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اأ. يحيى علي احلباري 
رئي�س جمل�س الأمناء

روؤية املوؤ�س�سة بني الواقع والطموح
م��ع �سعوبة احلي���اة وتدهور الو�صع الإن�صاين يف اليمن ب�صبب ما فر�صه الع���دوان من حرب ظاملة وح�صار جائر 
عل���ى وطننا املعطاء ا�صتطاعت موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية اأن تخو�ض غم���ار املناف�صة وحتقق روؤيتها ال�صرتاتيجية بعد 
مرور خم�سة اأعوام على تاأ�سي�سها كاأول موؤ�س�سة تنموية حقوقية اإغاثية يف اجلمهورية اليمنية جتاوزت خطوط الزمن 

يف وقت قيا�سي معلنتًة حتقيق روؤيتها الأولى للعام 2020م.

منذ انت�س���ار فكرة التخطيط ال�سرتاتيجي يف منطقة ال�سرق الأو�سط �سارعت كثري من اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلا�ص يف معظم الدول العربية لو�س���ع روؤى ا�سرتاتيجية م�ستقبلية و�سلكت على نهجها منظمات املجتمع املدين التي 
تقوم بدور رائد يف تخفيف املعاناة الن�س���انية لل�س���رائح ال�سعيفة واملحتاجة من خالل م�س���اريعها واأن�سطتها الإغاثية 
والتنموية.. فاإذا ر�س���مت جهة ما روؤية م�س���تقبلية فهذا اأمر طبيعي و�س���يء من املفرت�ص اأن يكون لكن الأهم اأن تر�سم 

روؤية يف خ�سم ظروف متغرية وو�سع غري م�ستتب فهذا حتدي بحد عينه.

لقد ا�س���تطاعت املوؤ�س�س���ة بعون اهلل وتوفيق���ه وبجهود جمل�ص اإدارتها وهيئتها التنفيذي���ة واخلريين يف هذا البلد اأن 
حتقق روؤيتها للعام 2020م قبل جميئه بعامني ويعد هذا ال�سباق الزمني الذي خا�ست غماره موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 
جناح كبري يح�س���ب لها، كما يح�س���ب ملنظمات املجتمع املدين يف اليمن والتي كان لها الدور الأكرب يف احتواء الأزمة 
القت�س���ادية املفرو�س���ة على هذا البلد جراء ما فر�س���ه العدوان من حرب جائرة وح�س���ار ظامل اأثقل كاهل املواطن 

اليمني وزاد من معاناته.

انطلقت املوؤ�س�س���ة منذ تاأ�سي�س���ها مب�س���اريعها الإن�س���انية التي ا�س���تهدفت من خاللها ال�سجن وال�س���جني وال�سجان 
واأ�س���ر ال�س���جناء واجلهات ذات العالقة بال�سجون والتي تنوعت بني م�س���اريع التغذية، وال�سحة، واليواء، والدفع عن 
املع�س���رين، والرتافع يف ق�سايا ال�س���جناء العالقة يف النيابات واملحاكم، وحت�س���ني البنى التحتية لل�سجون، ومنا�سرة 

ق�سايا ال�سجناء القانونية...الخ.

وبعد اأن حققنا الروؤية ال�سابقة فاإننا اليوم نعلن عن روؤيا م�ستقبلية جديدة خال�ستها »املوؤ�س�سة الرائدة يف رعاية 
ال�سجني« تزامنًا مع اطالق اخلطة ال�سرتاتيجية الأولى للعام 2018 – 2020م و�سي�سل حتقيق الروؤية وال�سرتاتيجية 
حتدي بالن�سبة لنا ولأجل ذلك فمجل�ص اإدارة املوؤ�س�سة وهيئتها التنفيذية عاكفون على م�سروع البناء املوؤ�س�سي والذي 
ن�س���بوا من خالله اإلى تطوير وتو�س���يع خدمات املوؤ�س�س���ة وتنويع اليات عملها ومعاجلة مكامن ال�سعف وتعزيز نقاط 
الق���وة وال�س���تفادة من الفر�ص املمكن���ة واحلد من التهديدات املحتمل���ة ومع هذا كله فنحن ل ن�س���تطيع خو�ص غمار 
التحدي ما مل يكن هناك ا�ستمرار يف التعاون من قبل اجلانب الر�سمي ومنظمات املجتمع املدين والدويل واخلريين..

كما اأود القول باأن الو�س���ع يف ال�س���جون اإن�ساين وبحاجة لكثري من التعاون فالتغذية غري مكتملة، واملياه غري �ساحلة 
لل�س���رب، و�سبكات �س���رف �س���حي متهالكة، وبطانيات مهرتئة، وخزانات مياه �س���داأه، ومطابخ غري �سليمة، وق�سايا 
�س���جناء معلقة يف النيابات واملحاكم، و�س���جناء مع�س���رين غري قادرين على دفع ما عليهم من حقوق خا�س���ة، واأ�س���ر 

�سجناء �ستتها ال�سياع ب�سبب غياب عائلها يف ال�سجن.

لهذ ال�س���بب اأدعو املنظمات الدولية واخلريين من رجال املال والأعمال وال�س���ركات التجارية بالتوجه اإلى ال�سجون 
والإ�س���هام يف مد يد العون وامل�س���اعدة لتخفيف معاناة ال�س���جني واأ�س���رته وحت�سني الو�س���ع العام لل�سجون ونحن على 

ا�ستعداد لو�سع اأيدينا بيد كل من يريد اأن يقدم �سيء لتخفيف تلك املعاناة.

ويف اخلتام اأتوجه بال�س���كر اجلزيل لكل من تعاون مع املوؤ�س�س���ة يف ت�سيري ودعم اأن�سطتها وعلى راأ�سهم رئي�ص املكتب 
ال�سيا�س���ي فخامة الخ/ الرئي�ص �س���الح ال�س���ماد ومكتب رئا�س���ة اجلمهوري���ة ومكتب النائب الع���ام ووزارة الداخلية 
وم�سلحة التاأهيل والإ�سالح وال�سركات التجارية واخلريين من رجال املال والأعمال الذين كان لهم الف�سل بعد اهلل 

يف جناح م�ساريع املوؤ�س�سة وحتقيق روؤيتها.

