ب�صنعاء

جاءت عملية اإنهاء 
الق�سية بعد بذل جهود 

كبرة من قبل فريق الو�سطاء 
املكون من �سخ�سيات برملانية 
واجتماعية، وتنفيذهم لعدة 

مراحل من اللقاءات والتوا�سل 
بني طريف الق�سية

اأخـبـار

بــعــــد 18 عــامـــا مـــن وقــوعـهـــــــا..
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الوطني���ة  ال�سج���ني  موؤ�س�س���ة  افتتح���ت 
اإن�س���اء  م�س���روع   2018/9/18 الثاث���اء 
وتو�سعة مراكز االحتجاز مبحاكم ونيابات 
�سرق و�سمال اأمانة العا�سمة، الذي نفذته 
بتكلف���ة 15 ملي���ون ريال بتموي���ل جمموعة 

احلاج/ علي حممد احلباري واأوالده.
ويف االفتت���اح اأ�ساد رئي����ض حمكمة �سرق 
االأمان���ة القا�س���ي/ اأحم���د �س���رف الدين 
ال�سج���ون  دع���م  يف  املوؤ�س�س���ة  بجه���ود 
واالهتمام بال�سجن���اء وتلبية احتياجاتهم، 
وتنفيذه���ا م�س���روع تو�سعة واإن�س���اء مبنى 
احلج���ز باملحكم���ة، لتخفي���ف االزدح���ام 
احلا�س���ل يف مرك���ز االحتج���از وحت�س���ني 
الو�سع االإن�ساين، م�سرًا اإلى اأهمية تقدمي 

املزيد للتخفيف من معاناتهم.

فيم���ا اأو�س���ح املدي���ر التنفي���ذي ملوؤ�س�سة 
اأن  عبي���د  حم���رز  ف�س���ل  ال�سج���ني/ 
امل�س���روع جاء وفقًا لنتائ���ج امل�سح امليداين 
الحتياجات ال�سجن���اء واملحتجزين، الذي 
نفذت���ه املوؤ�س�س���ة موؤخ���رًا به���دف تعزي���ز 
لل�سجن���اء  االإن�س���اين  الو�س���ع  وحت�س���ني 

واملحتجزين.
واأكد عبي���د ا�ستمرار املوؤ�س�س���ة يف تنفيذ 
االأن�سط���ة وامل�ساري���ع يف �ست���ى املج���االت 
االإن�سانية فيما يتعلق بال�سجناء والنازحني 

واملت�سررين.
ح�س���ر االفتتاح وكيل نياب���ة �سرق االأمانة 
القا�س���ي/ حم���ود اإ�سحاق، ونائ���ب مدير 
ع���ام مكتب ال�س���وؤون االجتماعي���ة والعمل 

باأمانة العا�سمة/ را�سد االأ�سول.

املحويت 2018/4/12
اطل���ع حمافظ املحوي���ت/ في�سل اأحمد حي���در، ومعه رئي�ض 
جمل�ض التاحم القبلي ال�سيخ/ �سيف اهلل ر�سام، ومدير عام 
موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطنية االأ�ست���اذ/ ف�سل عبيد على اأو�ساع 
ال�سجن���اء وال�سجين���ات باالإ�ساحية املركزي���ة يف املحافظة، 

منت�سف اإبريل 2018م.
ويف الزيارة وزع املحافظ ومعه مدير عام املوؤ�س�سة االأ�ستاذ/ 
ف�س���ل عبيد وع�س���و جمل�ض ال�س���رف االأعلى ال�سي���خ/ يحيى 

العدوي، موادًا �سحية على ال�سجناء، واحتياجات ال�سجينات، 
وماب�ض لاأحداث، بتمويل من جمموعة احلاج/ علي حممد 

احلباري واأوالده.
وثمن املحافظ ورئي�ض جمل����ض التاحم القبلي دور موؤ�س�سة 
واحتياج���ات  لل�سجن���اء  �سحي���ة  م���واد  توف���ر  يف  ال�سج���ني 
ال�سجينات وماب�ض لاأحداث.. موؤكدًا دعم املحافظة لتوفر 

متطلبات ال�سجناء يف االإ�ساحية.. 
مدير عام موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية اأ�سار اإلى اأن توفر مواد 

�سحية لل�سجناء واحتياج���ات ال�سجينات من برامج املوؤ�س�سة 
التي تهدف اإل���ى االلتفاتة لهذه ال�سريحة املن�سية يف املجتمع، 
موكدًا ا�ستمرار هذه االأعمال اخلرية لرعاية ال�سجناء داخل 

االإ�ساحيات.
وا�ستمع املحافظ ورئي�ض جمل�ض التاحم الوطني ل�سرح من 
اإدارة االإ�ساحي���ة عن اأو�ساع ال�سجن���اء، وعدم قدرة االإدارة 
توف���ر املواد الغذائي���ة لهم ب�سبب توق���ف املوازنة املخ�س�سة 

لاإ�ساحية جراء العدوان الغا�سم واحل�سار اجلائر.

بتكلفة قرابه  15 مليون ريال.. موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية
تفتتح م�صروع اإن�صاء وتو�صعة مراكز االحتجاز 

مبحاكم �صرق و�صمال اأمانة العا�صمة

موؤ�ص�صة ال�صجني توزع احتياجات ال�صجناء  يف االإ�صالحية املركزية باملحويت

اأخـبـار
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يف لفت���ه اإن�سانية رائع���ة مثلت ج�س���رًا للتوا�سل 
االإن�س���اين، واأ�سفت مزيدًا من الفرحة وال�سعادة 
ب���ني االآباء واالأبناء وال�سجين���ات، نفذت موؤ�س�سة 
ال�سج���ني الوطنية بالتعاون م���ع م�سلحة التاأهيل 
واالإ�ساح م�س���روع زيارة اأطف���ال ال�سجينات يف 
االإ�ساحية املركزي���ة باأمانه العا�سمة اخلمي�ض، 

21-مار�ض-2019.

و�سملت الزيارة التي تاأتي حتت �سعار “بالتعليم 
نبن���ي اليم���ن” تق���دمي مائ���ة حقيب���ة مدر�سي���ة 
وقانونية من اإ�سدارات موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 
لل�سجينات، اإلى جانب هدايا عينية مبنا�سبة عيد 

االأم.

واأثن���اء الزي���ارة ع���رب مدي���ر ع���ام االإ�ساحية 
املركزي���ة باالأمانة العميد/ حمم���د املاأخذي عن 
�سك���ره ملوؤ�س�سة ال�سجني الوطني���ة لتنفيذها هذا 
امل�س���روع االجتماع���ي االإن�س���اين اله���ام، والذي 

يج�سد اأهمية التعليم يف بناء اليمن.

م�س���رًا اإل���ى اأن باب زي���ارة ال�سجين���ات مفتوح 
طوال العام وال يوجد اأي منع لزيارة ال�سجينات، 

كونه حقًا قانونيًا لهن.

الوطني���ة  ال�سج���ني  موؤ�س�س���ة  املاأخ���ذي  ودع���ا 
اإل���ى ا�ستمراره���ا يف ب���ذل اجله���ود االإيجابي���ة، 
لتح�س���ني اأو�س���اع االإ�ساحية املركزي���ة باالأمانة 

واالإ�ساحيات االأخرى.

من جانبه اأك���د رئي�ض موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 
االأ�ست���اذ/ توفي���ق اخلام���ري اهتم���ام املوؤ�س�س���ة 
بامل���راأة ب�س���كل ع���ام وال�سجينات ب�س���كل خا�ض 
�سمن م�ساريعه���ا واأن�سطتها. م�سرًا اإلى اأن هذا 
امل�س���روع هو اأحد تل���ك االأن�سط���ة، والذي يهدف 
اإل���ى تعزي���ز العاق���ة االإيجابية ب���ني ال�سجينات 
وعوائلهن، وت�سهيل اإجراءات دمج ال�سجينات يف 
املجتم���ع اأثناء فرتة االحتجاز وبعد انق�ساء فرتة 

احلب�ض. 

موؤكدًا حق ال�سجينات يف روؤية اأطفالهن باعتباره 
حقًا قانونيًا كفله القانون لاأم والطفل.

مو�سحًا اأن موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية باعتبارها 
ع�س���وًا فاع���ًا يف حماية امل���راأة - وهي منظومة 
تن�سيقي���ة جلهود اجله���ات الر�سمي���ة ومنظمات 

املجتم���ع امل���دين واملنظم���ات الدولي���ة - ت�سارك 
باأن�سط���ة وم�ساريع تهدف حلماي���ة املراأة وتعزيز 
الوع���ي القان���وين واالجتماعي لها، �س���واًء خارج 

ال�سجن اأو خلف الق�سبان..

وثم���ن كاف���ة اجله���ود املبذولة الإجن���اح امل�سروع 
ومنها جمموعة اجليل اجلديد التي تكفلت بتوفر 
احلقائب املدر�سية، وكذلك جراند لاأ�سواق التي 

�ساركت يف متويل اأن�سطة امل�سروع.

هذا وقد ت�سمن امل�سروع الذي ح�سره مدير عام 
االإ�ساحية املركزية باالأمانة، وممثلني من جلنة 
ال�سج���ون، و وزارة الدول���ة ل�س���وؤون الدولة، عددا 
من االأن�سط���ة والربامج الرتفيهية، ابتداًء بتوفر 
املوؤ�س�سة و�سائل موا�سات لنقل اأبناء ال�سجينات 
م���ن منازلهم اإلى االإ�ساحية املركزية واإعادتهم 
عق���ب الفعالي���ة اإل���ى منازله���م بع���د التقائه���م 
باأمهاتهم داخ���ل االإ�ساحية، ثم اإقامة احتفالية 

مفتوحة لل�سجينات مع اأطفالهن.

23

موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية تنظم زيارة 
الأطفال ال�صجينات وتقدم هدايا الأمهاتهم 

تزامـنــًا مع االحتفــال بــــعـــيـد االأم.. 
اأخـبـار
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عقــدت ب�سنع���اء ور�س���ة بعن���وان احلق���وق القانوني���ة 
لل�سجين���ات وحقوق املراأة يف التقا�سي والتعليم، نظمتها 
اللجنة الوطني���ة للمراأة بال�سراكة م���ع موؤ�س�سة ال�سجني 

الوطنية مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة 2019م.
ويف افتت���اح الفعالية اأ�سارت وزيرة الدولة رئي�ض اللجنة 
الوطني���ة للمراأة/ ر�سي���ة عبد اهلل اإلى اأهمي���ة الفعالية 
الت���ي تقام بال�سراكة مع موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطنية الأول 
مرة، وذلك بو�س���ع احللول للتحديات التي تواجه حقوق 
امل���راأة يتبعها اإج���راءات تنفيذية يف الواقع خال الفرتة 

القادمة.
وقال���ت اإن���ه �سيت���م توقي���ع اتف���اق �سراكة ب���ني اللجنة 
واملوؤ�س�سة لتح�سني اأو�ساع املراأة ب�سكل عام وال�سجينات 
ب�س���كل خا����ض، و�سيت���م تنفي���ذ اأن�سط���ة م�سرتكة خال 
الع���ام اجلاري، الفتة اإلى اأن اليوم العاملي للمراأة فر�سة 

ملناق�سة اأولويات احتياجات ومتطلبات املراأة.
واأك���دت وزي���رة الدولة اأن ال�سجين���ات يحظني باهتمام 
كبر من قبل اللجنة باعتبارهن اأكرث الفئات ا�ستحقاقًا 
للعون وامل�ساع���دة، وي�ستوجب على املجتمع اإعادة النظر 

نحو ال�سجينة كونها اإن�سانًا.
واأو�سحت اأهمية اخل���روج بتو�سيات تكفل حقوق املراأة 

يف التعليم والتقا�سي وحقوق ال�سجينات.
من جانبه اأ�سار رئي�ض جمل�ض االأمناء مبوؤ�س�سة ال�سجني 
االأ�ست���اذ/ يحي���ى عل���ي احلباري اإل���ى اأهمي���ة ال�سراكة 
االإيجابي���ة ب���ني منظم���ات املجتم���ع امل���دين وموؤ�س�سات 
واأجه���زة الدول���ة والقطاع اخلا����ض كمنظوم���ة تكاملية 
لتحقيق االأهداف االإن�سانية، ورفع م�ستوى الفئات االأكرث 
ا�ستحقاقًا للعون وامل�ساع���دة، ويف مقدمتها املراأة ب�سكل 

عام وال�سجينات ب�سكل خا�ض.
وذك���ر اأن للمراأة اأولوية يف م�ساري���ع واأن�سطة املوؤ�س�سة، 
وخ�سو�سًا يف جمال تقدمي الع���ون الق�سائي وامل�ساعدة 
القانوني���ة والفعالي���ات التوعوي���ة وغرها م���ن االأن�سطة 
وامل�ساري���ع، الت���ي ت�سه���م يف تخفي���ف وحت�س���ني الو�سع 
االإن�س���اين للمجتم���ع ب�سكل ع���ام، وللن�س���اء وال�سجينات 

ب�سكل خا�ض.
واعترب احلباري خمرجات وتو�سيات الور�سة التزامات 
�ست�سع���ى املوؤ�س�س���ة واللجن���ة لتنفيذه���ا خ���ال الع���ام 

اجلاري.
وقدم���ت يف الور�سة ثاث اأوراق عم���ل، االأولى بعنوان: 
احلق���وق القانونية لل�سجين���ة وحق التقا�س���ي لل�سجينة 

واملراأة اليمنية وفقًا للقانون.
وا�ستعر�س���ت الورقة الثاني���ة بعنوان: واق���ع التعليم يف 
اليم���ن 2014-2019، جه���ود اللجن���ة يف دع���م تعلي���م 

الفتيات بجميع قطاعاته التعليم العايل، الفني والعام.
وتطرقت الورقة الثالثة اإلى: اإح�سائيات املركز اليمني 
حلق���وق االإن�س���ان ع���ن �سحاي���ا الع���دوان م���ن الن�ساء، 

وانتهاكات القانون الدويل االإن�ساين.
ب�س���رورة  املعني���ة  اجله���ات  امل�سارك���ون  واأو�س���ى 
التقي���د بال�سواب���ط وال�س���روط، وال�سمان���ات القانونية 
والد�ستورية الزمنية واملو�سوعية واملكانية عند احتجاز 

الن�ساء وعدم جتاوزها. 
واأكدت التو�سيات على اأهمي���ة تفعيل ن�سو�ض القانون 
فيم���ا يخ�ض حق���وق ال�سجين���ات، يف التغذي���ة املنا�سبة 
والرعاية ال�سحية والتعليم والتدريب والتاأهيل والثقافة 
والرعاية الاحقة، وتوفر و�سيلة نقل خا�سة لل�سجينات 
لنقلهن حل�سور جل�سات التحقيق واملحاكمة دون تاأخر.

واأ�س���ارت اإل���ى اأن تقدمي الع���ون الق�سائ���ي وامل�ساعدة 
القانوني���ة للن�ساء ب�سكل ع���ام وال�سجينات ب�سكل خا�ض 
ح���ق قانوين ود�ست���وري، وعن�سر مه���م لتحقيق العدالة 

واالإن�س���اف، وتكام���ل جه���ود جمي���ع اجله���ات الفاعلة 
من موؤ�س�س���ات ر�سمية ومنظمات جمتم���ع مدين وقطاع 

خا�ض، لتنفيذ م�ساريع العون الق�سائي للن�ساء.
ودع���ت التو�سي���ات اإل���ى اإيق���اف اإي���داع الن�س���اء اأثناء 
ف���رتة التحقي���ق واملحاكم���ة يف االإ�ساحي���ات املركزية 
وتخ�سي����ض  للقان���ون،  خمالف���ًا  كون���ه  “ال�سج���ون” 

اإ�ساحيات احتياطية “�سجون احتياطية” للن�ساء.
كم���ا اأكدت على �س���رورة رفع م�ست���وى الوعي القانوين 
للن�س���اء بحقوقهن القانونية، ومنها احل���ق يف التقا�سي 
للمطالب���ة بحقوقهن، واإزال���ة اأي معيقات تعيق متكينهن 
من ذلك احلق، واأهمه���ا اإلغاء قانون الر�سوم الق�سائية 
الن�سبي���ة وت�سحيح النظ���رة ال�سلبي���ة للمجتمع عن حق 

املراأة يف التقا�سي باعتباره حقًا قانونيًا واإن�سانيًا.
وحث���ت التو�سيات عل���ى تفعيل العدال���ة الت�ساحلية يف 
ق�ساي���ا الن�ساء ب�سكل ع���ام وخ�سو�س���ًا ق�سايا االأحوال 
ال�سخ�سي���ة، وك���ذا اتخاذ تداب���ر عاجلة فيم���ا يخ�ض 
اإعادة ترميم وتاأهي���ل الف�سول الدرا�سية، وتنفيذ حلول 
بديل���ة للمدار����ض املدم���رة ل�سم���ان ا�ستم���رار العملي���ة 

التعليمية يف اليمن.
ودع���ت التو�سي���ات اأي�سا اإلى االهتم���ام بتفعيل التحاق 
تعرت����ض  �سعوب���ات  اأي  ومعاجل���ة  بالتعلي���م،  الن�س���اء 

متكينهن من التعليم.

اللجنة الوطنية للمراأة وموؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية 
تنظمان ور�صة عن حقوق املراأة وال�صجينات

مبنا�صبة يوم املراأة العاملي.. 
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ملناه�صــة  يومــًا   16 حملــة  اأن�صــطة  �صــمن 
العنف وحتت �صعار “نعم قادرة رغم القيود” 
يــوم  ال�صــجني الوطنيــة  افتتحــت موؤ�ص�صــة 
الثالثــاء 4 -12- 2018 م جنــاح ال�صــجينة 
يف بــازار ب�صــنعاء، الــذي ُنظــم برعايــة من 
 UNFPA صــندوق االأمم املتحدة لل�صــكان�
وبح�صــور ال�صــيدة/ ليزا غراندي - من�صــقة 

االأمم املتحدة لل�صــوؤون االإن�صــانية يف اليمن، 
ممثلــة   - �صــني  اأجنــايل  ال�صــيدة/  وكذلــك 
�صــندوق االأمــم املتحــدة لل�صــكان يف اليمــن، 
اللتني ثمنتا دور موؤ�ص�صــة ال�صــجني الوطنية 
يف متكني املراأة ال�صــجينة اقت�صاديًا وتقدمي 

العون وامل�صاعدة.
البــازار الــذي ا�صــتمر ملــدة ثالثــة اأيــام مت 

فيه عر�س م�صــغوالت يدوية ل�صجينة لدفع 
تكاليف تعليم اأطفالها..

اجلدير ذكره اأن موؤ�ص�صــة ال�صجني الوطنية 
نفــذت دورات تدريبية لل�صــجينات يف جمال 
امل�صــغوالت اليدوية، وتاأمــل اأن تنجز خالل 
الفــرتة القادمة معر�صــًا دائمــًا لعر�س وبيع 

م�صغوالت ال�صجينات.

11/مار�س/2019
نظمت موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطني���ة ب�سنعاء 

فعالية مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة 2019.
واأ�س���ار مدير عام املوؤ�س�س���ة االأ�ستاذ/ ف�سل 
عبيد اإلى اأهمية الفعالي���ة التي تاأتي يف اإطار 
الفعاليات االحتفالية باليوم العاملي للمراأة.. 
الفتًا اإلى اأهمي���ة دور املراأة كعن�سر فاعل يف 

اإحال ال�سام.
واأو�سح اأن موؤ�س�س���ة ال�سجني ع�سو فاعل يف 
كل�سرت حماية امل���راأة، وهي منظومة تن�سيقية 
جلهود املنظم���ات واجلهات املخت�سة بالعمل 

اأن�سط���ة  يف جم���ال حماي���ة امل���راأة، لتنفي���ذ 
بالتن�سيق مع ال�سركاء.

م���ن جهت���ه ق���ال مدي���ر الربام���ج وامل�ساريع 
باملوؤ�س�س���ة االأ�ست���اذ/ من�س���ور ال�سرحة اإن 
امل���راأة حتت���ل اأولوية �سمن اأن�سط���ة وم�ساريع 
املوؤ�س�س���ة وخططها ال�سنوية، مل���ا لها من دور 

كبر يف املجتمع.
ويف ذات ال�سياق �ساركت املوؤ�س�سة يف البازار 
املفت���وح الذي مت فيه عر�ض وت�سويق منتجات 
اأدبي���ات  وتوزي���ع  واملعنف���ات،  ال�سجين���ات 

املوؤ�س�سة. 

موؤ�ص�صة ال�صجني 
تنظم فعالية 

مبنا�صبة اليوم العاملي 
للمراأة وت�صارك يف 

البازار املفتوح

 موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية تفتتح جناح م�سغولت ال�سجينة يف بازار �سنعاء

بح�صور من�صقة االأمم املتحدة لل�صوؤون االإن�صانية..
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موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية ت�صت�صيف امللتقى التعاريف خلرباء 
وم�صت�صاري ومدربي وخمت�صي االأمن وال�صحة وال�صالمة اليمنيني

�سمن دور موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية يف تعزيز ثقافة 
االأم���ن وال�سح���ة وال�سام���ة يف اليم���ن ا�ست�ساف���ت 
املوؤ�س�سة امللتقى التعاريف خلرباء وم�ست�ساري ومدربي 
وخمت�سي االأمن وال�سحة وال�سامة اليمنيني، وذلك 
يف تاري���خ 12-2-2019م، و�س���م امللتق���ى خ���رباء يف 
جم���االت االأمن وال�سحة وال�سامة ال�سحية واملهنية 
والبيئي���ة وال�سناعي���ة، وخرباء يف التدري���ب واالإدارة 
وقي���ادات يف الدف���اع امل���دين، وممثل���ني ع���ن مراكز 

تدريبية وا�ست�سارية و�سركات �سامة.
ويف امللتق���ى بارك االأ�ستاذ/ يحيى احلباري - رئي�ض 
جمل����ض االأمن���اء مبوؤ�س�س���ة ال�سج���ني الوطني���ة ه���ذه 

املب���ادرة، و�سدد عل���ى اأهمي���ة دور االأم���ن وال�سامة 
وال�سحة يف اليمن.

فيم���ا اأ�س���ار االأ�ست���اذ/ من�س���ور ال�سرح���ة - مدير 
الربام���ج وامل�ساري���ع باملوؤ�س�سة الأهمية ه���ذا امللتقى، 
حي���ث واملوؤ�س�س���ة تتما�س���ى واالحتياج���ات التنموية، 
وتتواك���ب مع خطط الهيئ���ة الوطني���ة الإدارة وتن�سيق 
ال�س���وؤون االإن�ساني���ة ومواجه���ة الك���وارث )النم�س���ا( 
لتفعي���ل جم���ال ال�سام���ة وال�سحة والتوعي���ة البيئية 

�سمن خطتها لعام 2019م.
م���ن جهت���ه اأ�س���اد االأ�ستاذ/�سه���اب ال�سهب���اين - 
مدي���ر اإدارة امل���وارد الب�سري���ة يف املوؤ�س�س���ة ومن�س���ق 

امللتق���ى بتفاع���ل احلا�سري���ن وجهوده���م يف تطوي���ر 
جم���ال ال�سام���ة يف اليمن، ودع���ا املخت�سني يف هذا 
املج���ال لان�سمام وامل�ساركة الفاعل���ة لتطوير جمال 
ال�سام���ة يف اليمن، م�س���رًا اإلى اأن ه���ذا امللتقى هو 
اللبن���ة االأولى، �سمن �سل�سلة من الفعاليات واالأن�سطة 
التي �سيتم تنفيذه���ا لتحقيق اأهداف االأمن وال�سحة 

وال�سامة يف اليمن.
ومت يف امللتق���ى مناق�سة اأهمية تفعيل وتطوير معاير 
االأمن وال�سح���ة وال�سامة يف ال�سجون، واأبدى جميع 
للم�ساهم���ة  وا�ستعداده���م  اهتمامه���م  احلا�سري���ن 

والتعاون يف هذا املجال.

2018-12-16
اختتم���ت فعاليات الربنامج التدريبي ”التجارة 
الدولي���ة والعمل البنك���ي” والذي نف���ذ يف قاعة 
التدريب اخلا�س���ة مبوؤ�س�سة ال�سج���ني الوطنية، 
ونفذت���ه املدرب���ة/ وف���اء حممد ال�سهب���اين يوم 

االأحد 16 -12-2018م.
وهدف الربنامج الذي ا�ستهدف كافة العاملني 
يف االإدارة املالية وامل�سرتي���ات واملخازن واملوارد 
الب�سرية والربام���ج وامل�ساريع اإلى تطوير قدرات 
موظف���ي املوؤ�س�سة يف اأعمال ال�س���راء اخلارجي، 

وذل���ك لتعزيز وتو�سيع قدرة املوؤ�س�سة على تنفيذ 
اأن�سط���ة التوريد وال�س���راء، ولتمكينها من تنفيذ 
خططه���ا وبراجمه���ا االإن�ساني���ة والتنموي���ة على 
نط���اق اأو�س���ع وباأعل���ى درج���ات اجل���ودة، ووفقًا 

للمعاير العاملية.

اختتام فعاليات الربنامج التدريبي »التجارة الدولية والعمل البنكي«
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نظم���ت موؤ�س�سة ال�سج���ني الوطنية اخلمي�ض 
2018/2/22م دورة تدريبية خا�سة بالتطوع 

يف جمال العون الق�سائي.
واأو�سح مدير ع���ام املوؤ�س�سة االأ�ستاذ/ ف�سل 
عبي���د ب���اأن ال���دورة هدف���ت اإل���ى تعريف 14 
حماميًا مب�سروع الع���ون الق�سائي يف موؤ�س�سة 
بتق���دمي  يهت���م  وال���ذي  الوطني���ة،  ال�سج���ني 
امل�ساعدة القانوني���ة واال�ست�سارية، واملنا�سرة 
احلج���ز  مراك���ز  يف  لل�سجن���اء  واملتابع���ة 
حمافظ���ات  يف  واالإ�ساحي���ات  االحتياط���ي 

اجلمهورية.

ب���دوره ا�ستعر�ض مدير ال�س���وؤون القانونية يف 
موؤ�س�سة ال�سج���ني املحامي/ عبد امللك �سرف 
الدي���ن ما تقوم ب���ه املوؤ�س�سة، م���ن م�ساعدات 
وا�ست�س���ارات قانونية و�سل���ح بني املتخا�سمني 
يف �سبي���ل حل ق�ساي���ا �سجن���اء، ومتابعتها يف 

النيابات واملحاكم.
واأو�سح باأن املوؤ�س�سة تتبنى ق�سايا الكثر من 
ال�سجن���اء يف املحاك���م والنياب���ات وفق قاعدة 
بيانات ومعاير حمددة، ومت االإفراج عن عدد 

كبر من ال�سجناء بعد الرتافع عنهم.
اإلى ذل���ك اأ�سار مدير اإدارة امل���وارد الب�سرية 

االأ�ست���اذ/ �سه���اب ال�سهب���اين ب���اأن ال���دورة 
هدفت اأي�سًا اإلى تعزيز العاقة بني املتطوعني 
احلالي���ني وامل�ستهدف���ني، وعم���ل املوؤ�س�سة يف 

العون الق�سائي.. 
الفت���ًا اإلى اأن هذه الدورة ه���ي احللقة االأولى 
من �سل�سلة فعاليات متعددة تهدف اإلى تطوير 

العمل املوؤ�س�سي.
مقرتح���ات  ع���دة  مناق�س���ة  ال���دورة  يف  ومت 
تطويري���ة اأظه���رت انعكا����ض خمرج���ات هذه 
ال���دورة ب�س���كل فعل���ي.. ويف نهاية ال���دورة مت 
توزيع �سهادات م�ساركة للمتدربني يف الدورة.

27تدريــب

التطوع يف جمال العون الق�صائي
موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية تنظم دورة تدريبية بعنوان: 
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)ال يعذر باجلهل بالقانون(  مادة تن�ض عليها معظم قوانني الدنيا، كذلك 
)النا����ض مت�ساوون اأمام القان���ون، ال متييز بينهم يف اجلن����ض اأو العرق اأو 
الدي���ن( م���ادة قانونية تن�ض عليه���ا معظم قوانني الدول، ب���ل حتى ميثاق 

االأمم املتحدة.

القوان���ني موجودة ومكتوب���ة لكن حتتاج اإلى من يطال���ب بتطبيقها الأنه لن 
يق���وم اأحد باملطالب���ة بحقوق الغر م���امل يكن �ساحب �سف���ة اأو م�سلحة، 

فاحلقوق توؤخذ وال توهب.

 فل���و وجدنا جمتمعًا تغل���ب على اأف���راده الوعى والثقاف���ة القانونية حينها 
�سيق���ل الظل���م ب�سكل كبر، الأن كل فرد من اأف���راد املجتمع حينها �سيعرف 
حقوق���ة وواجبات���ه، بل تق���ل امل�سكات واملظ���امل ب�سبب الثقاف���ة القانونية 
ال�سائ���دة التي حتد من الوقوع يف املحاذي���ر و املخالفات القانونية، عندها 
ي�س���ود القان���ون وي�سبح الق�ساء هو اأعلى �سلط���ة يف املجتمع، وال اأحد فوق 
امل�ساءل���ة الق�سائية �سواًء كانو روؤو�سًا اأو مروؤو�س���ني.. �سواًء كانوا كبارًا اأم 
�سغ���ارًا، اأغني���اء اأو فقراء، �س���ادة اأم عبيد، عندها �سنك���ون اأمام جمتمع 
فا�س���ل الأن اأه���م عن�س���ر من عنا�س���ر ح�سارة ال���دول هو العدال���ة، فاإذا 
وجدت العدالة وجدت احل�سارة ووجدت التنمية ووجدت ال�سحة ووجدت 

ال�سناعة ووجد التعليم ووجد اال�ستثمار والبيئة اجلاذبة له.

 علم���ًا اأن���ه حينما  يت���م ن�سر وتعلي���م الثقاف���ة القانونية بني معظ���م اأفراد 
املجتم���ع وخا�س���ة بني اجليل ال�ساع���د وال�سباب منهم، ع���رب عدة و�سائل 
منها املناهج املدر�سية وال�سحف وو�سائل التوا�سل االجتماعي والدوارات 
التدريبي���ة وغرها من الو�سائ���ل، عندها يكون القان���ون احلكم والفي�سل 
بني جميع اأفراد املجتمع مبختلف دياناتهم واجتاهاتهم واأحزابهم، ويكون 
التعاي����ض وال�سام هو النتيجة احلتمية لذل���ك، مهما كان القانون - جيدًا 
اأو غ���ر جيد - الأننا ل�سنا يف حم�سر تقييم للقوانني ومامتها، نحن نتكلم 
ع���ن �سيادة القوانني وتطبيقها على الكبر قبل ال�سغر، لن�سل اإلى نتيجة 
ا�سمه���ا العدالة الأن اهلل عز وجل ين�سر الدول���ة العادلة واإن كانت كافرة، 

ويخذل الدولة الظاملة ولو كانت م�سلمة.  