االفتتاحية

اأدعو املنظمات 
الدولية واخلريين 

من رجال املال 
والأعمال وال�سركات 

التجارية بالتوجه اإلى 
ال�سجون والإ�سهام 

يف مد يد العون 
وامل�ساعدة لتخفيف 

املعاناة
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07كلمة العدد

ب�ي�ن ال�م�سك�ل��ة وال��ع���الج

اأثبتت التجارب اأن البدايات ال�س���حيحة تعطي نهايات �سحيحة .. وكذلك ل ميكن معاجلة اأو تطبيب 
اأي عل���ة اإل بالرج���وع اإلى امل�س���ببات التي خلق���ت هذه العل���ة اأو املر�ص .. وكذلك جند اأن من ال�س���روري 
الرجوع اإلى اأ�سا�ص العقوبة والعقاب حيث قال اهلل �سبحانه وتعالى )وما كنا معذبني حتى نبعث ر�سوًل(. 
وه���و م���ا يدل على اأنه ل ميكن توقيع العقوبة على اأي �س���خ�ص اأرتكب فعاًل �س���ار باملجتمع اإل بعد حتديد 
ه���ذه الأفع���ال التي تعترب جرائم .، وك���ذا حتديد نوع العقاب وهو ما اتفقت عليه قوانني ود�س���اتري العامل 
) ل جرمية ول عقوبة اإل بن�ص ( واملالحظ اأن ق�س���ايا ال�س���جناء ت�س���مل العقوبة اجلنائية وكذا التعوي�ص 
املدين .، فاإذا ق�س���ى ال�س���جني العقوب���ة اجلنائية بقي عليه تنفي���ذ التعوي�ص حتى يخرج من ال�س���جن اأو 
البقاء فيه حتى ينفذ هذا اجلزاء من العقاب ) وهنا تكمن امل�سكلة ( لأن ال�سجني غري قادر على ت�سديد 
ه���ذه املبال���غ املالي���ة التي حكم بها علي���ه .، ولكن ما هي م�س���روعية بقائه يف ال�س���جن ؟! لأنه مهما مكث 
فيه وهو مع�س���ر فلن ي�س���تطيع ت�س���ديد املبل���غ .، لأنه لو كان ق���ادرًا من هذه الروؤية وه���ذه احلقيقة ندرك 
م�س���وؤوليتنا عن معاجلة هذه امل�س���كلة واآثارها ال�سلبية على الفرد )ال�سجني وال�سجينة( اأو على املجتمع ) 
اأهل هذا ال�س���جني اأو ال�س���جينة واملحيط الجتماعي الذي يعي�سون فيه ( ولذلك اأن�ساأت موؤ�س�سة ال�سجني 
الوطنية لتتحمل وبال�س���راكة مع اجلهات الر�س���مية املعنية ومنظمات املجتم���ع املدين والدويل واخلريين 
م�س���وؤولية رعاية ال�س���جني .، واإعادة تاأهيله ليكون اإن�سانًا �سويًا ومنتجًا يف املحيط الجتماعي الذي يعي�ص 
فيه ومبا ي�سمن عدم عودته لل�سجن حيث تلتزم هذه املوؤ�س�سة الوطنية و�سركائها بتقدمي اأف�سل اخلدمات 
ال�س���حية والتعليمي���ة والجتماعية بالإ�س���افة اإلى التدري���ب والتاأهيل على مهارات تخ���دم املجتمع وتعود 
عليهم بالعائد املايل الالزم لتغطية احتياجاتهم املعي�س���ية بالطرق ال�س���حيحة .. وكذلك تلتزم موؤ�س�سة 
ال�س���جني بتوفري امل�س���اندة القانونية واحلقوقية الالزمة ودعم البنى التحتية لل�سجون .. وذلك من خالل 
عدد من الربامج التي جت�سدها فعاليات واأن�سطة وم�ساعي هذه املوؤ�س�سة الوطنية على م�ستوى حمافظات 

اجلمهورية اجماًل.
والعدل هدف �سماوي وغاية اإن�سانية �سامية ل ميكن بدونه حتقيق التكافل والتعاي�ص بني الب�سر .. قال 
تعالى اهلل �س���بحانه ) لقد اأر�سلنا ر�سلنا بالبينات واأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم النا�ص بالق�سط(، 
) واإذا حكمتم بني النا�ص اأن حتكموا بالعدل ( �سدق اهلل العظيم واإذا تاأملنا يف مقا�سد ال�سريعة الغراء 
وجدناها مراعية لأحوال النا�ص جميعًا بالي�سر والرحمة قال تعالى )يريد اهلل بكم الي�سر(، ولي�ص هوؤلء 
ال�سجناء وال�سجينات من ولد وهو)جمرمًا( بل حكمت عليه ظروف احلياة و�سعف نف�سه، والكثري منهم 
الذين مل يكن جرمهم اإل الإع�س���ار يف الوفاء مبا تعلق بذمتهم من ديون مالية، )املع�س���ر املفل�ص( من ل 

يفي بدينه للغري .، قال تعالى ) واإن كان ذو ع�سرة فنظرة اإلى مي�سرة واإن ت�سدقوا خريًا لكم (.
وبناًء عليه ذهبت موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية لتبني ق�س���ايا املع�سرين من ال�س���جناء ومتابعة اأ�سحاب 
احل���ق للتن���ازل عن حقوقه���م اأو بع�ص منها.، اأو العمل على جمع ما ميكن جمع���ه من هذه املبالغ من اأهل 
اخلري والإح�سان من اأبناء جمتمعنا اليمني لتفريج كرب هوؤلء ال�سجناء املع�سرين على ذمة مبالغ مالية 
ترجمة لو�سايا احلبيب امل�سطفى عليه وعلى اله اأف�سل ال�سالة والت�سليم )اأحب النا�ص اإلى اهلل اأنفعهم 
للنا����ص (، )م���ن فرج عن موؤمن كربة من كرب الدنيا فرج اهلل عن���ه كربه من كرب يوم القيامة (، اأحب 

الأعمال اإلى اهلل اإدخال ال�سرور على قلب رجل م�سلم (..
         ونح���ن يف بل���د الإمي���ان يج���ب اأن ل نرتك اإخواننا يف الدين واخللقة خلف الق�س���بان لأمر ميكننا 

معاجلته ) اإمنا املوؤمنون اإخوة (، )من ل يهتم باأمر امل�سلمني فلي�ص منهم (.
        ) والإف���راج ع���ن املع�س���ر يعترب من م�س���ارف الزكاة ( ولذلك ل نن�س���ى هن���ا اأن ندعو اأهل اخلري 
والإح�س���ان وه���م كث���ري يف جمتمعنا اليمني وخا�س���ة منهم رجال املال والأعمال اإلى امل�س���اهمة ال�س���خية 
والفعالة يف دعم م�س���اعي موؤ�س�س���ة ال�س���جني يف هذا املجال لتاأمني جمتمعنا من تف�س���ي اجلرائم مبا ل 

يحمد عقباه قال تعالى: )وتعاونوا على الرب والتقوى ول تعاونوا على الإثم والعدوان (.
ن�ساأل من اهلل �سبحانه وتعالى اأن يوفقنا جميعًا لأعمال اخلري الذي �سينفعنا يف الدنيا والآخرة .

موؤ�ص�صة ال�صجني 
الوطنية متثل ال�سند 

الأهم والأقوى مل�سلحة 
ال�صجون باعتبارها 

م�سلحة تربوية 
ِوْم  واإ�سالحية �سلوكية ُتقَّ

ال�سلوكيات الإجرامية 
والنا�سزة لدى اأمرا�ص 
النفو�ص وتقي املجتمع 

من �سرور وخماطر 
اجلرمية وعواقبها.