التوعية القانونية هي الطريق
حمامي وم�صت�صار قانوين/ عبد امللك �صرف الدين 

مـقــال 28

لو وجدنا جمتمعًا 
تغلب على اأفراده 
الوعى والثقافة 

القانونية حينها �صيقل 
الظلم ب�صكل كبري، 

الأن كل فرد من اأفراد 
املجتمع حينها �صيعرف 

حقوقه وواجباته
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29مقــال

وهن���ا تو�سح هذه الفقرة من املادة الد�ستورية �ساحيات حجز احلرية و�سوابطه وحقوق 
املحتج���ز ب�س���ون كرامته وعدم التعذي���ب اجل�س���دي اأو النف�سي اأو املعن���وي، وغرها من 

احلقوق للمحتجز وواجبات القائمني على االحتجاز.

ثالثًا: القيود الزمنية ل�صالحيات االحتجاز وكفالة حق الدفاع:
تو�س���ح الفقرة الثالثة من املادة الد�ستورية املذك���ورة القيود الزمنية الواجب االلتزام بها 

من قبل القائمني على حجز احلرية وحقوق املحتجز، والتي ن�ست على:

)ج- كل من يقب�ض عليه ب�سفة موؤقتة ب�سبب اال�ستباه يف ارتكابه جرمية 
يجب اأن يقدم اإلى الق�ساء خال اأربع وع�سرين �ساعة من تاريخ القب�ض 
عليه على االأكرث، وعلى القا�سي اأو النيابة العامة تبليغه باأ�سباب القب�ض 
وا�ستجواب���ه ومتكينه من اإب���داء دفاعه واعرتا�ساته، ويج���ب على الفور 
اإ�س���دار اأمر م�سبب با�ستمرار القب�ض اأو االإفراج عنه، ويف كل االأحوال ال 
يجوز للنياب���ة العامة اال�ستمرار يف احلج�ز الأكرث من �سبعة اأيام اإال باأمر 

ق�سائي، ويحدد القانون املدة الق�سوى للحب�ض االحتياطي(.

رابعًا: حق املحتجز باإبالغ اأقاربه:
اأكدت الفق���رة الرابعة من املادة الد�ستوري���ة )48( على حقوق املحتجز 
اأثن���اء القب�ض علي���ه بوجوبية اإباغ اأقارب���ه ومن يخت���اره املقبو�ض عليه 
مبعلومات القب�ض عليه، باعتباره حقًا اإن�سانيًا حتى ولو مل يطلب املقبو�ض 
عليه اإباغ اأقاربه، اأوجب الد�ستور اأن تقوم اجلهات القائمة على القب�ض 

باإباغ اأقاربه اأو من يهمه االأمر، حيث ن�ست الفقرة املذكورة على:
)د- عند اإلقاء القب�ض على اأي �سخ�ض الأي �سبب يجب اأن يخطر فورًا من 
يختاره املقبو�ض عليه، كما يجب ذلك عند �سدور كل اأمر ق�سائي با�ستمرار احلجز، فاإذا 

تعذر على املقبو�ض عليه االختيار وجب اإباغ اأقاربه اأو من يهمه االأمر(.

خام�صــًا: م�صــاءلة وعقــاب مــن يتجــاوز قيــود و�صــوابط االحتجــاز 
وتعوي�صه:

ج���اءت الفق���رة اخلام�سة من امل���ادة )48( من الد�ست���ور لتو�سح العقوب���ات والتعوي�سات 
الازمة ملن يتجاوز اأو ينتهك حقوق املحتجزين، حيث ن�ست هذه الفقرة على:

)ه����- يحدد القانون عقاب من يخالف اأحكام اأي فقرة من فقرات هذه املادة، كما يحدد 
التعوي����ض املنا�س���ب عن االأ�سرار الت���ي قد تلح���ق بال�سخ�ض من ج���راء املخالفة، ويعترب 
التعذي���ب اجل�س���دي اأو النف�س���ي عند القب����ض اأو االحتج���از اأو ال�سجن جرمي���ة ال ت�سقط 

بالتقادم، ويعاقب عليها كل من ميار�سها اأو ياأمر بها اأو ي�سارك فيها(.

عل���ى جمي���ع موؤ�س�سات واأجه���زة الدولة االلت���زام بتل���ك ال�سمانات وال�سواب���ط يف جميع 
الوقائ���ع وعلى جمي���ع االأ�سخا�ض با متيي���ز وال ا�ستثناء، وال يوجد �ساحي���ات ا�ستثنائية 
الأي موؤ�س�س���ة اأو جهاز متنحه حق التجاوز لها وخمالفته���ا، كون املخالف لها منتهكًا الأهم 
منظوم���ة قانوني���ة وطنية، وهي الد�ستور، الذي اأو�س���ح بالتف�سيل اأهمية احلق يف احلرية 
و�سواب���ط و�سمانات تقييد حرية االإن�سان، وتخ�سي�ض امل���ادة )48( من الد�ستور اليمني 
لتو�سي���ح تلك احلقوق وال�سمانات للمحتجزين، وواجبات اجلهات القائمة على االحتجاز 

واملحظورات وعقاب من يخالفها، وتعوي�ض املحتجزين خارج اإطار القانون.

البع����ض يت�ساءل هل يوجد ن�سو����ض قانونية متنح املحتجز تعوي�س���ًا اإذا ما متت املخالفة 
وجتاوز ال�سوابط وال�سمانات القانونية؟

 ولاإجاب���ة عل���ى هذا الت�ساوؤل نوؤك���د على اأن تعوي�ض من مت احتجازه خ���ارج اإطار القانون 
اأو بالتج���اوز ل�سوابط���ه و�ساحياته لي�ض فق���ط حقًا قانونيًا، بل ح���ق د�ستوري ن�ض عليه 

الد�ستور اليمني يف املادة )48( الفقرة ه�.

 البع����ض يطرح ب���اأن تعوي�ض ال�سجناء الذين ثبت يف حقه���م ارتكاب جتاوزات وخمالفات 
لل�سمانات واحلقوق الد�ستورية ال يتم يف الواقع، وهنا يكمن اخللل باإغفال التعوي�ض الذي 
ه���و حق د�ست���وري، واإغفاله وع���دم تطبيقه يعترب خمالف���ة للد�ستور ت�ستوج���ب الت�سحيح 
والتفعي���ل، باعتب���ار الد�ست���ور ه���و اأعل���ى منظوم���ة قانونية وطني���ة، ويحظ���ر جتاوزها اأو 

خمالفتها.

والأهمي���ة وخطورة تقييد احلري���ة فقد ن�ض الد�ست���ور على تفا�سيل 
حق���وق و�سمان���ات تقيي���د احلري���ة و�ساحي���ات اجله���ات القائمة 

بال�سبط، ويف جميع مراحله نو�سحها يف النقاط التالية:

حمكمــة  بحكــم  اإال  احلريــة  تقييــد  عــدم  اأواًل: 
خمت�صة:

اأو�سح���ت الفقرة االأولى من املادة الد�ستورية )48( على عدم تقييد 
احلرية اإال بحكم حمكمة خمت�سة حيث ن�ست على:

)اأ. تكف���ل الدول���ة للمواطن���ني حريته���م ال�سخ�سي����ة وحتافظ على 
كرامته���م واأمنهم، ويح���دد القانون احلاالت التي تقي���د فيها حرية 
املواطن، وال يجوز تقييد حرية اأحد اإال بحكم من حمكمة خمت�سة(.

وال���ذي اأو�سحت هذه الفقرة عدم جواز تقييد احلرية اإال بحكم من 
حمكم���ة خمت�سة، وبهذا ف���اأي تقييد للحرية بالتج���اوز ملا اأو�سحته 

هذه الفقرة يعترب خمالفة وجتاوزًا لن�ض د�ستوري.

ثانيــًا: عــدم القب�ــس اإال بتوجيــه الق�صــاء واحلفــاظ علــى كرامــة 
املحتجز وحظر التعذيب:

اأو�سح���ت الفقرة الثانية م���ن املادة الد�ستورية املذكورة �سواب���ط و�سمانات تقييد وحجز 
احلرية وحقوق املحتجز حيث ن�ست تلك الفقرة على:

) ب- ال يج���وز القب����ض على اأي �سخ����ض اأو تفتي�سه اأو حجزه اإال يف حال���ة التلب�ض اأو باأمر 
توجب���ه �سرورة التحقيق و�سيانة االأم���ن، ي�سدره القا�سي اأو النيابة العام�ة، وفقًا الأحكام 
القان���ون، كما ال يج���وز مراقبة اأي �سخ����ض اأو التحري عنه اإال وفقًا للقان���ون، وكل اإن�سان 
تقيد حريته باأي قيد يجب اأن ت�سان كرامته، ويحظر التعذيب ج�سديًا اأو نف�سيًا اأو معنويًا، 
ويحظ���ر الق�سر على االعرتاف اأثن���اء التحقيقات، ولاإن�سان ال���ذي تقيد حريته احلق يف 
االمتن���اع عن االإدالء باأية اأقوال اإال بح�س���ور حماميه، ويحظر حب�ض اأو حجز اأي اإن�سان يف 
غر االأماكن اخلا�سعة لقان���ون تنظيم ال�سجون، ويحرم التعذيب واملعاملة غر االإن�سانية 

عند القب�ض اأو اأثناء فرتة االحتجاز اأو ال�سجن(.

ال يجوز القب�س على 
اأي �صخ�س اأو تفتي�صه 
اأو حجزه اإال يف حالة 

التلب�س اأو باأمر توجبه 
�صرورة التحقيق و�صيانة 

االأمن، ي�صدره القا�صي 
اأو النيابة العامـة، وفقًا 
الأحكام القانون، كما ال 

يجوز مراقبة اأي �صخ�س 
اأو التحري عنه

 اإال وفقًا للقانون

ل�ضوابط  وفقًا  اإال  تقييدها،  اأو  انتهاكها  ويحظر  االإن�ضان  حقوق  اأهم  احلرية 
لها  جتاوز  واأي  وحقوقه،  املحتجز  كرامة  حتفظ  وزمنية  مو�ضوعية  وحمددات 
وعقابه،  املنتهك  م�ضاءلة  ي�ضتوجب  االإن�ضان  حلقوق  ج�ضيمًا  انتهاكًا  يعترب 
ت�ضقط  وال  عليه  بالتجاوز  اأو  القانون  اإطار  خارج  احتجازه  مت  من  وتعوي�ض 
م�ضاءلة وعقاب املنتهكني بالتقادم، ويكون حمل م�ضاءلة وعقاب ولو حتى بعد 

�ضنوات طويلة من االنتهاك..

ال�صوابط وال�صمانات الد�صتورية حلجز احلرية  
	  

 بقلم/ عبد الرحمن علي الزبيب
law771553482@yahoo.com
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بني احلق القانوين والواجب االإن�ضاين
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يعت���رب ال�سجن���اء الفقراء واملع�سرون اأكرث �سرائح املجتمع احتياجًا للع���ون وامل�ساعدة، كونهم مقيدي احلرية وال ي�ستطيعون 
التحرك خارج جدران ال�سجون للبحث عن العون وامل�ساعدة، ويف نف�ض الوقت لي�ض لديهم االإمكانيات الازمة لدفع تكاليف 
حمام���ي للدفاع عنهم وتقدمي اال�ست�سارات القانونية له���م، وي�ستمر احتجازهم يف احلب�ض بعد انتهاء فرتة العقوبة املقررة 
عل���ى ذمة احلقوق اخلا�س���ة املحكوم بها عليهم لعدم ا�ستطاعتهم دفعها، وقد ي�ستم���ر ال�سجني مودعًا يف ال�سجن اأ�سعاف 

فرتة العقوبة ب�سبب ذلك.
وال تنح�س���ر املعان���اة االإن�ساني���ة يف ال�سجني الفقر واملع�سر بل ت�سمل جميع اأفراد عائلته الت���ي قد يكون ال�سجني هو العائل 

لها، وبحب�سه حترم من م�سدر رزقها.
والأهمي���ة هذا املو�سوع فق���د و�سعت موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية العون الق�سائي وامل�ساع���دة املالية لهذه ال�سريحة يف مقدمة 

م�ساريعها واأن�سطتها.

العون الق�سائي وامل�ساعدة

مــلـف الــعـــدد
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تعري���ف الع���ون الق�سائ���ي: ه���و تق���دمي اال�ست�س���ارة 
القانوني���ة وامل�ساعدة للمحتاج له���ا والفقر اأو متثيله 
اأم���ام اجلهات الق�سائية واالأمني���ة، بتكلفة رمزية اأو 

جمانية لل�سخ�ض املعني بهذه اال�ست�سارة والعون.

االأمني���ة  االأجه���زة  اأم���ام  القان���وين  الدف���اع  ح���ق 
والق�سائي���ة مكف���ول جلمي���ع اال�سخا����ض للدفاع عن 
اأنف�سه���م �سخ�سي���ًا اأو بتوكيل حم���اٍم عنهم، ومن ال 
ميلك اأج���ور املحامني وامل�ست�ساري���ن القانونني يلزم 

توف���ر تكاليفه لتحقيق كفالة ح���ق الدفاع القانوين 
ويعت���رب حق���ًا د�ستوريًا، حي���ث ن�ض علي���ه الد�ستور 

اليمني يف امل��ادة )49(:
ح���ق الدفاع اأ�سالة اأو وكالة مكفول يف جميع مراحل 
التحقي���ق والدع���وى، واأم���ام جمي���ع املحاك���م وفقًا 
الأحكام القانون، وتكفل الدولة العون الق�سائي لغر 

القادرين وفقًا للقانون.
واأو�سح���ت امل���ادة الد�ستوري���ة املذك���ورة اأن الع���ون 
الق�سائ���ي حق د�ست���وري واإن�ساين مكف���ول للجميع، 

وتكفل الدولة هذا احلق لغر القادرين.
الن�ض على هذا احلق يف الد�ستور موؤ�سر وا�سح على 
اأهميت���ه، كون الد�ستور يق���ع يف اأعلى هرم املنظومة 
القانوني���ة باعتب���اره العق���د االجتماعي ب���ني الدولة 
و�سلطاته���ا وال�سعب، ويعترب التزام���ًا د�ستوريًا واجبًا 
عل���ى الدولة الوف���اء ب���ه، واأحالت امل���ادة الد�ستورية 

تنظيم هذا احلق اإلى القانون.

تعــاين ال�سج���ون يف اجلمهوري���ة اليمني���ة م���ن 
�سعف اخلدم���ات واالحتياجات ب�سبب االأو�ساع 

االقت�سادية الذي مير بها وطننا احلبيب.
ال�سجون ومعاناة ال�سجناء لي�ست وليدة اللحظة 
الراهنة بل تراكم �سنوات و�سنوات، ورغم حجم 
املعان���اة الكبرة فاالإمكانيات املتاحة ال ت�ستطيع 
تغطية االحتياج وي�ستوجب تظافر جهود اجلميع 
من موؤ�س�سات ر�سمي���ة ومنظمات جمتمع مدين 
وطني���ة ومنظم���ات دولي���ة وفاعلي خ���ر، لرفع 
م�ست���وى ال�سج���ون م���ن بني���ة حتتي���ة ومرافقها 
وحت�سني اأو�ساع ال�سجناء، باعتبار ال�سجناء من 

اأهم الفئات امل�ستحقة للعون وامل�ساعدة.
وبالرغ���م م���ن اأهمية حت�س���ني وتاأهي���ل مرافق 
اأو�س���اع  ال�سج���ون وبنيته���ا التحتي���ة لتح�س���ني 
ال�سجناء والذي تقوم موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 
بتنفي���ذ م�ساري���ع يف ه���ذا املجال من���ذ اإن�سائها 

وحتى االآن، لكن..
االهتم���ام بال�سج���ني ب�س���كل مبا�س���ر ومام�سة 
احتياجات���ه االإن�سانية ال يق���ل اأهمية عن حت�سني 
م�ستوى ال�سجون ومرافقها، لذلك تويل موؤ�س�سة 

ال�سجني الوطنية اأي�سًا اأهمية للجوانب االإن�سانية 
لل�سجناء وخ�سو�سًا العون الق�سائي وامل�ساعدة 

القانوني���ة لل�سجن���اء الفق���راء واملحتاج���ني لها 
وامل�ساعدة املالية لل�سجناء املع�سرين.