اأ. حممد حممد �سالح 
نائب رئي�س جمل�س الأمناء

االفتتاحية
 

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

خلف الق�سبان.. يوجد اإن�سان
A Human!  Behind the Bars

مــــن حنـــن؟
موؤ�س�سة ال�سجني 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
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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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وزع��ت موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية حلوم الأ�س���احي 
ل�سجناء الإ�سالحية املركزية باأمانة العا�سمة ومراكز 
احلجز الحتياط���ي )هربة، عالية، الث���ورة، املعلمي( 
واأ�س���ر ال�س���جناء، بتموي���ل من جمموعة احل���اج / علي 

حممد احلباري واأولده.
واأو�سح مدير عام املوؤ�س�سة،الأ�ستاذ/ ف�سل عبيد � باأن 
م�س���روع الأ�س���احي ا�س���تفاد منه 4350 �سجني ، يف كل 
من الإ�س���الحية املركزي���ة باأمانة العا�س���مة ، ومراكز 
احلجز الحتياطي الأربعة يف اأمانة العا�س���مة ، و�سجن 
البح���ث اجلنائ���ي ، والإ�س���الحية املركزي���ة مبحافظة 
ذمار، بالإ�س���افة اإلى 80 من اأ�ص���ر ال�ص���جناء يف اأمانة 

العا�سمة.
واأ�سار اإلى اأن الأ�ساحي كانت 12 ثورًا ، بتكلفة اإجمالية 
4 مليون و 400 األف ريال ، مق�سمة على 2 يف اإ�سالحية 
الأمان���ة، وواحد يف مركزي احلج���ز الحتياطي عالية 
واملعلم���ي، وواح���د يف مرك���زي احلج���ز الحتياطي يف 
هربة والثورة ، و�س���جن البحث اجلنائي ، وواحد لأ�سر 

�سجناء البحث اجلنائي.
ولف���ت اإلى اأنه �س���من م�س���روع الإغاث���ة الوطني الذي 
تتبناه موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية مت توزيع اأ�ساحي العيد 
على 800 اأ�س���رة فقرية وحمتاجة ، يف مديرية �س���نعاء 
القدمي���ة بواقع 5 اأثوار، كما مت توزيع الأ�س���احي ل�300 

اأ�س���رة فق���رية ، يف مديري���ة اأرحب مبحافظة �س���نعاء 
ثورين.

وثم���ن الأ�س���تاذ / عبي���د دور جمموع���ة احل���اج / علي 
حممد احلباري، يف دعم ق�س���ايا ال�س���جناء وال�سجون 
واأ�س���ر ال�س���جناء بامل�س���اريع اخلريية ، التي تهدف اإلى 

تغطية احتياجاتهم داخل ال�سجون وخارجها.
ودعا مدير عام موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية رجال املال 
والأعمال وال�س���ركات وفاعلي اخل���ري يف بالدنا النظر 
اإلى ق�س���ايا ال�س���جناء واحتياجاتهم ، وتلّم�ص همومهم 
واأ�سرهم، حيث تعترب هذه ال�سريحة من�سية يف املجتمع 

ول تلقى اأي اهتمام.

الت�س���الت  �س���ركة  �س���اهمت 
الدولية )تيليمن( مببلغ 10 مليون 
ري���ال يف م�س���روع الف���راج ع���ن 
التي نفذته  املع�س���رين  ال�س���جناء 

موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية.
موؤ�س�س���ة  ع���ام  مدي���ر  واأو�س���ح 
الأ�س���تاذ  الوطني���ة  ال�س���جني 
ف�س���ل عبيد ب���اأن �س���ركة تيليمن 
الت���ي  الرائ���دة  ال�س���ركات  م���ن 
الجتماعي���ة  امل�س���ئولية  ت���ويل 
اهتمام بالغ، مثمنا دور ال�س���ركة 

ع���ن  الف���راج  يف  وم�س���اهمتها 
ال�س���جناء املع�س���رين الت���ي تتبنا 

ق�ساياهم موؤ�س�سة ال�سجني.
املوؤ�س�س���ة  ع���ام  مدي���ر  ودع���ا 
ال�سركات املحلية ورجال العمال 
ق�س���ايا  دع���م  اخل���ري  وفاعل���ي 
ال�سجناء املع�سرين والدفع عنهم.

�سركة تيليمن ت�ساهم بـ 10 ماليني 
ريال يف الدفع عن ال�سجناء املع�سرين 

اأفرج��ت موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطني���ة بالتعاون 
م���ع اجله���ات املعني���ة عن 63 �ص���جني و�ص���جينة 
مع�س���رين، ق���درت املبال���غ املحك���وم به���ا عليهم 
كحقوق خا�س���ة قرابة 372 ملي���ون و 826 األف و 

600 ريال خالل العام 2017م.
واأو�س���ح تقرير �سادر عن املوؤ�س�سة باأن ال�سجناء 
املع�س���رين الذي���ن تبن���ت املوؤ�س�س���ة ق�س���اياهم، 
ومت الإف���راج عنهم بع���د اإجراء املفاو�س���ات مع 

اأ�س���حاب احلق���وق ودفع احلقوق اخلا�س���ة التي 
عليه���م ، كانوا يف اإ�س���الحيات اأمانة العا�س���مة 
وحمافظ���ات )اإب، احلدي���دة، عم���ران، حج���ة، 

ذمار، رداع، البي�ساء(.
واأ�س���ار مدير عام املوؤ�س�س���ة � الأ�س���تاذ / ف�س���ل 
عبي���د � اإل���ى اأن املوؤ�س�س���ة عملت عل���ى التفاو�ص 
مع اأ�س���حاب احلقوق، من خالل فريق املحامني 
امل�س���تمر  وتوا�س���لهم  له���ا،  التاب���ع  املتطوع���ني 

م���ع النياب���ات واملحاك���م واإدارة الإ�س���الحيات، 
وا�ستكمال اإجراءات الإفراج عنهم.

 ونوه عبيد باأن املوؤ�س�س���ة تواجه �س���عوبات كبرية 
اإقن���اع اأ�س���حاب احلق���وق ، اإل اأن اجله���ود  يف 
املبذول���ة تكللت بالنجاح ، وذلك يف �س���ياق توجه 
املوؤ�س�س���ة الهادف لبث روح الت�س���امح والت�سالح 
بني اأ�س���حاب احلقوق وال�س���جناء ال���ذي عليهم 
احلقوق ، بالإ�س���افة اإلى اأن املوؤ�س�س���ة من خالل 

كوادرها تعم���ل جاهدة على اإعادة 
ال�س���جني اإلى اأ�س���رته، كونه العائل 
الوحي���د لأ�س���رته، وذل���ك بالطرق 
القانوني���ة ووف���ق معايري و�س���عتها 

املوؤ�س�س���ة لتبني ق�س���ية اأي �سجني 
حمك���وم علي���ه عل���ى ذم���ة حق���وق 
خا�سة، وثبت اإع�ساره وعدم قدرته 

دفع ما عليه.

اأخـبـار

<<

>>
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عــن 63 �سـجــيــن مـعـ�ســر يف 2017مـوؤ�س�سة �ل�سجـيـن �لـوطـنـيـة تـفــرج
 باإجمايل املبالغ املحكوم بها عليهم قرابة 372 مليون ريال

قدمت موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية خالل العام 2017 م خدمات 
العون الق�سائي ل� 30 �سجني و�سجينة ، بعد متابعة ق�ساياهم من 

قبل فريق املحامني التابع للموؤ�س�سة.
وقال مدير عام املوؤ�س�س���ة � الأ�س���تاذ / ف�سل عبيد � باأن املوؤ�س�سة 
لديها خم�س���ون حماميًا متطوعًا يف جمي���ع املحافظات ، يعملون 
على تقدمي خدمات العون الق�س���ائي لل�سجناء املعدمني ، الذين 
ل ي�س���تطيعون دف���ع اأتعاب املحام���ني والرتافع عنه���م ، ومتابعة 

ق�ساياهم حتى الإفراج عنهم.
واأ�ساف عبيد باأن هناك عدد كبري من ال�سجناء تتاأخر ق�ساياهم 
يف النيابات واملحاكم ، ب�س���بب عدم وجود حمامني للدفاع عنهم 
واملتابعة حتى �س���دور حكم يف ق�س���اياهم ، اأو الإفراج عنهم ما 

ي�ستدعي تقدمي العون الق�سائي لهم.
واأ�س���ار اإل���ى اأن فري���ق املحام���ني متكن م���ن الإفراج ع���ن بع�ص 
ال�سجناء بعد متابعة ق�ساياهم ، وما زال يتابع ق�سايا الآخرين.

موؤ�س�سة الـ�سجـيـن الوطنية تـقـدم خدمات
الـعـون الق�سائـي لـ 30 �سجـيـن و�سجيـنـة 

مؤسسة السجين الوطنية توزع األضاحي للسجناء 
وأسرهم في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار
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التق���ى نائب رئي�ص موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية � الأ�س���تاذ / حممد حممد 
�سالح، والأمني العام � الأ�ستاذ / يحيى علي احلباري � مب�ساعدة املمثل العام 
) احلماية ( يف املفو�س���ية العليا لالأمم املتحدة ل�س���وؤون الالجئني يف اليمن � 

ال�سيدة / قوندالني من�سه � يف 2017/11/12.
ويف اللق���اء الذي ح�س���ره ع�س���و جمل�ص 
الأمناء � الأ�س���تاذ / علي العا�سمي، ومدير 
عام املوؤ�س�سة �  الأ�ستاذ / ف�سل عبيد � قدم 
نائ���ب رئي�ص املوؤ�س�س���ة � الأ�س���تاذ / حممد 
حممد �س���الح ، والأمني العام � الأ�س���تاذ / 
يحي���ى علي احلباري � �س���رحًا عن الأعمال 
الإن�س���انية الت���ي تق���وم به���ا املوؤ�س�س���ة يف 
الإ�س���الحيات ومراكز احلجز الحتياطي 
وال�سجون ، وكذلك برنامج الإغاثة الوطني 
ال���ذي يعن���ي بالنازحني والالجئني ب�س���كل 

كبري.
وق���ال الأ�س���تاذ / حمم���د �س���الح ب���اأن 
موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية تقدم خدمات 
اجل���وازات  م�س���لحة  �س���جون  الإي���واء يف 

لالجئ���ني والنازحني ، م���ن فر�ص وبطانيات ومالب����ص واأدوات نظافة وكذلك 
الغذاء ب�سكل م�ستمر يف �سنعاء حتى اليوم، و�سابقًا يف حمافظتي ح�سرموت 

وتعز.
بدوره اأو�س���ح الأ�س���تاذ/ يحيى علي احلباري اأن موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 
تقدم الكثري من اخلدمات يف الإ�سالحيات ومراكز احلجز الحتياطي، بدءًا 
بتبني ق�س���ايا ال�سجناء املع�س���رين واإخراجهم من ال�سجون بعد دفع احلقوق 
املالي���ة الت���ي عليه���م، ومرورًا بعم���ل غرفة اخلل���وة ال�س���رعية يف العديد من 
الإ�سالحيات لل�س���جناء، وكذلك تاأهيل دورات املياه وال�سرف ال�سحي التي 
يعاين منها ال�س���جناء خا�س���ة مراكز احلجز الحتياطي التي تعر�ست لطفح 

جماري املياه الى داخل ال�سجون.
اإلى ذلك ا�س���تعر�ص مدير عام موؤ�س�سة ال�س���جني � الأ�ستاذ / ف�سل عبيد � 
خدمات املوؤ�س�س���ة لل�سجناء، حيث تقدم املوؤ�س�س���ة العون الق�سائي لل�سجناء 

املعدمني الذين ل ي�ستطيعون دفع تكاليف املحامني.
واأ�س���ار اإل���ى اأن املوؤ�س�س���ة قدم���ت احلماية القانوني���ة بتنفيذ ور�س���ة عمل 
وندوات لتفعيل القانون ، وخرجت ور�سة العمل بتو�سيات طبقت بعمل �سمانة 
لل�س���جناء املع�س���رين القابعني يف ال�س���جون ل�س���نوات على ذمة حكمي عقوبة 
ال�س���جن واحلق اخلا�ص ، اإل اأن ور�سة العمل فعلت قانون خروج ال�سجني من 

ال�سجن بعد فرتة عقوبة ال�سجن ب�سمانة.
من جانبها رحبت م�س���اعدة املمثل العام ) احلماية ( يف املفو�س���ية العليا 
لالأم���م املتح���دة ل�س���وؤون الالجئ���ني يف اليمن � ال�س���يدة / قوندالني من�س���ه � 
بقيادة موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطنية ، م�سيدة بالأعمال الإن�سانية التي تقوم بها 

املوؤ�ص�صة يف ال�صجون.
وعربت م�س���اعدة املمثل العام يف املفو�س���ية ا�س���تعداد املفو�س���ية التعاون 
مع موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية، وعمل �س���راكة يف اأعمالها يف ال�سجون ، فيما 

يخ�ص الالجئني والنازحني الذين يف ال�سجون.
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نفذت موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية خالل العام 
2017م م�س���روع توزيع احتياجات 183 �ص���جينة 
و39 طف���اًل ، يف اإ�س���الحيات اأمان���ة العا�س���مة 
وحمافظات ذمار ، عم���ران ، وحجة ، واحلديدة 
، بتكلف���ة 2 ملي���ون و500 األف ري���ال ، بتمويل من 

جمموعة احلاج / علي حممد احلباري واأولده.
و�س���ملت احتياجات ال�س���جينات مواد غذائية 

واإيوائي���ة )فر����ص، بطانيات( ومالب����ص واأدوات 
نظافة �سخ�سية وعامة ، بالإ�سافة اإلى احتياجات 

الأطفال من حليب وحفاظات ومالب�ص.
واأو�سح مدير الربامج وامل�س���اريع يف املوؤ�س�سة 
من�س���ور ال�س���رحة � ملجلة ال�س���جني اأن امل�سروع 
ي�س���عى لتوفري الحتياجات الأ�سا�سية لل�سجينات 
م���ن  العدي���د  يف   ، له���ن  املرافق���ني  والأطف���ال 

الإ�س���الحيات ، بهدف تخفيف ال�سغط النف�سي 
لديهن ، وم�ساعدتهن على جتاوز حمنتهن.

واأ�سار ال�سرحة اإلى اأن املوؤ�س�سة تقوم بالنزول 
املي���داين اإل���ى ال�س���جون املركزي���ة ، يف عدد من 
املحافظ���ات ب�س���كل دوري ، لتفق���د احتياج���ات 
لتوفريه���ا  وال�س���عي   ، وال�س���جينات  ال�س���جناء 

وتغطيتها �سمن م�ساريع املوؤ�س�سة.