املالية لل�سجناء املع�سرين

33ملف العدد

ال�صجون وال�صجناء يف اليمن.. معاناة ت�صتوجب احلل

العون الق�صائي للفقراء واملحتاجني.. حق د�صتوري واإن�صاين
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ومبطالع���ة املنظوم���ة القانوني���ة الوطني���ة جن���د اأن 
الع���ون الق�سائي مت تو�سيحه والن�ض عليه يف قانون 
االإج���راءات اجلزائي���ة اليمن���ي رق���م )13( ل�سن���ة 
1994م، حيث ن�ست امل�����ادة )9( الفقرة )1( منه 

على:
)ح���ق الدف���اع مكف���ول وللمته���م اأن يتول���ى الدفاع 
بنف�سه، كما له اال�ستعان���ة مبمثل للدفاع عنه يف اأية 
مرحل���ة من مراحل الق�سي���ة اجلزائية مبا يف ذلك 
مرحل���ة التحقي���ق، وتوف���ر الدولة للمع�س���ر والفقر 
مدافع���ًا عن���ه م���ن املحام���ني املعتمدي���ن، وي�سدر 
جمل�ض ال���وزراء بناء على اقرتاح وزير العدل الئحة 
بتنظيم اأم���ور توفر املدافع من املحامني املعتمدين 

للمع�سر والفقر(.
وتنفيذًا لهذا الن�ض القانوين �سدرت الئحة تنظيم 
اأم���ور الع���ون الق�سائي مبوجب ق���رار رئي�ض جمل�ض 
ال���وزراء رقم 70 ل�سنة 2006م، والتي اأو�سحت اآلية 
تق���دمي الدولة الع���ون الق�سائي ونفق���ات املحامني، 

وبح�سب ما ن�ست عليه الائحة.
وياح���ظ اأن هذه الائحة عليها ماحظات واأهمها 
ت�سعي���ب اإج���راءات تق���دمي الع���ون الق�سائي حيث 
اأح���ال املو�س���وع اإل���ى جلنة علي���ا، وه���ذه اللجنة ال 
جتتمع ب�سكل دوري وي�ستوجب عر�ض ملفات ق�سايا 

طالبي العون على اللجنة ملناق�ستها واإقرارها.
املحت���اج للم�ساع���دة القانونية والع���ون الق�سائي - 
وخ�سو�سًا ال�سجناء املع�سرون - مثل املري�ض الذي 
يحتاج اإلى عملية جراحية عاجلة، اأي تاأخر للتدخل 
الطب���ي �سيفاقم من حالت���ه ال�سحية ويت�سبب له يف 

الوف���اة اأو عاه���ة مر�سية خط���رة ي�سعب تافيها، 
ول���ن يكون هناك فائ���دة للم�ساع���دة الطبية ب�سبب 
التاأخر - وخ�سو�سًا اإذا توفى ال�سخ�ض - حيث لن 
تنفعه اأي عملي���ات جراحية، وكذلك باملثل ال�سجني 
والع���ون  القانوني���ة  للم�ساع���دة  واملحت���اج  املع�س���ر 
الق�سائي ي�ستوجب تقدمي العون وامل�ساعدة العاجلة 
ل���ه ب�سرعة، واأي تاأخر �سيك���ون موقفه القانوين قد 
�سعف ب�سكل كب���ر اأو يكون قد خ�سر ق�سيته و�سدر 
حكم ق�سائي �سده وي�سعب معاجلته، ولو مت تقدمي 
م�ساع���دة قانوني���ة وع���ون ق�سائ���ي عن���د االحتياج 
ب�سرعة لتافى املو�س���وع وكان هناك ثمرة اإيجابية 

للعون وامل�ساعدة.
وبالرغم اأن الائحة املنظمة للعون الق�سائي خطوة 
جي���دة لتنفيذه على الواقع اإال اأنه تخللها ماحظات 
اأعاقت كفالته ب�سرعة وكف���اءة، والذي اأكد اجلميع 
الخت�س���ار  وتطويره���ا  حتديثه���ا  �س���رورة  عل���ى 
اإجراءاته���ا املطول���ة، ومنهم رئي����ض نقابة املحامني 
اليمنيني ال���ذي اأكد على اأهمية اإع���ادة النظر فيها 
الق�سائ���ي  الع���ون  اإج���راءات  لت�سري���ع  وحتديثه���ا 

وامل�ساعدة القانونية.
والأهمي���ة الع���ون الق�سائ���ي وامل�ساع���دة القانوني���ة 
للفق���راء واملحتاج���ني له���ا مل يتم حتمي���ل اجلهات 
الر�سمية فقط م�سوؤولية تق���دمي العون الق�سائي بل 
اأي�س���ًا اجلمي���ع م�سوؤول، وي�ستوج���ب تظافر اجلهود 
لتحقيقه ب�سرعة وكفاءة، حي���ث ن�ض قانون تنظيم 
مهنة املحام���اة رقم )31( ل�سن���ة 1999م يف املادة 
الرابع���ة الفق���رة )ه����( عل���ى اعتبار تق���دمي العون 
الق�سائ���ي للفق���راء واملحتاجني هدفًا م���ن اأهداف 
املحام���ني، واأكدت على ذلك املادة )83( من قانون 

تنظيم مهنة املحاماة التي ن�ست على:
)مع عدم االإخال بحق املحاكم يف انتداب وتكليف 
املحامني يف الدفاع عن املتهمني يف الق�سايا املتعلقة 
باجلرائ���م اجل�سيمة، يجب على جمل����ض النقابة اأو 
جمل�ض الفرع اأن يكلف اأحد املحامني يف الدفاع عن 
املحتاجني من املع�سرين والفقراء بعد موافقتهم يف 
الق�سايا الت���ي يكونون طرفًا فيه���ا، ويحدد النظام 
االأ�سا�سي للنقاب���ة تنظيم تقدمي املعون���ة الق�سائية 

وحاالتها ونظام االنتداب فيها(.

حق الدفاع مكفول وللمتهم اأن يتولى 
الدفاع بنف�صه، كما له اال�صتعانة مبمثل 
للدفاع عنه يف اأية مرحلة من مراحل 
الق�صية اجلزائية مبا يف ذلك مرحلة 

التحقيق، وتوفر الدولة للمع�صر والفقري 
مدافعًا عنه من املحامني املعتمدين، وي�صدر 

جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح وزير 
العدل الئحة بتنظيم اأمور توفري املدافع 

من املحامني املعتمدين للمع�صر والفقري

اأ�صــار االأ�ستاذ/ حممد املحمودي - حمام متطوع 
يف م�س����روع الع����ون الق�سائ����ي  ملوؤ�س�س����ة ال�سج����ني 
الوطني����ة ب� نياب����ة وحمكمة جنوب �س����رق االأمانة - 
باأن العون الق�سائي حق قانوين لغر القادرين على 
دفع تكاليف املحاماة واأن موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 
تق����وم بتغطية اأهم احتياج����ات ال�سجناء املتمثل يف 
تقدمي العون الق�سائي لل�سجناء وحتريك ق�ساياهم 
املنظورة لدى االأجهزة الق�سائية، واأن فريق العون 
الق�سائي قام بتحريك العديد من الق�سايا، واأ�ساد 
املحم����ودي بتعاون روؤ�ساء املحاكم ووكاء النيابات 
والق�ساة وموظف����ي االأجهزة الق�سائية واالأمنية يف 
ت�سهيل اإجراءات م�سروع العون الق�سائي، وبالرغم 
من ذلك التعاون والت�سهي����ل فمازالت هناك بع�ض 
املاحظات وال�سعوبات التي تعيق امل�سروع واأهمها 
�سعوبة ت�سوير ملفات الق�سايا اخلا�سة بال�سجناء 
املعتم����د له����م ع����ون ق�سائ����ي وال����ذي يعت����رب اأه����م 
االإج����راءات ليتم مبوجب����ة االطاع عل����ى تفا�سيل 
الق�سية وحتديد املوقف القانوين لل�سجني واقرتاح 
االإجراءات القانونية الازم����ة ح�سبما هو ثابت يف 

ملف الق�سية.

بدوره لفت االأ�صتاذ/ ح�صن اإبراهيم حممد 
اأكــرم – حمــام متطــوع يف امل�صــروع ب����� نياب����ة 

وحمكمة جنوب غ����رب االأمانة - باأن م�سروع العون 
الق�سائي مت تنفيذه وفقًا الإجراءات �سفافة ودقيقة 
وبن����اء عل����ى ا�ستم����ارات م�س����ح ا�ستهدف����ت جمي����ع 

م�صروع العون الق�صائي يف عيون املحامني
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الن�صــو�س الد�ستوري����ة والقانوني����ة كفل����ت العون 
الق�سائ����ي للفقراء واملحتاجني ولك����ن هناك حلقة 
مفقودة ت�سعى موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية لتحقيقها، 
وه����ي التن�سيق االإيجابي ب����ني جميع االأطراف ذات 
العاق����ة بتقدمي العون الق�سائ����ي لتوزيع امل�سوؤولية 
بينهم لتن�سيق جهودهم ح�سب اإمكانياتهم املتاحة، 
واأن تكون منظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ض 

رديفة لتلك اجلهات لتعزيز وتكميل دورها.
من اأهم م�ساريع وبرامج موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 
الع����ون  مقدمته����ا  ويف  القانوني����ة،  احلماي����ة  ه����ي 
الق�سائي وامل�ساع����دة القانونية لل�سجناء املع�سرين 
بفري����ق قان����وين متخ�س�ض، لتق����دمي اال�ست�سارات 

القانونية وانتداب 
حمامني متطوعني للدف����اع عن ال�سجناء املع�سرين 

اأمام اجلهات الق�سائية ب�سكل جماين.
ويف نف�ض الوق����ت ت�سعى املوؤ�س�س����ة لتعزيز ال�سراكة 
الوطني����ة بني جمي����ع اجله����ات ذات العاقة بالعون 
 – العام����ة  – النياب����ة  الع����دل  )وزارة  الق�سائ����ي 
م�سلح����ة االإ�س����اح والتاأهي����ل – نقاب����ة املحامني 
املدين  املجتمع  – منظمات  اليمن  ن�ساء  – احتاد 

– املنظمات الدولية – القطاع اخلا�ض.. وغرها 
من اجلهات ذات العاقة( لتن�سيق جهود اجلميع، 
وال�سراك����ة لتفعي����ل الع����ون الق�سائ����ي وامل�ساع����دة 
القانونية لل�سجناء الفق����راء واملع�سرين املحتاجني 
له، وت�سحيح اإجراءاتها والائحة املنظمة لتقدمي 
العون الق�سائي لت�سريعها، الأهمية العون الق�سائي 

يف حماية ال�سجن����اء الفقراء واملع�سرين من الوقوع 
�سحية ع����دم اإملامهم باالإجراءات القانونية، وعدم 

توفر العون الق�سائي وامل�ساعدة القانونية لهم.
م�سوؤولية تقدمي خدم����ة العون الق�سائي وامل�ساعدة 
القانوني����ة تقع على عاتق اأجه����زة الدولة املخت�سة، 
ملا متتلكه من اإمكاني����ات و�ساحيات وا�سعة، ودور 

ال�سجناء الذي����ن تتوافر فيهم ال�س����روط واملعاير 
القانوني����ة واالإن�سانية، واأهمها عدم قدرة ال�سجني 
عل����ى دفع تكاليف املحاماة وغره����ا من ال�سروط 
االإن�ساني����ة والقانونية، واأن اأه����م �سعوبات اأعاقت 
امل�س����روع ه����و �سعوب����ة اإج����راءات تر�سي����ح ق�سايا 
امل�ستحق����ني للع����ون الق�سائ����ي من قب����ل النيابات 

واملحاكم.
واأفاد االأ�صــتاذ/ ن�صــوان الوليــدي – حمام 
متطوع يف م�صــروع العون الق�صــائي بنيابة 
وحمكمــة جنــوب �صــرق االأمانــة - اأن����ه مت 
مبا�سرة اإجراءات م�س����روع العون الق�سائي عقب 
احل�س����ول عل����ى توكي����ات ر�سمية م����ن ال�سجناء 
املعتم����د له����م ع����ون ق�سائ����ي، والذي����ن انطبق����ت 
عليهم ال�س����روط واملعاي����ر القانوني����ة والإن�سانية 
وغ����ر قادرين عل����ى دف����ع تكاليف املحام����اة، ومت 
ر�سد بع�ض املاحظات واأهم����ا التباطوؤ يف اإجراء 
االإف����راج عن ال�سجناء الذين �س����درت لهم اأحكام 
براءة مبربر اأن احلكم م�ستاأنف رغم اأن الد�ستور 
اليمن����ي اأو�سح بجاء اأن املته����م بريء حتى تثبت 
اإدانته بحكم نهائي وب����ات، مبعنى اأنه يفرت�ض اأن 
يك����ون املتهم مفرجًا عن����ه اأثناء مرحل����ة التحقيق 
والتقا�س����ي قب����ل �سدور احلك����م الق�سائ����ي، الأنه 
مازال بريئًا ومن باب اأولى اأن يتم االإفراج الفوري 

عن ال�سجني الذي �سدر حكم برباءته.
بــدوره اأ�صــار االأ�صــتاذ/ مــراد الرحبــي – 

حمــام متطوع يف امل�صــروع بنيابة وحمكمة 
جنــوب �صــرق االأمانة - اإل����ى اأنه يت����م درا�سة 
جمي����ع ملف����ات ق�ساي����ا ال�سجن����اء املعتم����د له����م 
ع����ون ق�سائي درا�س����ة قانوني����ة �سامل����ة، وحتديد 
كل  يف  اتباعه����ا  ال����ازم  القانوني����ة  االإج����راءات 
ق�سي����ة، ور�سم م�سار وا�س����ح لاإجراءات القادمة 

لها ور�سد اأي ماحظات اأو جتاوزات ملعاجلتها.
وه����و ما اأ�سار اإلي����ه ب�سيء م����ن التف�سيل املحامي 
بنياب����ة  الق�سائ����ي  الع����ون  م�س����روع  يف  املتط����وع 
وحمكم����ة جنوب غ����رب االأمان����ة االأ�ستاذ/ حممد 

م�سعد حيث قال باأن: جمي����ع االإجراءات التي يتم 
تنفيذه����ا يف م�س����روع الع����ون الق�سائ����ي لل�سجناء 
املعتمد لهم ع����ون ق�سائي تخ�س����ع لتقييم قانوين 
ب�س����كل م�ستم����ر ودوري ع����رب جلن����ة قانوني����ة يف 
موؤ�س�سة ال�سج����ني الوطنية تظم اإدارة امل�سروع مع 
جميع فري����ق العون الق�سائ����ي، ودرا�سة كل ق�سية 
واإجراءاتها، وتخ�سع مل����داوالت ونقا�سات قانونية 
لتجويد خمرجات وثمرة م�سروع العون الق�سائي، 
واأن جمي����ع الق�ساي����ا هي حم����ل اهتم����ام بالغ من 
فري����ق العون الق�سائي، وقد مل�سن����ا اهتمامًا كبرًا 
م����ن قبل املوؤ�س�سة نحو تطبي����ق القانون.. مو�سحًا 
اأن موؤ�س�سة ال�سج����ني الوطنية دورها تكميلي لدور 
اجلهات الر�سمية، موؤكدًا بان اأجهزة الق�ساء تقوم 
بجه����ود اإيجابية كبرة وم�ستمرة يف القيام بعملها 
رغم الظروف التي مير بها وطننا احلبيب، ولكن 
تطبيق����ًا ملقول����ة: »من ال يعمــل ال يخطئ« فاإن 
فريق الع����ون الق�سائي يقوم بر�س����د اأي جتاوزات 
اأو اختاالت، لي�����ض لت�سيد االأخطاء بل ملعاجلتها 
ب�س����كل ع����ام لي�ستفيد منه����ا جميع ال�سجن����اء واأن 
فري����ق الع����ون الق�سائي يلق����ى با�ستم����رار جتاوبًا 
كبرًا م����ن االأجهزة الق�سائي����ة لت�سهيل اإجراءات 
العون الق�سائي، واأن ما تقوم به موؤ�س�سة ال�سجني 
الوطنية من جهود اإيجابية لتفعيل حقوق ال�سجناء 
يف الع����ون الق�سائ����ي وامل�ساع����دة القانوني����ة ميثل 
منوذج����ًا اإيجابي����ًا، باالإمكان م�ساركت����ه مع جميع 

اجلهات ذات العاقة.