اأجرت موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية منت�سف �سهر اأبريل 
2017م م�سحًا ميدانيًا لل�سجناء املع�سرين ، ممن تنطبق 

ق�ساياهم على معايري و�سروط امل�ساعدة يف املوؤ�س�سة.
و�س���مل امل�س���ح امليداين الذي نفذته املوؤ�س�سة حمافظات 
)احلديدة، اإب، اأمانة العا�س���مة، ذمار، حجة، عمران، 

البي�ساء(.
واأو�سح مدير عام موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية � الأ�ستاذ / 
ف�س���ل � عبيد باأن املوؤ�س�س���ة كلفت فريقًا حقوقيًا للنزول 
املي���داين ، واإج���راء امل�س���ح املي���داين لدرا�س���ة ق�س���ايا 
ال�س���جناء املع�س���رين يف املحافظ���ات املذك���ورة ، وتبني 
ق�س���اياهم العادلة وفق املعايري املعمول بها يف املوؤ�س�سة 
، وعم���ل تقاري���ر اإعالمي���ة م�س���ورة لعر����ص حالته���م 
الإن�س���انية ، واأ�س���رهم الت���ي ل جتد اأي عائل لها �س���وى 

ال�صجني.
واأ�س���ار عبيد اإلى اأن امل�س���ح امليداين هدف اإلى م�ساعدة 
ال�سجناء املع�سرين ، بت�سويق ق�ساياهم وجمع التربعات 

مؤسسة السجين الوطنية تجري مسحًا ميدانيًا
 للسجناء المعسرين في إصالحيات 7 محافظات 

ودف���ع احلقوق اخلا�س���ة الت���ي عليهم، عرب 
برنام���ج اإن�س���ان التلفزي���وين ال���ذي تتبناه 

املوؤ�س�س���ة ، ومت عر�سه على قناة اليمن من 
اليمن خالل �سهر رم�سان املبارك.

رحبت م�ساعدة املمثل 
العام )احلماية( يف 

املفو�سية العليا لالأمم 
املتحدة ل�سوؤون الالجئني 

يف اليمن � ال�سيدة / 
قوندالني من�سه � بقيادة 

موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية، 
م�سيدة بالأعمال 

الإن�سانية التي تقوم بها 
املوؤ�ص�صة يف ال�صجون

في إصالحيات ذمار، األمانة، عمران، الحديدة، حجة، و إب

مؤسسة السجين تنفذ مشروع 
توزيع احتياجات السجينات

المساعدة اإلنسانية لشريحة 
السجناء والمنظمات الدولية

قيادة مؤسسة السجين الوطنية 
تلتقي بمساعدة الممثل العام في 

المفوضية العليا لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين في اليمن

ته���دف امل�س���اعدة الإن�س���انية يف ح���الت الط���وارئ اإلى 
م�س���اعدة الأ�س���خا�ص ال�س���عفاء وحمايته���م، واإل���ى تلبي���ة 
الحتياجات الأ�سا�س���ية للمجموعات املت�سررة من الكوارث 
الطبيعي���ة اأو النزاعات، من حيث النتفاع باملياه و�س���بكات 

ال�سرف ال�سحي والغذاء واملاأوى والعناية الطبية.
وتكم���ل ه���ذه امل�س���اعدة املعون���ة الت���ي تقدمها �س���لطات 
البلد املت�س���رر من الأزمة، وتندرج �سمن الإطار الإجمايل 
الأو�سع للم�ساعدة التي يقدمها املجتمع املدين ويف مقدمته 

املنظمات الدولية.
وتتنوع الأعمال الإن�س���انية يف الوقت احلا�سر فكثري من 
املنظمات العاملية والإقليمية التي ُتعنى بهذا ال�ساأن، واأ�سبح 

العمل الإن�ساين منظمًا، يتّم على م�ستوى الدول واملجتمعات، 
ولي�ص على م�ستوى الأفراد، مّما اأ�سفى عليها الكثري من الهيبة واجلدّية.

 ومن اأهّم الأعمال الإن�س���انية التي اأنقذت اأرواح ماليني الب�س���ر، الوقوف مع 
الأ�س���خا�ص املنكوبني ب�س���بب احلروب والكوارث الطبيعية، ومّد يد العون لهم، 
وتقدمي الطعام، وال�س���راب، وامل�س���كن، وامللب�ص لهم، وكذل���ك الهتمام بتعليم 
الأطفال الأيتام، واإن�ساء املدار�ص واجلامعات، ومبادرات حمو الأمية يف الدول 
الأقّل حظًا، خ�سو�سًا يف الكثري من الدول الإفريقّية التي عانت من املجاعات، 

وويالت احلروب الأهلية، واجلفاف.
ومما ميّيز الأعمال الإن�سانية اأّنها حُتدث تغيريًا حقيقيًا يف املجتمعات، فهي 
جتّم���ل الواقع، وجتعل الأر�ص مكانًا اأجمل للعي�ص، وتقلل الفجوة وامل�س���افة بني 
الغني والفقري، كما تقّرب امل�س���افات بني الأ�س���خا�ص وجتعل الفارق يت�س���اءل، 
مّم���ا يخلق جوًا من الفرح والوئام بني النا����ص، ويقّلل احلقد والكراهية، وهذا 
كله ينعك�ص اإيجابًا على نف�س���ية الإن�سان الداخلية، ويخلق قدوًة ح�سنًة لالأجيال 

القادمة.
وتعترب �س���ريحة ال�س���جناء يف املجتمع اليمني من ال�س���رائح ال�سعيفة التي ل 
جتد من يلتفت اإليها، وهي يف اأ�س���د الحتياج اإلى اخلدمات ال�سحية والغذائية 

واملاأوى والتعليم والتاأهيل.
ول يخفى على اأحد اأن ال�س���جناء بعيدين عن الع���امل اخلارجي املحيط بهم 
ب�س���بب مكوثه���م يف ال�س���جون لذنب اقرتف���وه األزمهم يف تل���ك الأماكن وبذلك 

يتطلب توفري الغذاء والدواء وامللب�ص والإيواء وغريها من اخلدمات.
وم���ن امل�س���وؤولية الجتماعية امللق���اة على عات���ق منظمات املجتم���ع الدولية 
واملحلية وجب عليها توفري احتياجات ال�س���جناء وال�س���جينات يف ال�سالحيات 
ومراكز احلجز الحتياطي خا�سة مع الظروف التي متر بها بالدنا من عدوان 

وح�صار.
اإل اأن الواج���ب الإن�س���اين متث���ل يف منظم���ة وحي���دة عل���ى ال�س���احة اليمنية 
وه���ي موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية التي بذل���ت جهود كبرية يف رعاية ال�س���جناء 
وال�س���جينات من���ذ اإن�س���اءها بتوفري الحتياجات ال�س���حية والي���واء واملالب�ص 
والغ���ذاء والتاأهيل والتدري���ب يف ظل غياب كبري من املنظم���ات الدولية املعنية 
بذلك كونها ت�ستهدف �سرائح املجتمع الأ�سد �سعفا وهو ما ينطبق على �سريحة 

ال�صجناء.
وم���ن هنا ندع���و املنظمات الدولية ان تعمل �س���راكة مع موؤ�س�س���ة ال�س���جني 
الوطني���ة امل�س���هود لها بتبنيها ق�س���ايا ال�س���جناء وال�س���جينات وعمل م�س���اريع 
متع���ددة يف ال�س���جون، ولديه���ا قاع���دة بيانات متكاملة عن اأو�س���اع ال�س���جناء 
وال�س���جون واحتياجاته���م وكذلك العمل على تبني ق�س���ايا �س���جناء مع�س���رين 
واخراجهم من ال�سجون بعد دفع احلقوق اخلا�سة التي عليهم بتوكيل حمامني 

تابعني للموؤ�ص�صة. 
الشــئون  وزارة  مستشــار   – األمنــاء  مجلــس  عضــو 
االجتماعية والعمل - رئيس وحدة منظمات المجتمع 

المدني وحقوق االنسان في أمانة العاصمة 

أ. علي العاصمي 



 يــنـــايــــر، 2018الـــعــدد 5جملة ال�سجني  يــنـــايــــر، 2018الـــعـــدد 5جملة ال�سجني 

الوطني���ة  ال�س���جني  موؤ�س�س���ة  نف���ذت 
م�س���روعي اإنارة ال�سجن احلربي وق�سم 
ال�س���جينات يف الإ�س���الحية املركزي���ة 
باأمان���ة العا�س���مة �س���نعاء ، بتكلفة 47 
جمموع���ة  م���ن  بتموي���ل   ، دولر  األ���ف 
احل���اج / علي حممد احلب���اري واأولده 
، بالتن�س���يق م���ع اللجنة العلي���ا لرعاية 
ال�سجناء وم�س���اعدة املع�سرين ، وذلك 

خالل �سهري مايو ويونيو 2017.
ه���دف امل�س���روعان اإل���ى اإن���ارة عنابر 
ال�س���جن  يف  املي���اه  ودورات  و�س���احة 
و�س���احة  عناب���ر  وكذل���ك   ، احلرب���ي 
ودورات املياه يف ق�س���م ال�س���جينات يف 
الإ�س���الحية املركزية باأمانة العا�سمة، 
احلرا�س���ة،  غرف���ة  اإل���ى  بالإ�س���افة 
بالتن�ص���يق م���ع اللجن���ة العلي���ا لرعاية 

ال�صجناء وم�صاعدة املع�صرين.
وثمن نائب رئي�ص اللجنة العليا لرعاية 
ال�س���جناء مدي���ر ع���ام مكت���ب رئا�س���ة 
اجلمهورية � الأ�ستاذ / حممود اجلنيد � 
متويل جمموعة احلباري اإنارة ال�سجن 

احلربي مبنظومة الطاقة ال�سم�سية.
ون���وه بتعاون ال�س���عب اليمني والتكافل 
يف توف���ري احتياج���ات �س���رائح املجتمع 
ال�س���عيفة ومنها �سريحة ال�سجناء، من 
خ���الل توف���ري احتياجاته���م ، والطاقة 
ال�سم�سية التي توفر الإنارة يف ال�سجون.

بدورها اأو�س���حت نائبة رئي�ص جمل�ص 
الأمناء باملوؤ�س�سة لقطاع املراأة والطفل 
� نبيل���ة جرب بن جرب � اأن م�س���روع اإنارة 
الإ�س���الحية  يف  ال�س���جينات  ق�س���م 
املركزية باأمانة العا�س���مة ياأتي �س���من 

خط���ة املوؤ�س�س���ة وم�س���اريعها ،  لدع���م 
وتزويده���ا  لل�س���جون  التحتي���ة  البن���ى 

مبنظومات الطاقة ال�سم�سية.
فيم���ا ع���رب وكيل م�س���لحة ال�س���جون � 
العميد / عبد ال�س���الم ال�س���العي � عن 

ال�س���كر ملوؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطني���ة.. 
معرب���ًا ع���ن اأمل���ه يف تنفي���ذ مزيد من 
امل�س���اريع ، وتق���دمي الدع���م لتخفي���ف 
الأو�ساع الإن�س���انية واملعي�سية ال�سعبة 

يف ال�سجون ، يف كافة املحافظات.

في عدد من السجون بصنعاء

مؤسسة السجين الوطنية تعقد ورشة عمل 
التخطيط االستراتيجي للمؤسسة

بتمويل من مجموعة الحباري: 
مؤسسة السجين تنفذ مشروعي إنارة السجن الحربي 

وقسم السجينات في إصالحية األمانة 

مؤسسة السجين تجري 
حملة صيانة لمنظومة 

الطاقة الشمسية
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مؤسسة السجين الوطنية تنظم دورتين تدريبيتين في مجالي:

إعداد وكتابة المشاريع والتقارير
الوطني���ة  ال�س���جني  موؤ�س�س���ة  نظم���ت 
وبالإ�س���راف على موؤ�س�س���ة بناء الأجيال 
الإن�سانية ب�س���نعاء دورتني تدريبيتني يف 
جمايل اإعداد وكتابة امل�س���اريع والتقارير 

يف اأغ�صط�ض 2017.
وهدف���ت الدورتان اللتان ا�ص���تمرتا على 
مدى �س���تة اأيام اإلى اإك�س���اب 50 م�ساركًا 
وم�ساركة مهارات كتابة التقارير واإعداد 
وكتابة امل�ساريع ، وتعريفهم على اأنواعها 
وخ�سائ�س���ها واأ�س���اليب كتابتها مبهنية 

واحرتافية.
ويف الفتتاح اأو�س���ح نائب رئي�ص جمل�ص 
 � الوطني���ة  ال�س���جني  الأمن���اء مبوؤ�س�س���ة 
حممد حممد �سالح � اأن الدورتني تاأتيان 
�سمن برنامج ال�س���راكة بني املوؤ�س�سة مع 
اجله���ات الأخرى يف خمتل���ف املجالت ، 

وخا�سة جمال التاأهيل والتدريب.
واأكد �سالح على اأهمية الدورة يف تعزيز 
قدرات ال�س���باب عل���ى كتاب���ة التقارير ، 
التي تعد اإحدى الو�س���ائل الفعالة لقيا�ص 
م�س���توى الأداء ، وحتدي���د الفج���وة ب���ني 

الواقع واملاأمول.
م���ن جانب���ه حث اأم���ني ع���ام موؤ�س�س���ة 
� الأ�س���تاذ / يحي���ى  ال�س���جني الوطني���ة 
احلباري � امل�س���اركني على ال�ستفادة من 

مفردات الدورت���ني وتطبيقها يف واقعهم 
العملي ، مبا يعزز من قدراتهم واأعمالهم 
امل�ستقبلية ، واكت�ساب مزيد من اخلربات 

العملية.
م�س���ريًا اإل���ى اأهمية كتاب���ة التقارير عن 
اأو�س���اع ال�س���جون ومعان���اة ال�س���جناء ، 
واإي�س���الها اإلى اجلهات املخت�س���ة للعمل 

على حت�صينها.
ب���دوره دع���ا الأم���ني العام امل�س���اعد يف 
املوؤ�س�س���ة � الأ�س���تاذ / حمم���د الآن�س���ي � 
اإلى ا�س���تمرار مثل هكذا دورات يف تاأهيل 
ال�س���باب ، واإك�س���ابهم مه���ارات عملي���ة 

يطبقونها يف حياتهم العملية.
من جانبه ثّمن مدير عام مكتب التعليم 
الفني والتدريب املهني باأمانة العا�سمة � 
يحيى املاآخذي � جهود موؤ�س�س���ة ال�سجني 
يف تبني هذه الدورات التاأهيلية ، ملا متثله 
من اأهمية يف تاأهيل الكوادر الوطنية على 
كتابة التقارير ذات اجلودة وامل�س���داقية 

عن الأو�ساع يف البالد.
رئي�س���ة موؤ�س�س���ة بن���اء الأجي���ال � بثينة 
ال�س���عري � ا�ستعر�ست اأن�س���طت املوؤ�س�سة 
يف تاأهيل ال�س���باب واخلطط امل�س���تقبلية 
الهادف���ة اإلى تاأهيله���م وتدريبهم ، وبناء 

قدراتهم يف خمتلف املجالت.

عق���دت يف موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطني���ة 
ال�س���رتاتيجي  التخطي���ط  عم���ل  ور�س���ة 
للموؤ�ص�ص���ة 2018 – 2022 م ، يف اإط���ار 
م�سروع البناء املوؤ�س�سي يف نوفمرب2017.