جميع االإجراءات التي يتم 
تنفيذها يف م�صروع العون الق�صائي 
لل�صجناء املعتمد لهم عون ق�صائي 

تخ�صع لتقييم قانوين ب�صكل 
م�صتمر ودوري عرب جلنة قانونية 
يف موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية تظم 

اإدارة امل�صروع مع جميع فريق
 العون الق�صائي، ودرا�صة
 كل ق�صية واإجراءاتها

35ملف العدد
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منظم����ات املجتمع امل����دين دور تكميل����ي لهذا الدور 
الر�سم����ي - ومنه����ا موؤ�س�س����ة ال�سج����ني الوطنية  - 
التي تق����وم بتقدمي خدمة العون الق�سائي لل�سجناء 
املع�سري����ن بح�س����ب االإمكاني����ات املتاح����ة وبفري����ق 

قانوين متطوع.
وت�سعى املوؤ�س�سة للو�سول اإلى اأكرث الفئات احتياجًا 
للع����ون الق�سائي وامل�ساع����دة القانوني����ة، ولتحقيق 
ذل����ك و�سع����ت موؤ�س�س����ة ال�سجني الوطني����ة �سروطًا 
لتق����دمي خدم����ة الع����ون الق�سائ����ي بع����د الت�س����اور 
واملناق�س����ة مع اجله����ات الر�سمي����ة واملجتمعية ذات 
العاقة بال�سجون وال�سجناء يف حلقة نقا�سية، ويتم 
حتديث تلك ال�سروط با�ستمرار بح�سب امل�ستجدات 

وبح�سب ما يظهر يف الواقع العملي.
وقد نظرت موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية خلدمة العون 
الق�سائي كح����ق اإن�ساين جلمي����ع ال�سجناء الفقراء 
املحتاجني للعون وامل�ساعدة، وو�سعت فقط �سروطًا 
تنظيمي����ة ب�سيط����ة ج����دًا الإف�س����اح املج����ال جلمي����ع 
ال�سجناء املحتاجني ملنحه����م العون الق�سائي، وقد 
متح����ورت �سروط تقدمي الع����ون الق�سائي يف ثلثة 

�سروط رئي�سية كالتايل:

امل�ساع���دة املالي���ة لل�سجن���اء املع�سرين: ه���ي دفع املال 
املحك���وم ب���ه عل���ى ال�سجني املع�س���ر العاجز ع���ن دفعه 
ب�سبب عجزه واإع�ساره واملحبو�ض على ذمة ذلك املال.. 
وعرف القانون املدين اليمني املع�سر يف امل��ادة )359( 
باأنه: )من ال ميلك �سيئًا غر ما ا�ستثني له مما ال يجوز 
احلجز عليه اأو بيعه، وهو ما يحتاجه من م�سكن وثياب 
�ساحلني ملثله واآلة حرفت���ه اإذا كان ذا حرفة وكتبه اإذا 
كان ذا عل���م وقوته، ومن تلزمه نفقت���ه من الدخل اإلى 

الدخل، واملفل�ض هو من ال يفي ماله بديونه(.
التعري���ف القانوين اليمني كان اأكرث و�سوحًا يف تعريف 
املع�س���ر باأن���ه من ال ميلك �سيئًا غر م���ا ا�ستثنى مما ال 
يج���وز احلجز عليه، مبعنى اأن القانون اعترب ال�سخ�ض 
مع�س���رًا حت���ى ل���و كان لدي���ه ممتل���كات، ولك���ن ه���ذه 
املمتل���كات م�ستثناة من احلجز والبي���ع، وجعل القانون 
معيار توافر االإع�سار يف املحكوم عليه هو عجز الق�ساء 
عن ا�ستيفاء احلق املحكوم به من اأموال املحكوم عليه، 

ب�سبب عدم وجود اأموال قابلة للحجز عليها للتنفيذ.
اإ�سب���اغ �سفة املع�سر هامة جدًا كون���ه يرتتب على ذلك 
ا�ستثناء املع�سر من اإج���راءات قانونية وق�سائية اأهمها 
اإيق���اف ومنع و�سيل���ة التهديد باحلب����ض لتنفيذ احلكم 
الق�سائي، حيث ن�ض قانون املرافعات يف املادة )363( 
على:)يجب اإنهاء اإجراءات التنفيذ بو�سيلة احلب�ض يف 
اأي مرحل���ة كان���ت عليها، ويفرج ع���ن املنفذ �سده بقوة 

القانون يف حاالت منها:
- اإذا ثبت بحكم ق�سائي اإع�ساره اأو اإفا�ض املنفذ �سده 

ويف هذه احلالة يفرج عنه اإلى اأن يثبت فيه اإي�ساره(.
واأك���د عل���ى ذلك قانون االإج���راءات اجلزائي���ة اليمني 
امل���ادة )508(: ل يجوز الإف���راج امل�سروط اإل اإذا اأوفى 

املحك���وم عليه بااللتزام���ات املالية املحك���وم بها عليه، 
مامل يثبت عجزه عن الوفاء بها(.

املنظوم���ة القانوني���ة الوطنية يف اليم���ن اأكدت بو�سوح 
على وجوبية االإفراج عن ال�سجني املع�سر وعدم حب�سه، 
وي�ستوج���ب اأن يتم تطبيق هذه الن�سو�ض القانونية با 
ا�ستثن���اء، واإطاق ال�سجناء الذي���ن ما زالوا قابعني يف 
ال�سج���ون بعد انتهاء فرتة العقوب���ة املحكوم بها عليهم 
على ذمة حقوق خا�س���ة، اأو حمبو�سني على ذمة تنفيذ 
ق�ساي���ا مدني���ة و�سخ�سي���ة، والذي���ن تكت���ظ ال�سجون 

اليمنية بهم.
مبطالع���ة القان���ون اليمن���ي وواق���ع ال�سج���ون ناح���ظ 

اأن االأجه���زة الق�سائي���ة م���ن حماكم ونياب���ات يربرون 
ا�ستمرار احتجاز ال�سجناء على ذمة حقوق خا�سة باأنه 
ي�ستوج���ب دفع احلق���وق اخلا�سة املحك���وم بها عليهم، 
واأي�س���ًا ي���ربرون بخ�سية االعت���داء عل���ى ال�سجناء بعد 
االإف���راج عنهم دون دفع احلق���وق اخلا�سة املحكوم بها 
عليه���م من قبل اأ�سحاب احلق���وق اخلا�سة – املحكوم 
له���م – وتدع���و �سنوي���ًا فاعل���ي اخل���ر لدف���ع احلقوق 
اخلا�س���ة املحكوم بها على ال�سجناء املع�سرين لاإفراج 

عنهم.
وبالرغم من منطقية املربرات الذي تطرحها االأجهزة 

الق�سائية، لكن..

امل�صاعدة املالية لل�صجناء املع�صرين.. جتارة رابحة

ملف العدد
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ن�سو����ض القان���ون ي�ستوجب اأن يت���م تطبيقها دون اأي 

ا�ستثناء وبا تربير.
وهذا ال مينع قيام اأجهزة الدولة مبا فيها هيئة الزكاة 
بتخ�سي����ض ن�سبة من ال���زكاة لدفع االأم���وال املحكوم 
به���ا على ال�سجن���اء املع�سري���ن، كونهم يعت���ربون اأحد 
م�س���ارف ال���زكاة – م�س���رف الغارم���ني – وكذل���ك 
فاعل���ي اخل���ر م���ن تخ�سي����ض ن�سبة م���ن �سدقاتهم 
للم�ساهمة يف دفع االأم���وال املحكوم بها على ال�سجناء 
املع�سري���ن، ك���ون م�ساع���دة ال�سجن���اء املع�سرين بدفع 
االأم���وال املحك���وم بها عليه���م حتقق جلمي���ع اأطراف 
اخل�سومة الق�سائية م�سلحة، وال تتوقف الفائدة عند 

ال�سجني املع�سر، فاجلميع م�ستفيد من ذلك كالتايل:
1.ال�سجــــني املع�ســــر: م�ستفيــــد مــــن امل�ساعــــدة املاليــــة 
كونــــه �سيفــــرج عنــــه مــــن ال�سجــــن ويطلــــق �سراحــــه، 

و�ستعالج م�سكلته مع املحكوم له.
2. اأ�ســــرة ال�سجــــني املع�سر: م�ستفيــــدون من امل�ساعدة 

املالية كونهم �سيتم مل �سملهم به.
3. املحكــــوم لــــه – املجني عليــــه: م�ستفيد من تقدمي 
امل�ساعــــدة املاليــــة لل�سجــــني املع�سر لأنــــه �سيتم له دفع 
الأمــــوال التــــي عجــــز ال�سجــــني املع�ســــر عــــن دفعهــــا، 

والذي يكون حمتاجاً لها.
4. اأ�ســــرة املحكــــوم لــــه: ت�ستفيد من دفــــع الأموال عن 
ال�سجــــني املع�ســــر كونها حمتاجــــة لها، ومــــا ي�ساحب 
ذلــــك مــــن تعزيــــز ال�ســــالم وامل�ساحلــــة املجتمعية بني 

جميع الأطراف.
لذل���ك تعت���رب م�ساعدة ال�سج���ني املع�سر حق���ًا اإن�سانيًا 
ي�ستوج���ب عل���ى اجلميع منح���ه اأولوية ملا له���ا من اأجر 
وثواب يف الدنيا واالآخرة، وحتقق م�سالح كبرة لهم.

والأهمي���ة امل�ساعدة املالي���ة لدفع االأم���وال املحكوم بها 
ع���ن ال�سجن���اء املع�سرين فقد قام���ت موؤ�س�سة ال�سجني 
الوطني���ة باإياء هذا املو�س���وع اأهمية كبرة يف اأن�سطة 
وم�ساري���ع املوؤ�س�س���ة، ال تق���ل اأهمية عن تق���دمي العون 
الق�سائي وامل�ساعدة القانونية للفقراء واملحتاجني لها.

حي���ث نفذت موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية اأن�سطة لاإفراج 
ع���ن ال�سجن���اء املع�سري���ن بدفع م���ا عليهم م���ن اأموال 
حمكوم بها عليه���م جتاوزت مئات املاي���ني، ومازالت 
املوؤ�س�س���ة ت�سع���ى لتق���دمي امل�ساع���دة املالي���ة جلمي���ع 
ال�سجن���اء املع�سرين يف جميع حمافظ���ات اجلمهورية، 
ويف نف�ض الوقت ت�سع���ى املوؤ�س�سة لتفعيل دور موؤ�س�سات 
الدولة والقط���اع اخلا�ض واملنظمات الدولية للم�ساركة 
االإيجابي���ة، وال�سراك���ة يف تنفي���ذ اأن�سط���ة االإفراج عن 

ال�سجناء املع�سرين ودفع املبالغ املحكوم بها عليهم.
وب�سب���ب ارتف���اع عدد طلب���ات تقدمي امل�ساع���دة املالية 
لل�سجن���اء املع�سرين املقدمة ب�سكل م�ستمر اإلى موؤ�س�سة 

ال�سجني الوطنية - والتي تتجاوز االإمكانيات املتاحة - 
فق���د قامت املوؤ�س�سة  بال�سراكة والت�ساور مع املوؤ�س�سات 
الر�سمي���ة ومنظم���ات املجتم���ع امل���دين ذات العاق���ة 
والقطاع اخلا����ص بو�سع �سروط ل�ستحق���اق امل�ساعدة 
املالية لل�سجن���اء املع�سرين، بغر����ض الو�سول اإلى اأكرث 
ال�سجناء املع�سرين احتياج���ًا للم�ساعدة املالية، وتقوم 
موؤ�س�س���ة ال�سج���ني الوطني���ة بتحدي���ث تل���ك ال�سروط 
مب�سارك���ة من جمي���ع اجله���ات ذات العاق���ة الفاعلة 
وا�ستيع���اب امل�ستج���دات حت���ى مت الو�س���ول لل�سيغ���ة 
املع�سري���ن  ال�سجن���اء  ا�ستحق���اق  ل�س���روط  النهائي���ة 

للم�ساعدة املالية، متثلت يف ال�سروط التالية:

نوع الق�صية وظروفها: )الفعل – الدافع – مو�سوع احلق(.
حالة ال�صجني املحكوم عليه: )اجلن�ض – العمر – احلالة االجتماعية – االإعالة – عدد املعالني – قدرة االأ�سرة على التوا�سل مع ال�سجني 
– بيئة ال�سجن – نوع ال�سكن – دخل االأ�سرة – احلالة ال�سحية – احلالة التعليمية – القدرة على دفع املبلغ - الو�سع النف�سي واالجتماعي لل�سجني(.

املدة )من تاريخ ا�ستحقاق االإفراج عنه(.
حجم املبلغ املحكوم به.

ال�سرة وح�سن ال�سلوك اأثناء فرتة احلب�ض مبوجب �سهادة من املن�ساأة العقابية.
ال�ستحقاق امل�ساعدة والعون.

ال�ض��جني هو اإن�ضان وال ميكن حتديد امل�ضتحقني للم�ض��اعدة املالية من ال�ضجناء املع�ضرين بتوافر ال�ضروط ال�ضكلية واملو�ضوعية، 
بل ي�صتوجب النظر اإلى اجلوانب االإن�صانية اأي�صًا كمعايري هامة للم�صاعدة.

لذلك و�صعت موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية املعايري االإن�صانية �صمن اأهم اجلوانب التي يتم اعتمادها ال�صتحقاق امل�صاعدة والعون.

الـمعــايــيــر االإنـــ�صانـــيـــــة

ملحوظة: ي�ض��تثنى من ال�ض��روط واملعايري امل�ض��اعدة امل�ض��روطة، التي ي�ض��رط فاعل اخلري �ض��جناء اأو فئات حمدده لتقدمي امل�ضاعدة 
املالية لهم، ويتم دفعها ملا خ�ص�صت له، لذلك و�صعت موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية املعايري االإن�صانية �صمن اأهم اجلوانب التي يتم اعتمادها 

ملف العدد
<<
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  ولت�سليط ال�سوء على ذلك والو�سع العام واخلا�ض 
له قام���ت جملة )ال�سج���ني( بجول���ة ا�ستطاعية يف 
حمافظة اإب، حيث التقت ب�سخ�سيات ر�سمية حملية 
وق�سائية وكذلك اأمنية من اأ�سحاب ال�ساأن والعاقة، 

واإلى التفا�سيل نبحر معًا، ونطلع عليها اأكرث. 
ممثل املوؤ�ص�صة يف اإب اأولى 

حمطات اال�صتطالع  

البداي���ة وكالعادة مع اأ�سح���اب ال�ساأن ومن امل�سدر 
نف�سه واحلقيقة ذاته���ا، تلك االإجنازات والنجاحات 
يطلعن���ا عليه���ا ممث���ل موؤ�س�س���ة ال�سج���ني الوطني���ة 
مبحافظ���ة اإب، النقي���ب حممد حم���ود الفقيه الذي 

حتدث ل� )جملة ال�سجني( بالقول:  
كن اإن�سانًا اأو مت واأنت حتاول... هكذا يقال وهكذا 

بداأنا اأول خطوة يف طريقنا. 
فاإنن���ا وانطاق���ًا من مبداأ ومنطل���ق االإن�سانية - وال 
�س���يء �سوى االإن�سانية - بداأن���ا اخلطوة االأولى للعمل 

يف موؤ�س�س���ة ال�سج���ني الوطنية، ومن اأجله���ا - اأعني 
االإن�ساني���ة - �سحذن���ا الهم���م للعم���ل ب���كل تف���اٍن يف 
موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطنية - ف���رع اإب، تاركني خلفنا 
كل ما ي�سيب املرء م���ن كلل اأو ملل، مواجهني كل ما 
هي عوي�س���ة يف طريقنا، وما زلن���ا من�سي على هذا 
املنوال م���ن اأجل ن�سرة وعون ال�سج���ني الذي هو يف 

واقع احلال “اإن�سان”.. 