هدفت الور�سة التي �س���ارك فيها الأمني 
الع���ام � الأ�س���تاذ / يحيى عل���ي احلباري � 
والأمني العام امل�س���اعد � الأ�ستاذ / حممد 
الأن�س���ي � ونائبة رئي�ص املوؤ�س�س���ة ل�س���وؤون 
املراأة والطفل � الأ�س���تاذة / نبيلة جرب بن 
جرب � وع�س���وي جمل�ص الأمناء � الدكتورة 
عل���ي   / والأ�س���تاذ   � جمع���ان  جن���اة   /
العا�س���مي � اإلى توفري املدخالت الالزمة 
ب�ص���ورة  املوؤ�ص�ص���ة  ا�ص���رتاتيجية  لو�ص���ع 
ت�ساركية من قبل املعنيني باملوؤ�س�سة قيادة 
وموظفني ، وحتديد التوجه ال�سرتاتيجي 
الث���الث  ال�س���نوات  خ���الل  للموؤ�س�س���ة 
القادم���ة ) 2018 – 2020 م(، واخلروج 
بت�س���خي�ص مرك���ز واقعي لبيئة املوؤ�س�س���ة 

وميزتها التناف�صية.

واأ�س���ار مدي���ر ع���ام موؤ�س�س���ة ال�س���جني 
الوطنية � الأ�س���تاذ / ف�س���ل عبيد � اإلى اأن 
الور�سة هدفت اأي�سًا اإلى حتديد الأهداف 
ال�سرتاتيجية واملبادرات الالزمة لتحقيق 
التوجه ال�سرتاتيجي للموؤ�س�سة يف املرحلة 
القادم���ة ، وحتقيق امل�س���اركة الفاعلة من 
قبل قيادة املوؤ�س�سة وموظفيها التنفيذيني 

يف و�صع ا�صرتاتيجية املوؤ�ص�صة.
واأو�س���ح ب���اأن الور�س���ة الت���ي دّرب فيه���ا 
امل�س���اركني اخلب���ري يف البن���اء املوؤ�س�س���ي 
� ال�س���تاذ/ لبي���ب �س���ايف � تناول���ت اأطر 
التخطيط ال�س���رتاتيجي، وحتديد امليزة 
التناف�سية ، وحتديد التوجه ال�سرتاتيجي 
للموؤ�س�س���ة ، وت�س���خي�ص بيئة املوؤ�س�س���ة ، 

وحتديد الأبعاد واملبادرات امل�ستهدفة.
بع���د ذل���ك ُوزع امل�س���اركون عل���ى ث���الث 
جمموعات ، ناق�ست ُبعد امل�ستفيدين وُبعد 

العمليات والنمو وال�سراكات والتطوع.

اأجرت موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطنية حملة �س���يانة ملنظومة الطاقة ال�سم�سية ، يف 
عدد من ال�س���جون التي اأدخلت املوؤ�س�س���ة اإليها م�س���اريع الإنارة لها عرب الطاقة 

ال�سم�سية.
وكلف���ت املوؤ�س�س���ة عددًا من مهند�س���ي �س���ركة متخ�س�س���ة يف �س���يانة الطاقة 
ال�سم�س���ية، لعم���ل �س���يانة دورية ل�س���جن احتياطي الث���ورة ، حيث مت ا�س���تبدال 
بطاريتني �س���عة كل واحدة منها 150 وات، بالإ�س���افة اإلى اإجراء �س���يانة دورية 
ل�س���جن الأم���ن ال�سيا�س���ي، والتاأكد من �س���المة منظومة الطاقة ال�سم�س���ية من 
خالل تفح�ص الألواح والأ�س���الك املت�س���لة بالبطاريات والأجهزة املرافقة لها ، 

وا�ستبدال بع�ص م�سابيح الإنارة.
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التق���ى مدير عام موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية � الأ�س���تاذ / ف�س���ل عبيد � 
م�سوؤويل احلماية يف اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر ب�سنعاء ، يف اأكتوبر 

.2017
وقدم الأ�ستاذ / عبيد �سرحًا عن الأعمال الإن�سانية التي تقدمها موؤ�س�سة 
ال�س���جني الوطنية املتخ�س�س���ة يف تبني ق�س���ايا ال�س���جناء وال�س���جينات 

وتاأهيل ال�سجون.
واأو�س���ح مدير عام املوؤ�س�س���ة باأن موؤ�س�سة ال�س���جني الوطنية حملت على 
عاتقها عدة اهتمامات يف املجال ال�سحي يف ال�سجون ، من خالل تد�سني 
اأول م�سروع لل�سحة يف ال�سجن املركزي ب�سنعاء عام 2014 عندما لوحظ 

انت�سار بع�ص الأمرا�ص ، مثل اأمرا�ص ) الكلى – املالريا – اجلرب (.
واأ�س���ار اإلى اأن املوؤ�س�سة عملت على اإعادة تاأهيل 56 دورة مياه وتزويدها 

ب�ستة خزانات �سعة اخلزان 4000 لرت.
ونوه مدير عام املوؤ�س�س���ة باأن موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطني���ة قامت بتاأثيث 
وجتهيز م�سروع الوحدة ال�سحية يف الإ�سالحية املركزية باأمانة العا�سمة 
، واملتمث���ل بغرفتني للعمليات والإنعا����ص وغرف الرقود ، بتكلفة 90.000 

دولر ، بتمويل من جمموعة احلاج / علي حممد احلباري واأولده.
وتطرق اإلى اهتمام موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية بال�س���جناء املع�س���رين ، 
وذلك بتبني ق�س���اياهم ودفع احلقوق اخلا�س���ة بعد انتهاء حمكوميتهم ، 

بالإ�سافة اإلى الهتمام بالعون الق�سائي. 
م�سيفًا : لدينا 50 حماميًا متطوعًا يف املحافظات من اأجل تقدمي العون 
الق�سائي وتنفيذ ور�ص عمل مع الق�ساء ، لتطبيق القانون وقد ا�ستفاد من 

هذه الور�ص 300 �سجني يف ) احلديدة ، املحويت ، ورميه (. 
ولفت اإلى اأن من م�س���اريع املوؤ�س�س���ة الهتمام بال�س���جينات واأطفالهن ، 
حي���ث يقدم لهن الدعم يف �س���ت حمافظات ) �س���نعاء ، عمران ، حجة ، 

ذمار ، اإب ، واحلديدة (.
ب���دوره ثم���ن م�س���وؤولوا اللجن���ة الدولي���ة لل�س���ليب الأحمر عالي���ًا الدور 
الب���ارز والفع���ال ال���ذي تقوم به موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطني���ة ، حيث واأن 
اأعمال املوؤ�س�س���ة تتح���دث عنها ، واأكدوا على �س���رورة متابع���ة اللقاءات 
بني املوؤ�س�س���ة واللجنة ، ل�س���يما يف اأوجه الهتمامات امل�سرتكة و�سرورة 

التن�سيق واملتابعة للم�ساريع التي تقوم بها اجلهتان.
ح�س���ر اللقاء من�س���قة ق�س���م ال�س���حة � بيلر بو�س���ا � وطبيب ال�سجون يف 
اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر � يوني�سيوكوين � ومن�سقة ق�سم احلماية يف 
ال�س���ليب الأحمر � جيزيال هريناندز � ومن�سق ق�سم املياه � مي�سال براون � 