وعن النجاحات فيقول: اإن النجاح الذي حققناه يف 
موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطنية والذي اأ�ساد به اجلميع مل 
يك���ن اإال الأن نظرتنا كانت ثاقبة اإلى عمق االإن�سانية، 
ال اإل���ى اأم���ور دوني���ة اأخ���رى، وهدفن���ا يف كل تل���ك 
التح���ركات هو عون ال�سج���ني االإن�سان ممن ُح�سر به 
يف زاوي���ة العوز والفقر واحلاج���ة. اآملني نزعهم من 
تلك الزوايا املظلمة، زاوية ال�سجن من ناحية والفقر 
والع���وز من ناحي���ة اأخرى، حت���ى نخرج ب���ه اإلى اأفق 

احلياة. 

وحول اأبرز اأن�سطة املوؤ�س�سة فيوؤكد الفقيه:  
اإنن���ا يف مرحلة اأعمالن���ا ال�سابقة قمنا باالإفراج عن 
العدي���د م���ن ال�سجناء املع�سري���ن، واآخ���ر اإح�سائية 
عددي���ة وجناح���ات �سجل���ت االإفراج ع���ن 42 �سجني 
بتكلف���ة  ق�سائ���ي  ع���ون  اأربع���ة  منه���م  و�سجين���ة، 

48،990،770 ريال. 

كما قامت املوؤ�س�سة بتن�سيب جمموعة من املحاميني 
للدف���اع عن البع����ض االآخر من ال�سجن���اء املع�سرين، 
وتوزيع �سال غذائية وماب�ض لل�سجينات، باالإ�سافة 
لتمك���ن املوؤ�س�سة من اإقناع بع����ض اخل�سوم للو�سول 
اإلى �سل���ح، واالإفراج عن �سجناء طرف اجلناة ممن 
ظلوا ل�سن���وات عدة يحلمون باأن ياأت���ي يوم تردد فيه 
األ�سنة اأحوالهم من على عتبة بوابة ال�سجن املركزي 
»�ساقـــْت فلّمـــا ا�ستحكمـــْت حلقاتهـــا ُفرجـــْت وكنـــُت 

اأظنها ل تفرُج«.

جناح يف الزمن ال�سعب
موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية  يف حمافظة اإب

كاأول موؤ�ض�ضة وطنية اأخذت من ال�ضجني ا�ضمه، ووجدت الأجله ويف خدمته، و�ضاهمت يف فك كربة الكثري من ال�ضجناء 
الوطنية  ال�ضجني  موؤ�ض�ضة  توا�ضل  التوايل،  على  ال�ضاد�ض  للعام  وذويهم،  اأ�رسهم  خدمة  يف  جهودها  من  وعززت  املع�رسين 
حاجز  وتخطت  عالية،  بوترية  اجلمهورية  حمافظات  خمتلف  يف  واأ�رسهم  ال�ضجناء  جتاه  واخلريية  االإن�ضانية  ومهامها  ن�ضاطها 
العراقيل وال�ضعوبات التي واجهتها وتواجهها، ويف مقدمتها ا�ضتمرار العدوان الغا�ضم واحل�ضار اجلائر على الوطن، وتداعياته 

التي مل حتل دون موا�ضلة املوؤ�ض�ضة جلهودها الكبرية، باإ�رساف من جمل�ض االأمناء وقيادتها التنفيذية.

،،
اإب / ا�صتطالع: فواز اإ�صكندر 
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وجنح���ت املوؤ�س�س���ة - ومب�ساعدة اأ�سح���اب االأيادي 
البي�س���اء من رجال اخلر، وم�ساعدة اجلهات املعنية 
- م���ن حتقي���ق هذا احلل���م ال���ذي كان من�س���ودًا لهم 
باالأم����ض واأ�سبح اليوم واقعًا، وه���ذا ما زادنا ويزيدنا 
عزمي���ة لا�ستم���رار بكل حر����ض على حتقي���ق ما هو 
خمط���ط له يف م�ساع���دة ال�سجناء، ورعاي���ة االأطفال 

املتواجدين يف ح�سانة ال�سجن املركزي.
موجه���ًا منا�س���دة اإن�ساني���ة ق���ال فيها: اإن���ه من واقع 
التما�سنا حلاالت ال�سجناء املع�سرين الذين ينتظرون 
خلف الق�سبان ب���كل لهفة للحرية، ن�سع���ر بامل�سوؤولية 
للعم���ل يف عونه���م وم�ساعدته���م ننا�س���د رجال اخلر 
وامل���ال لتق���دمي املزيد من امل�ساع���دات، ومد يد العون 
له���ذه ال�سريحة والفئة املحتاجة م���ن النا�ض واملتمثلة 

ب�سريحة ال�سجناء املع�سرين. 
وك�س���ف الفقيه اأن ملف ال�سجناء املع�سرين عري�ض 
ال ميك���ن جتاهله وال اإغاقه اإال ب�سواعد رجال اخلر، 

فهن���اك املئات م���ن ال�سجناء املع�سري���ن منتظرين يد 
الع���ون لتنت�سله���م من واقعه���م املزري، ال���ذي اأ�ساب 
البع�ض منه���م بالياأ�ض وفق���د االأمل بالتح���رر وتعدي 

الق�سبان.
موؤ�ص�صة ال�صجني يف عيون ال�صلطة املحلية 

م���ن جان���ب مت�س���ل حر�س���ت املوؤ�س�سة عل���ى توطيد 
عاقاته���ا والت�سبي���ك االإيجاب���ي مع ال�سلط���ة املحلية 
باملحافظ���ة ممثل���ة بالل���واء. د/ عب���د الواحد حممد 
�س���اح - حماف���ظ املحافظة رئي�ض املجل����ض املحلي، 
االأمر ال���ذي عزز الكثر من النجاح���ات و�ساعد على 
حتقي���ق املوؤ�س�سة لاإجنازات عل���ى اأر�ض الواقع وهذا 
ما اأكد عليه وك�سفه ل� )جملة ال�سجني( وكيل حمافظة 
اإب العمي���د عب���د الرحم���ن الزكري - ع�س���و جمل�ض 

ال�سرف االأعلى ملوؤ�س�سة ال�سجني الوطنية، بالقول:  
عل���ى الرغم م���ن حداث���ة اإن�س���اء موؤ�س�س���ة ال�سجني 
الوطني���ة، اإال اأنه���ا متكن���ت م���ن حتقي���ق العديد من 
االإجن���ازات واالأن�سطة املتنوعة، مقارنة بعمرها الذي 

مل يتجاوز الثاثة اأعوام.
وال �س���ك يف اأن تل���ك االإجنازات تعك����ض يف حقيقتها 
حج���م اجله���ود االإن�ساني���ة والطوعي���ة، الت���ي يبذلها 
االأخ���وة يف املكت���ب التن�سيق���ي للموؤ�س�س���ة باملحافظة، 
و�سعيه���م ال���دوؤوب لاإفراج عن ال�سجن���اء املع�سرين، 
وتلبي���ة احتياجاتهم املختلفة م���ن اخلدمات ال�سحية 
والتعليمية واالجتماعي���ة، واأعمال امل�ساندة القانونية، 
من خال ال�سراكة القائم���ة بني القطاعني احلكومي 
واالأهل���ي، لتح�س���ني اأو�س���اع ال�سج���ون وامل�سجون���ني، 
ورعاي���ة اأ�سره���م وذويه���م، خا�س���ة يف ظ���ل املرحلة 
الراهنة التي متر بها الباد، جراء ا�ستمرار العدوان 

واحل�سار.
وكعادتها ف���اإن ال�سلطة املحلي���ة مبحافظة اإب ممثلة 
باملحاف���ظ اللواء عب���د الواحد �س���اح، حتر�ض على 
تعزي���ز الدور املجتمعي يف املجال االإن�ساين، �سواء من 
خ���ال الت�سجيع، اأو من خال ت�سهيل مهام وتدخات 

منظمات املجتمع املدين، وتذليل ال�سعوبات اأمامها..
وله���ذا فاإنه���ا تثم���ن تثمين���ًا عالي���ًا جه���ود موؤ�س�سة 
ال�سج���ني الوطنية، وم�ساندتها جله���ود الدولة لتقدمي 
اأف�س���ل اخلدم���ات والرعاية الكاملة لن���زالء ال�سجون 
م���ن كا اجلن�سني، ومبا ي�سه���م يف حت�سني اأو�ساعهم 
املختلفة، واإعادة تاأهيلهم ليكونوا اأفرادًا �ساحلني يف 

املجتمع.
ونح���ن اإذ نحث ف���رع موؤ�س�س���ة ال�سج���ني باملحافظة 
عل���ى تقيي���م م�ساريعه���ا االإن�ساني���ة خ���ال الثاث���ة 
االأع���وام املا�سي���ة، م���ن منطلق احلر����ض على تايف 
اأوج���ه الق�س���ور، وتعزيز جوانب الق���وة خال الفرتة 
القادم���ة، وال�سلط���ة املحلية لن تاألو جه���دًا يف تقدمي 
كاف���ة الت�سهيات الازمة الإجناح مهامها وتدخاتها 
املختلف���ة يف املج���االت االإن�سانية، و�س���واًل اإلى حتقيق 
ال�سجن���اء،  م�ساع���دة  يف  واملتمث���ل  الع���ام،  اله���دف 
والتخفي���ف من وط���اأة معان���اة اأ�سرهم الت���ي فاقمها 

العدوان واحل�سار، ومبا يخدم م�سلحة الوطن.

وقــال الزكــري: ندعو كاف���ة املوؤ�س�سات اخلرية، 
ورج���ال امل���ال واالأعم���ال وفاعلي اخلر، اإل���ى اغتنام 
ف�سائ���ل �سهر رم�س���ان املبارك، ال���ذي ي�ساعف فيه 
االأج���ر والث���واب.. م���ن خ���ال امل�ساهم���ة الفاعلة يف 
اإط���اق الع�س���رات م���ن ال�سجناء املع�سري���ن، وتقدمي 
الدع���م املادي له���ذه املوؤ�س�س���ة الرائدة، الت���ي اأثبتت 
وطنيته���ا وجدارته���ا يف تبن���ي ق�سايا ه���ذه ال�سريحة 
الهام���ة م���ن املجتم���ع، ومب���ا ي�سم���ن ا�ستمرارها يف 
تق���دمي يد العون وامل�ساع���دة لل�سجناء وال�سجينات يف 
ال�سجون االحتياطي���ة واملركزية، ويعزز من دورها يف 
تهيئة االأج���واء واملناخ���ات املنا�سبة الإع���ادة تاأهيلهم 

واإدماجهم يف املجتمع.
كم���ا ندعو روؤو�ض االأم���وال وامل�ستثمرين املحليني اإلى 
اال�ستثمار يف جمال اإدارة املعامل احلرفية واالإنتاجية 
داخل �سجون املحافظة، وفقًا للربامج التدريبية التي 
تعده���ا املوؤ�س�سة، لغر����ض اإك�سابهم احل���رف اليدوية 

الت���ي جتعلهم �س���ركاء حقيقي���ني يف عملي���ة التنمية، 
بعد ق�ساء فرتة عقوبته���م يف ال�سجون وفقًا لاأحكام 

ال�سادرة يف حقهم.
رجل القانون االأول يف اإب 

يتحدث عن موؤ�ص�صة ال�صجني 
ويف �سراي���ا النياب���ة العامة مبحافظ���ة اإب وجممعها 
الق�سائ���ي ال�سامخ و�س���ط مدين���ة اإب، التقت )جملة 
القا�س���ي  اإب  يف  االأول  القان���ون  برج���ل  ال�سج���ني( 
الدكتور/ مروان حممد علي املحاقري - رئي�ض 
نيابة ا�ستئناف حمافظ���ة اإب، الذي بادر يف احلديث 

قائًا: 
من���ذ اأن تولين���ا ومت تعينن���ا رئي�سًا لنياب���ة ا�ستئناف 
حمافظ���ة اإب بداية عام 2018 م واملحافظة تعي�ض يف 
ظ���ل اأو�س���اع ا�ستثنائية، وتزاي���د يف الكثافة ال�سكانية 
فيها نتيجة حلالة النزوح الكبرة اإليها من حمافظات 
ع���دة، منه���ا تعز واحلدي���دة وال�سال���ع وغرها جراء 
احلرب وا�ستمرار العدوان الغا�سم واحل�سار اجلائر 
على الوطن وللعام اخلام�ض على التوايل، االأمر الذي 

القا�صي/ الدكتور مروان املحاقري\
رئي�س نيابة ا�صتئناف حمافظة اإب

العميد/ عبدالرحمن الزكري 
 وكيل حمافظة اإب ل�صوؤون اخلدمات

العقيد/ يحيى علي عي�صى
مدير االإ�صالحية املركزية مبحافظة اإب

<<
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�ساع���ف من م�سوؤولياتنا وعزز من مهامنا وزاد من 
ارتف���اع مع���دل اجلرمية رغ���م ال�سيط���رة عليه من 
قب���ل االأجه���زة االأمني���ة وباإ�سراف النياب���ة العامة، 
الت���ي كان والزال لها دور كب���ر يف البت يف خمتلف 

الق�سايا، وخا�سة التي على ذمتها �سجناء.
كم���ا �ساع���ف ذلك م���ن ارتف���اع ع���دد اإح�سائية 
ال�سجناء املع�سري���ن، وكان اأمام النيابة البحث عن 
�سركاء مل�ساعدة هذا ال�سريحة ومبا ي�سمن االإفراج 
عنه���م بعد دفع احلق���وق اخلا�س���ة، وكان من اأبرز 
ال�سركاء موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطنية، وحر�سنا على 
ت�سجيعه���ا - وم���ن خ���ال ممثله���ا يف حمافظة اإب 
االأخ حمم���د الفقي���ه - با�ستعداد النياب���ة وتعاونها 

يف االإف���راج عن ال�سجن���اء املع�سرين من ذوي احلقوق 
اخلا�س���ة، ومبج���رد اأن ت�سم���ن املوؤ�س�س���ة بت�سليم ما 
عل���ى ال�سجني، و�سهلت النياب���ة الكثر من االإجراءات 

املتعلقة بذلك.
و ا�ستط���اع فرع املوؤ�س�سة باإب خال العام من حتقيق 
جناح ملمو�ض يف تبن���ي م�ساعدة العديد من ال�سجناء 
املع�سري���ن، ودف���ع م���ا عليه���م م���ن مبالغ مالي���ة، ومت 
االإف���راج عنهم مبج���رد اأن ت�سم���ن املوؤ�س�س���ة بالدفع 
ع���ن بع�سه���م اأو تق���وم بال�س���داد العيني ع���ن البع�ض 
االآخ���ر، حي���ث بلغ اإجم���ايل ما قدمت���ه مبلغ���ًا وقدره: 
48،990،770 ريال، باملقابل كان اإجمايل امل�ساعدات 
الت���ي اأ�سرفت عليها النيابة يف هذا اجلانب مبلغ مائة 
و�سبع���ة وخم�سني مليون ريال خ���ال العام 2018، مبا 
يف ذل���ك املبلغ املمت���از الذي �ساهم���ت بدفعه موؤ�س�سة 
ال�سجني، وال���ذي كان له اأثره يف االإف���راج عن العديد 

من ال�سجناء املع�سرين.
موؤكدًا اأن ذلك كان له دور يف انخفا�ض عدد ال�سجناء 
وال�سجين���ات مل���ا يق���ارب الن�س���ف م���ن االإ�ساحي���ة 
املركزي���ة ومرك���ز احلج���ز التحفظ���ي، وتزام���ن هذا 
م���ع جه���ود النيابة العام���ة يف االإفراج ع���ن املئات من 
ال�سجن���اء ممن ق�س���وا ثاثة اأرباع امل���دة يف الق�سايا 
اجل�سيم���ة ون�سف املدة يف الق�ساي���ا الغر اجل�سيمة، 
يف اإطار فعالية ال�سهيد ال�سماد خال العام املا�سي. 
وقال الدكت���ور املحاقري باأنها خط���وة جبارة خففت 
الكث���ر عن كاه���ل املجتمع، وذات اأهمي���ة بالغة كونها 

تتعل���ق ب�سريح���ة هامة م���ن �سرائ���ح املجتم���ع، والتي 
ميثلها ال�سجناء القابعون يف ال�سجون، لعل اهلل ي�سلح 
�ساأنه���م ويكون���وا اأداة بن���اء ولي�ض اأداة ه���دم، حينما 
تتحقق الغاية من العقاب وانخفا�ض معدل اجلرمية.  
كا�سف���ًا يف �سياق حديثة ملجل���ة ال�سجني: باأن اإكرامية 
ال�سهيد الرئي����ض ال�سماد م�ستمرة خ���ال هذا العام 
و�سيت���م تعزيزه���ا يف �سه���ر رم�سان املب���ارك، و�سيتم 
ا�سته���داف ال�سجن���اء املع�سري���ن وف���ق خط���ة اأعدتها 
النياب���ة العام���ة، و�سيك���ون ملوؤ�س�سة ال�سج���ني الوطنية 
دور فيه���ا، وه���ذا م���ا ناأمله منه���ا لتحقي���ق املزيد من 

النجاحات املرجوة من املوؤ�س�سة يف حمافظة اإب. 
ووج���ه رئي�ض نيابة ا�ستئناف اإب جمددًا دعوته لكافة 
رج���ال امل���ال واالأعم���ال واخلري���ن يف حمافظ���ة اإب 
وخمتل���ف املحافظات، ملوا�سلة م���د يد العون ل�سريحة 
ال�سجناء املع�سرين وم�ساعدتهم يف دفع ما عليهم من 

مبالغ وحقوق خا�سة، لينالوا من جديد احلرية.
داعي���ًا موؤ�س�سة ال�سجني الوطني���ة ملزيد من التحرك 
وتكثي���ف ن�ساطها االإن�ساين واخل���ري يف ظل قيادتها 

الناجحة.

االإ�صالحية املركزية بداية انطالقة 
املوؤ�ص�صة واآخر حمطات ال�صجني

وا�ستطاعه���ا  جولته���ا  ال�سج���ني  جمل���ة  وا�سل���ت 
ال�سحف���ي، واختتمته من داخ���ل االإ�ساحية املركزية 

مبحافظ���ة اإب، التي كثرًا ما ت�سهد تنفيذ موؤ�س�سة 
ال�سجني الوطني���ة الأن�سطتها، وتراف���ق كل من يتم 
االإف���راج عنهم م���ن املع�سرين يدًا بي���د اإلى خارج 
اأ�سوارها، بل وتتواجد جنبًا جلنب مع كل املع�سرين 
م���ن نزالء االإ�ساحية، وتهت���م بهم وباأ�سرهم وفق 

برناجمها واإمكانياتها. 

والتقين���ا بالعقيد يحيــى علي عي�صــى - مدير 
االإ�ساحي���ة املركزي���ة ب���اإب، ال���ذي اأ�س���اد كث���رًا 
الوطني���ة  ال�سج���ني  موؤ�س�س���ة  ون�ساط���ات  بجه���ود 
ودوره���ا يف حمافظ���ة اإب، موؤك���دًا ب���اأن احلي���اة ال 
ت�ستقي���م اإال بالتع���اون والعمل امل�س���رتك بني جميع 
فئ���ات املجتمع، فاإنن���ا يف االإ�ساحي���ة املركزية يف 
حمافظ���ة اإب مددن���ا ومازلن���ا مند يدنا عل���ى الدوام 
للتع���اون مع اأي جهة م�سوؤولة وقانونية يف كل ما ي�سب 
يف �سال���ح وعون ن���زالء االإ�ساحية املركزي���ة، اإننا يف 
االإ�ساحية املركزية كنا وم���ا زلنا نفتح اأذرع التعاون 
الأي جهة قانونية تود م�ساعدة ال�سجناء، �سواًء يف دفع 
الغرام���ات املالية التي ق�ست بها املحكمة )الدية(، اأو 
يف م�ساع���دة ال�سجناء باأي �سكل من االأ�سكال يف اإطار 

القانون. 

واأ�ساف بالقول: �سنقدم كل ما يلزم للعمل �سمن اأطر 
التع���اون مع العديد من اجله���ات احلكومية واخلا�سة 
واملوؤ�س�سات االإن�سانية ومنها موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 
الت���ي كان له���ا دور ب���ارز يف م�ساع���دة ال�سجن���اء منذ 
�سنوات، فقد لعب���ت دورًا هامًا يف االإفراج عن العديد 
م���ن ال�سجناء، ودع���م البع�ض منه���م يف جانب العون 
الق�سائي اإذ ن�سكرها جزي���ل ال�سكر، داعيًا )موؤ�س�سة 
ال�سج���ني الوطني���ة( عل���ى موا�سل���ة الدع���م وتو�سي���ع 
اجله���ود حتى تظل حمط ثقة ال�سجناء، فهناك املئات 
م���ن ال�سجناء املع�سرين معلق���ون اآمالهم على اجلانب 
اخلري �س���واًء عرب ه���ذه املوؤ�س�س���ة اأو غرها، ونحن  
بدورن���ا وبالتعاون م���ع رئي����ض النياب���ة واأع�سائها لن 
نبخل يف تقدمي وعر�ض احلاالت االأ�سد عوزًا وحاجة، 
يف حال ق���دوم اأي جهة للتعاون م���ع ال�سجناء، و ندعو 
فاعلي اخلر لزيارة ال�سجناء املع�سرين وم�ساعدتهم. 

<<
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البح���ث يف ق�ساي���ا ال�سجين���ات مل���ف �سائ���ك.. ممنوع 
اأن تنق���ل اأي تفا�سي���ل ع���ن معاناته���ا لتظل وحي���دة خلف 
الق�سب���ان الب���اردة.. تق�س���ي �سن���وات العمر خ���ارج اإطار 
القان���ون، وهل هناك �سيء ا�سمه القان���ون؟ هذا ما تردده 

االأنثى بعد دخولها ال�سجن.
بحثت ع���ن اإح�سائيات ال�سجين���ات يف اليمن )عددهن 
وق�ساياه���ن وف���رتات التقا�س���ي، وهل هن���اك تقدمي عون 

ق�سائي قانوين لهن اأم ال؟( لكن دون جدوى.
ن�سحن���ي اأ�سدقائي باختي���ار مو�سوع اآخ���ر للبحث عن 
ق�س�ض معاناة الن�ساء يف اليمن والعنف الذي يتعر�سن له 
والقائ���م على النوع االجتماعي، تتوف���ر فيها االإح�سائيات 

والدرا�سات لا�ستناد اإليها يف الدرا�سة والق�سة، ولكن؟
 �سح���ة املعلومات وغي���اب االإح�سائي���ات، جعلني اأندفع 

اأكرث نحو البحث عن لغز ا�سمه “ال�سجينات”.
ورغم حتفظ ال�سجينات عل���ى �سرح ق�س�سهن واأ�سباب 
دخوله���ن خل���ف الق�سب���ان، وال���ذي ُيعترب ذلك م���ن اأهم 
اأ�سباب بق���اء ق�ساي���ا ال�سجينات خارج اهتم���ام املجتمع، 

لكن..
 اإح���دى ال�سجين���ات باحت بكل ما لديه���ا من قهر وظلم 
ت�سبب يف ولوجها ال�سجن والبقاء بني اأربعة جدران.. عند 
بوحها طلبت ع���دم ذكر ا�سمها حتى ال تتعر�ض لاإيذاء اأو 

ال�سرر.
عرف���ت بنف�سها باأنها �سجين���ة تلملم جراحها الغائرة يف 
قلبها �س���ردت ق�ستها باأمل وحزن مي���زق القلوب، ملن كان 
ل���ه قلب.. اأو�سح���ت ال�سجينة باأن ق�سته���ا ماأ�ساة، ظلمها 
املجتمع ب�سبب خذالنه لها وظلمت من القانون لعدم تقدمي 
عون قانوين وق�سائي له���ا ين�سفها وي�سحح اأي اإجراءات 
ظامل���ة اإذ م���ن الواج���ب من���ح ق�ساي���ا ال�سجين���ات اأولوية 
ق�س���وى، ودع���م ال�سجين���ات بفريق حمام���ني وحماميات 

حمرتفات الإن�سافهن.
اأف���ادت بحزن باأنها كابدت اأيام���ًا وليايل و�سنوات خلف 
ق�سب���ان ال�سجن، كل ذنبها اأنها رغبت يف م�ساعدة زوجها 
يف م�ساري���ف احلي���اة، ولكن احلي���اة كان���ت �سائكة جدًا، 

ا�ستغلت يف عمل جتاري مع ن�ساء �سديقاتها، وعا�ست حياة 
جيدة م���ع زوجها واأطفالها، ت�ستلم اأرب���اح العمل التجاري 
لت�سرفه يف م�ساريف البيت واحتياجات الزوج واالأطفال، 
كان���ت ت�سع���ر باملتع���ة وهي ت�ستغ���ل بحر�ض وجه���د، وعند 
ا�ستامها اأي مبلغ م���ايل من عملها تذهب ت�سارع اخلطى 
اإل���ى ال�س���وق لت�سرفه كام���ًا، لي����ض ل�س���راء احتياجاتها 
ال�سخ�سي���ة ب���ل ل�س���راء احتياج���ات م�ساري���ف لزوجه���ا 
واأطفاله���ا، مل تدخر اأي مبلغ م���ايل لاأيام ال�سوداء، الأنها 
مل تتخيل باأن هناك اأيامًا �سوداء قادمة عليها،  وا�ستمرت 

ال�سنوات وهي على هذا املنوال وفجاأة.. �سمتت ال�سجينة 
برهة م���ن الزمن لت�ستاأنف �سرح ق�سته���ا باأنها تفاجاأت 
باختف���اء مبلغ مايل كبر م���ن احلقيبة التي و�سعته فيها 
اأثن���اء ذهابه���ا ال�سوق، معظ���م تلك املبال���غ ل�سديقاتها 
بحثت عن تلك احلقيبة يف كل مكان، بحثت عن التاك�سي 
ال���ذي اأو�سلها لعلها �سقطت يف ال�سيارة قبل نزولها منه، 
رجعت لل�س���وق للبحث عنها، بحث���ت يف منزلها، راجعت 
ح�ساباته���ا وكم املبالغ التي كان���ت بداخل تلك احلقيبة، 
كان املبلغ كب���رًا، �سقطت اأر�سًا.. مت ا�سعافها للم�ست�سفى 
لرتجع للحياة “وليته���ا مل تعد للحياة” هذا ما تلفظت به 
ال�سجينة وهي تتذك���ر تلك اللحظات املوؤملة، ا�ستيقظت يف 
امل�ست�سف���ى، وتدخل يف نوبات متقطع���ة تفقد فيها الوعي، 
عندما تفيق تتذكر تلك الواقعة الكارثة لرتجع مرة اأخرى 

يف متاهة الاوعي. 
اأو�سح���ت باأنه���ا رغ���م ذل���ك مللم���ت جراحه���ا لتتفاجاأ 
بال�سرط���ة داخ���ل اأروق���ة امل�ست�سفى تبحث عنه���ا، حققت 
معه���ا ال�سرط���ة، اتهمته���ا بجرمية تبدي���د اأم���وال النا�ض 
املوؤمتن���ة لديه���ا، �سرخ اجلميع يف وجهه���ا، وجدت نف�سها 

وحيدة با �سند والعون وال م�ساعدة، فقط الأنها اأنثى.
اأف���ادت باأنه يف ال�سرط���ة مل يبلغوه���ا بتفا�سيل الق�سية 
وال�سك���وى والدع���وى، فق���ط مت الطل���ب منه���ا اأن تعرتف 
باملبال���غ املالي���ة ال���ذي �ساعت عليه���ا، تكلم���ت باحلقيقة 
واأنها فقدت تلك االأموال يف يوم اأ�سود.. مت حتوير كامها 
واعتب���اره اع���رتاف بواقعة خيان���ة االأمانة وتبدي���د اأموال 
النا�ض املوؤمتنة لديها، ب�سرع���ة وقبل اأن تراجع اأقوالها مت 
اإحالتها ليًا اإلى النيابة العامة لتحقق معها وتودعها خلف 

الق�سبان، ب�سرعة وكاأنها ارتكبت جرمية كربى.
اأو�سح���ت باأنه���ا كان���ت تتوق���ع اأن تل���ك اللحظ���ة اأ�س���واأ 
حلظ���ات العمر، لتتفاج���اأ باأنها فق���ط اأول حلظات دخول 
حي���اة �سوداء م�سبعة بالظل���م واحلرمان، وهل هناك اأكرب 
م���ن اإيداع ال�سحية خل���ف الق�سبان بداًل م���ن البحث عن 
حقيب���ة االأم���وال املفق���ودة؟ ومت تلبي����ض ال�سجينة قمي�ض 
الظلم لتطالب بدفع االأموال الت���ي فقدتها بفقدانها لتلك 

احلقيبة.
تذك���رت اأنه���ا مبج���رد دخوله���ا ال�سج���ن تخل���ى عنه���ا 
اجلمي���ع، القريب والبعي���د، عائلتها تخل���ت عنها، زوجها 
الذي كاب���دت احلياة لت�ساعده، واأ�سبح���ت وحيدة حزينة 
خل���ف الق�سبان، الليلة الواحدة كان���ت مت�سي كاأنها ع�سر 

�سنوات، وا�ستمرت خلف الق�سبان.
مت���ت حماكمتها.. اجلميع حتولوا اإل���ى اأعداء، اأ�سرتها، 
�سديقاته���ا، �سريكاته���ا يف العمل، اجلميع ع���دو لها رغم 

اأنها مل تكن عدوة الأحد.

ظلم اإن�صان خلف الق�صبان 
\وجمتمع ال يرحم 

ال�صجينة.. 
دخلت غياهب ال�صــجن وحيدة بال �صــند والعون.. تخلى عنها اجلميع منذ اأول 
وهلــه لها خلف الق�صــبان حتــى القانون تــوارى عنها بعيدًا.. ت�صــرخ بحثًا عن 
عدالة القانون، ومل جتد �صوى �صدى �صرخاتها لتتجرع معها اأمل الظلم والقهر.

ترتكب اجلرائم من االإن�صــان ذكرًا واأنثى، ولكن هل يت�صــاوى تعامل القانون مع 
االإثنني م�صاواة تامة؟ اأم اأن هناك متييز جتاه ال�صجينة؟

تلملــم  �صــجينة  باأنهــا  بنف�صــها  عرفــت 
جراحها الغائرة يف قلبها �صــردت ق�صــتها 
ب��اأمل وح��زن مي��زق القل��وب، مل��ن كان ل��ه 
قلب.. اأو�صــحت باأن ق�صتها ماأ�صاة، ظلمها 
املجتمــع ب�صــبب خذالنــه لهــا وظلمت من 
القانون لعدم تقدمي عون قانوين وق�صائي 
لها ين�صفها وي�صحح اأي اإجراءات ظاملة اإذ 
من الواجب منح ق�صايا ال�صجينات اأولوية 
ق�صــوى، ودعم ال�صجينات بفريق حمامني 

وحماميات حمرتفات الإن�صافهن.
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تذك���رت بح���زن اأن اأق�سى اللحظات يف ال�سج���ن كانت عندما 
يت���م ترحيلها ونقله���ا من ال�سجن اإل���ى جل�س���ات املحاكمة فوق 
�سي���ارة ال�سج���ن، كانت تعاين الأن���ه كان يتم و�س���ع القيود على 
مع�سميه���ا، تكلم���ت وهي مت�س���ك مبع�سم يديه���ا وتتذكر تلك 
اللحظ���ات، واأردفت قائلة باأن: املو�س���وع ال يتوقف عند مو�سوع 
القي���ود، بل اأي�سًا �سعوده���ا اإلى �سيارة النق���ل، كان �سعبًا جدًا 
ويديه���ا مقي���دة، اأو�سح���ت باأنها كانت تع���اين وب�س���دة وق�سوة 
لتح�سر جل�سات املحاكمة، ورغم ذلك اأفادت باأنها كانت حتلم 
بعدال���ة القانون ولك���ن.. �سمتت ال�سجينة بره���ة من الزمن ثم 

ا�ستاأنفت ق�ستها..
ا�سطدم���ت لاأ�س���ف ال�سديد بالظلم واحلرم���ان.. مت عر�ض 
حم�س���ر التحقيق معها يف جل�سة املحكم���ة، واأفادت باأن حقيبة 
االأم���وال �ساع���ت عليها، لك���ن مل ي�سدقها اأحد، ب���داأ القا�سي 
ينظر ق�سيتها ويلملم خيوط الق�سية الغام�سة التي خنقت تلك 
ال�سجينة واأ�سقطتها يف �سباكها، وفجاأة مت تغير القا�سي لياأتي 
قا����ضٍ جديد، وب�سرعة ي�سدر حكمه ويعترب م�سادقة ال�سجينة 
ب���اأن االأموال كانت بحوزتها داخل حقيب���ة، واأن احلقيبة... هنا 
قطع الق�س���اء اأي كام عنها ومل ي�ستمع لبقي���ة الق�سة، اأفادت 
باأنه���ا كان���ت ت�سرخ يف قاع���ة املحكمة لي�ستم���ع القا�سي لبقية 
الق�سة، ولك���ن دون جدوى حيث كان يعت���رب ذلك الكام فقط 
تربي���رًا لا�ستياء على تل���ك االأموال، واأ�س���در القا�سي حكمه 
ب�سرع���ة غ���ر معه���ودة يف الق�س���اء ليدينها ويق���ذف بها خلف 
الق�سبان، بعد �س���دور احلكم  تفاجاأت باأن االموال املدعى بها 
اأ�سع���اف احلقيقة، واأن احلك���م حملها مبال���غ م�ساعفة، فقط 
بدلي���ل وحيد وهو اأنها معرتفة باأن���ه كان معها حقيبة وبداخلها 

اأموال..
�سرخ���ت ب�سوت عاٍل “هذه الدعاوى غر �سحيحة، احلقيبة 
�ساع���ت واملبالغ املدعى بها اأ�سع���اف احلقيقة”، ولكن مطرقة 
الق�س���اء كان���ت اأ�سرع، لي�س���در حكم �سدها، وتفق���د االأمل يف 

خروجها من خلف الق�سبان.
تذك���رت بحزن واأ�سى باأنها يف حينه عادت اإلى قف�ض ال�سجن 
وحيدة تتذكر زوجها واأطفالها، اأ�سرتها، وكاأنها وكاأنهم اأحام، 
تبك���ي ب�سرخات االأنث���ى املظلومة، وهل هناك اأك���رث حزنًا من 

�سوت امراأة مظلومة وحيدة خلف ق�سبان ال�سجن؟
ووا�سل���ت احلدي���ث عن ماأ�ساته���ا باأنها كان���ت تراجع �سريط 
االأحداث، واأنها كانت تتمنى لو مت متكينها من حماٍم اأو حمامية 
من���ذ اأول حلظات التحقيق معها، لت�س���رح للمحامي اأو املحامية 
ق�سيته���ا كاملة با تغييب وال نق�سان، ليدلوها على االإجراءات 
القانونية لتنقذها من كابو�ض الظلم والقهر والعدوان، واأردفت 
قائل���ة: اإن معظ���م ال�سجين���ات �سحي���ة غياب الع���ون الق�سائي 
له���ن منذ اأول حلظات التحقي���ق معهن، وهو مهم حتى ال تتعقد 

ق�ساياهن منذ البداية وتذهب يف م�سار �سعب.
وا�سلت ال�سجينة �سرد ق�ستها باأنه بعد �سدور احلكم �سدها 
اأخربه���ا البع����ض بانه���ا لو مل تع���رتف كان �سيحك���م برباءتها، 
ولكنه���ا كانت جتيب عليهم ب���رباءة باأنها �ستقول احلقيقة مهما 
كانت موؤمل���ة، ولكن كان يجب على الق�س���اء اأن ي�ستمع للحقيقة 
كامل���ة ولي����ض فقط ن�سف احلقيق���ة، ولكنها مازال���ت متم�سكة 
باأنها �ستقول احلقيقة وعلى اجلميع اأن ي�سمع احلقيقة الكاملة.
مل تخ�سى من ظلمات الليل خلف ق�سبان ال�سجن، كان الوجع 
الكبر خ���ذالن اجلميع لها وابتعادهم عنها با مربر �سوى اإنها 

اأنثى.
اأو�سح���ت باأنه���ا كان���ت تتج���رع اأمل حرم���ان اأطفاله���ا، واأن 
ال�سن���وات كانت مت�سي ثقيلة ج���دًا، واأنها كانت تتخيل اأطفالها 
يك���ربون واأج�سادهم متتل���ئ بال�سباب، كانت تتخي���ل �سورتهم 
يف ذكرياته���ا القدمية، وتعدل �سورتهم مب���ا يتوافق مع �سنوات 
ال�سج���ن، كان���ت تفتقده���م ولكنه���ا فقدته���م واأ�سبحت خلف 

ق�سبان ال�سجن وحيدة.
اأو�سح���ت باأنها ق�ست �سن���وات كئيبة خل���ف ال�سجن وحيدة، 
كان���ت متر�ض وجتوع وبا اأمل فق���ط تكابد اأمل احلرمان ووجع 

اخلذالن.
كان���ت حتاول اأن تخ���رج من خل���ف الق�سب���ان، ولكنها كانت 
تخ�س���ى اأن تخرج ل�سج���ن اأكرب.. �سجن جمتم���ع اأفقدها معنى 
االإن�سانية واأثخنها بجراح احلرمان واخلذالن، كيف �ستعود اإلى 
املجتم���ع الذي خذله���ا؟ كيف �سيتقبلها ذل���ك املجتمع الظامل؟ 
كانت تفكر بالزم���ن القادم خلف اأ�س���وار ال�سجن فتهون عليها 
االأيام خلف الق�سبان الأنها اأقل وجعًا من �سجن املجتمع الكبر، 
ال���ذي خرجت اإليه موؤخرًا ب�سمانة بعد ت�سع �سنوات من املكوث 
وحي���دة بني جدران اأربعة، بينما كانت م���دة املحكوم بها عليها 

�سنتني فقط.
خرج���ت من ال�سج���ن وكل غايته���ا اأن تبذل اأق�س���ى جهدها 
لك���ي ال ت�سقط اأي اأنث���ى �سحية خذالن املجتم���ع، واأن ال ت�سمح 
باأن يقطع القانون احلقيق���ة واأن ي�ستمع لها.. ترغب اأن تن�سح 
جميع الن�ساء من جتربته���ا ال�سوداء باأن ال يخ�سعن الأي �سغط 
لاإقرار باأي كام، واأن ال تتكلم ال�سجينة يف حظرة القانون اإال 

بوجود حمام لها وفقًا للقانون.
اأو�سح���ت ب���اأن م�سكلته���ا كان���ت يف القانون لذلك ق���ررت اأن 
تع���رف ما هو القانون، وملاذا مل يحقق لها العدالة واالن�ساف؟ 
فقررت اأن تدر�ض القانون لتعرف ما هو، وهل ميكن للقانون اأن 
ين�س���ف ال�سجينات ويحقق لهن االن�ساف؟ اأو�سحت باأنها بعد 
تخرجها م���ن كلية احلقوق �ستخ�س�ض ج���زءًا كبرًا من وقتها 
لتقدمي العون الق�سائي لل�سجينات، �ستنزل اإلى اأق�سام ال�سرطة 
لتقدم عون���ًا ق�سائيًا، �ستحاول ح�سد املجتم���ع ملنا�سرة ق�سايا 
ال�سجين���ات، واإل���زام الدولة ومنظم���ات املجتمع امل���دين ببذل 
جه���ود اإيجابية، لتق���دمي امل�ساعدة القانوني���ة والعون الق�سائي 
لل�سجينات، ومنح هذا املو�سوع اأولوية يف كل املناطق با متييز 

وال ا�ستثناء.

كـــان الــوجــع الــكــبــري خــــذالن اجلــمــيــع لها 
وابتعادهم عنها بال مربر �صوى اإنها اأنثى

حرمان  اأمل  تتجرع  كــانــت  باأنها  اأو�ــصــحــت 
ثقيلة  مت�صي  كانت  ال�صنوات  واأن  اأطفالها، 
ــا يــكــربون  ــه ــال ــف جـــــدًا، كــانــت تــتــخــيــل اأط
تتخيل  كانت  بال�صباب،  متتلئ  واأج�صادهم 
���ض��ورت��ه��م يف ذك��ري��ات��ه��ا ال��ق��دمي��ة، وت��ع��دل 
�صورتهم مبا يتوافق مع �صنوات ال�صجن، كانت 
خلف  واأ�صبحت  فقدتهم  ولكنها  تفتقدهم 

ق�صبان ال�صجن وحيدة
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ا�ستطاعت املوؤ�س�سة 
اأن تنجز خال العام 

2018م، اأن�سطة 
وبرامج وم�ساريع 

تنموية واإن�سانية، يف 
اإطار عملها امل�ساند 
للحكومة، ال بديل 

عنها، جمعت خالها 
بني امل�ساريع املتعلقة 
ب�سريحة ال�سجناء 
وال�سجينات، وبني 
م�ساريع االإغاثة 

والتنمية

موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية يف ربيعها ال�صاد�س

اأ. ف�صل حمرز عبيد
مدير عام موؤ�س�سة 
ال�سجني الوطنية 

رمبا قد ال ت�ستطيع موؤ�س�سة مدنية، اأن تر�سم ماحمها، وحتدد وجهتها منذ تاأ�سي�سها؛ لكنها حتاول اأن 
تق����دم املوؤ�سرات االأولى لطموحها ووجهتها عرب م�ساريعه����ا امليدانية، وعملها االإن�ساين الطويل وال�سعب، 
ولي�����ض من التهويل يف �سيء، اإذا قلن����ا: اإن تاأ�سي�ض موؤ�س�سة جمتمع مدين، خا�سة بال�سجناء، قد ظل لدينا 

طموحًا يتو�سل اجلدية واالإبداع.

فكان����ت املغام����رة، التي ابتديناها عل����ى نحو من االأنحاء، مغامرة تقدمي اجلدي����د، يف العمل املدين، من 
حيث ال�سفر خارج املاألوف والنمط امل�ستهلك يف هذا املجال، وهو ما تعك�سه اليوم النجاحات الكبرة التي 

حققتها وال تزال حتققها موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية، وهي حتتفل مبرور �ستة اأعوام على تاأ�سي�سها.

واإنن����ا يف املوؤ�س�س����ة اإذ نحتفل بهذه املنا�سب����ة، ننتهزها فر�سة لن�ستعر�ض �سويًا م����ا ا�ستطاعت اأن تنجزه 
موؤ�س�س����ة ال�سج����ني الوطنية، وهي يف ربيعه����ا ال�ساد�ض من التاأ�سي�ض، والتي ا�ستطاع����ت اأن تنفذ عددًا من 

امل�ساريع التنموية والإن�سانية، واأن متد خيوط ال�سراكة مع كافة اجلهات ذات العلقة حمليًا ودوليًا.

ومل يك����ن النجاح ال����ذي حققته املوؤ�س�سة �س����وى تتويجًا لتلك اجلهود التي بذلت، م����ن جميع العاملني يف 
املوؤ�س�س����ة، طاقم اإداري، وجمل�����ض اأمناء، و�سركاء ومتطوعني، ف�سًا عن اجلنود املجهولني، الذين حملوا 
عل����ى عاتقهم جن����اح املوؤ�س�سة، فتجاوزوا ال�سعاب وتخط����وا العقبات، ومل يكتفوا بذل����ك؛ بل حولوها اإلى 

مدارج لارتقاء نحو �ُسلم النجاح.

ورغ����م ال�سعوب����ات الت����ي مر به����ا الوطن وال ي����زال، خ����ال االأربعة االأع����وام املا�سي����ة، مل يتوقف عطاء 
املوؤ�س�س����ة، ب����ل عملت على حتويل ه����ذه املحنة اإلى منحة، من خ����ال تو�سيع عملها االإن�س����اين، عرب اإغاثة 
الفق����راء واملحتاج����ني، وفتح نوافذ ال�سوء اأم����ام العتمات املظلمة التي ر�سمت اأم����ام ع�سرات ال�سجناء يف 

حمافظات خمتلفة. 

حي����ث ا�ستطاعت املوؤ�س�س����ة اأن تنجز خال الع����ام 2018م، اأن�سطة وبرامج وم�ساري����ع تنموية واإن�سانية، 
يف اإط����ار عملها امل�سان����د للحكومة، ال بديل عنها، جمعت خالها بني امل�ساري����ع املتعلقة ب�سريحة ال�سجناء 
وال�سجينات، وبني م�ساريع االإغاثة والتنمية، حيث بلغ اإجمايل ما قدمته املوؤ�س�سة قرابة ن�سف مليار ريال، 

منها ما هو نقدي، ومنها ما هو مواد عينية.

ففي جمال قطاع ال�سجناء بلغ اإجمايل امل�ساريع املنفذة قرابة مئتي مليون ريال، موزعة يف عدة اأن�سطة 
اأبرزه����ا م�س����روع م�ساع����دة املع�سرين. حيث بل����غ فيه عدد املفرج عنه����م نحو 87 �سجين����ًا و�سجينه بتكلفة  

اإجمايل املبالغ املحكوم بها عليهم مائة وخم�سون مليون ريال. 

كما بلغ اإجمايل امل�ساريع االإغاثية، والتي تركزت يف جمال املياه واالإ�سحاح البيئي، وتوفر مواد النظافة 
ال�سخ�سي����ة للنازحني، وتقدمي ال�سال الغذائية، حوايل ثاثمائ����ة و�ستة وت�سعني مليون ريال، منها مئتان 
وثمانية ع�سر مليون نقدًا مل�سروع املياه واالإ�سحاح البيئي، الذي مت تنفيذه يف حمافظة احلديدة، وحتديدًا 

يف مديريتي املن�سورية واجلراحي.

واإنن����ا اإذ ن�ستعر�ض هذه امل�ساريع، اإجمااًل ال تف�سي����ًا، جندها فر�سة لتقدمي كل جزيل �سكرنا، وعظيم 
امتنانن����ا، لكل العاملني يف املوؤ�س�س����ة، على جهودهم التي بذلوها لتحقيق النج����اح للموؤ�س�سة، وهي كذلك 

ل�سركائنا والداعمني واملتطوعني، فللجميع خال�ض املحبة والتقدير..
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خلف الق�صبان.. يوجد اإن�صان
A Human!  Behind the Bars