وامل�ست�سار القانوين / حممد النزيلي.
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زار مدير مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق 
ال�س���وؤون الإن�س���انية يف اليم���ن ال�س���يد 
جورج خوري � موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 
مطل���ع الع���ام 2017م ، لالط���الع عل���ى 
اأن�س���طة املوؤ�س�س���ة واأعماله���ا يف تبن���ي 

ق�سايا ال�سجناء.
وا�ستمع خوري من اأمني عام املوؤ�س�سة � 
الأ�ستاذ / يحيى علي احلباري ، ومدير 
عام املوؤ�س�س���ة � الأ�س���تاذ / ف�سل عبيد � 
اإلى �س���رح عن الربامج وامل�س���اريع التي 
تنفذه���ا املوؤ�س�س���ة ، يف الإ�س���الحيات 
املركزية ومراكز احلج���ز الحتياطي ، 
وما يعانيه ال�ص���جناء فيها من نق�ض يف 
اخلدمات الأ�سا�س���ية كالغذاء وال�سحة 

والإيواء.
واأو�س���حا اأن�سطة املوؤ�س�س���ة وما قدمته 
لالإفراج عن ال�س���جناء املع�س���رين، من 

خ���الل دف���ع احل���ق اخلا����ص عنه���م.. 
م�س���ريين اإلى اأن املوؤ�س�س���ة �ساهمت يف 
الإفراج عن 138 �س���جني مع�سر يف عام 
2016 ، بالإ�س���افة اإل���ى تق���دمي �س���الل 

حم���الت  وتنفي���ذ  لل�س���جناء،  غذائي���ة 
نظافة مع تقدمي م�س���تلزمات �س���حية، 
وعمل برامج تدريبية وتاأهيلية لل�سجناء 
وال�سجينات والأحداث ، يف الإ�سالحية 

املركزية باأمانة العا�سمة.
واأطلع���ا مدي���ر مكت���ب الأم���م املتحدة 
لتن�سيق ال�سوؤون الإن�س���انية على معاناة 
الع���دوان  ج���راء  اليم���ن  يف  ال�ص���جون 
واحل�س���ار ال���ذي تتعر����ص ل���ه بالدنا، 
وتفاقم الأعباء وندرة الحتياجات التي 
تعانيه���ا ال�س���جون دون مراعاة حلقوق 
الإن�سان، اأو الأخذ بالعتبار اأن ال�سجون 

فيها اأنا�ص م�سلوبي احلرية.
رافق ال�س���يد/ جورج خوري الدكتور/ 
العالق���ات  من�س���ق   � املن�س���ور  جني���ب 
وال�س���وؤون الإن�س���انية يف مكت���ب الأم���م 
املتح���دة لتن�س���يق ال�س���وؤون الإن�س���انية، 

والأ�ستاذ/ اأ�سيد املروين. 
كما ح�س���ر اللقاء رُجل املال والأعمال 
الع���ودي جمل����ص  عب���داهلل حمم���د  اأ/ 

ال�سرف العلى للموؤ�س�سة.

مدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 السيد جورج خوري يزور مؤسسة السجين الوطنية

مؤسسة السجين الوطنية 
تشارك في وقفة احتجاجية 
أمام مكتب األمم المتحدة

�س���اركت موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية مع احتاد ن�س���اء اليمن والتحالف 
املدين لل�س���لم وامل�س���احلة الوطنية وعدد من منظمات املجتمع املدين يف 
الوقف���ة الحتجاجية ، اأمام مكتب الأمم املتحدة ب�س���نعاء ، بالتزامن مع 

منا�سبة اليوم العاملي للمراأة ال�8 من مار�ص من كل عام.
ورفع يف الوقفة الحتجاجية لفتات طالبت بال�سالم كي ل ت�سيع حقوق 
املراأة خا�سة ال�سجينات ، واحتوت بع�ص الالفتات على عبارات )�سمتكم 
يقتل اأطفالنا( )املراأة اليمنية متوت ب�سبب الأو�ساع التي تعي�سها البالد( 

)املاليني يعانون من نق�ص الدواء(.

وزيرة حقوق اإلنسان تزور 
مؤسسة السجين الوطنية

رئيسة بعثة منظمة
 أطباء بال حدود لليمن

 تزور مؤسسة السجين الوطنية

مدير عام مؤسسة السجين 
يلتقي مسؤولي الحماية في 
اللجنة الدولية للصليب األحمر

زارت وزيرة حقوق الإن�س���ان � الأ�س���تاذة / علياء ال�س���عبي � موؤ�س�س���ة ال�س���جني 
الوطنية يف يونيو 2017م.

واأكدت وزيرة حقوق الإن�س���ان اأن ما تقوم به موؤ�س�س���ة ال�س���جني يف �سلب العمل 
الإن�س���اين اخلالق ، والذي ي�س���جع على العمل معها ، مبدية �سرورة عمل وزارة 
حقوق الإن�س���ان مع املوؤ�س�س���ة خا�س���ة يف الق�س���ايا ذات البعد الإن�ساين ، مثمنة 
العمل الذي تقوم به املوؤ�س�س���ة يف تبني ق�س���ايا ال�سجناء املع�سرين ودفع احلقوق 
اخلا�س���ة التي عليهم ، بعد التفاو�ص مع اأ�سحاب احلقوق واإخراج ال�سجناء من 

ال�صجون. 
واأ�س���ارت وزيرة حقوق الإن�س���ان اإلى اأهمية عمل �س���راكة جمتمعية بني الوزارة 
وموؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية  ، يف اإطار العمل الإن�ساين الذي تنفذه املوؤ�س�سة يف 
الإ�س���الحيات ومراكز احلجز الحتياطي ، وتبني ق�سايا ال�سجناء وال�سجينات 

وتوفري احتياجاتهم.

زارت رئي�س���ة بعث���ة اأطب���اء بال ح���دود الإ�س���بانية لليمن � ال�س���يدة / لويزا 
ماكرينج � موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية يف اأكتوبر 2017 ، وكان يف ا�ستقبالها 

اأمني عام املوؤ�س�سة � الأ�ستاذ / يحيى علي احلباري.
ويف الزيارة التي ح�سرها الأ�ستاذ / علي العا�سمي � املن�سق العام ملنظمات 
املجتمع املدين - ع�سو جمل�ص الأمناء يف موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية والأ�ستاذ 
/ ف�س���ل حمرز � املدير العام � ا�ستمعت مبعوثة منظمة اأطباء بال حدود من 
اأمني عام املوؤ�س�سة � الأ�ستاذ / يحيى علي احلباري � واملدير العام/ الأ�ستاذ 
ف�س���ل عبيد � ل�س���رح عن ما تقوم به موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية من اأعمال 
اإن�س���انية وخريية � ت�س���ب يف م�س���لحة ال�س���جناء وال�س���جينات يف ال�سجون 

اليمنية.
واأو�س���ح اأمني عام املوؤ�س�سة باأنها تعمل على اإخراج ال�سجناء املع�سرين من 
ال�س���جون بعد دفع احلقوق اخلا�س���ة التي عليهم ، وتقدمي العون الق�س���ائي 
لل�س���جناء الذي���ن ل ي�س���تطيعون دفع اأتع���اب املحامني ، وتوف���ري احتياجات 

ال�سجناء وال�سجينات ، وتوزيع �سالل غذائية لأ�سر ال�سجناء.
كم���ا ا�س���تمعت ماكرين���ج م���ن مدير ع���ام املوؤ�س�س���ة ل�س���رح ع���ن الربامج 
والأن�سطة التي تنفذها املوؤ�س�سة ، يف الإ�سالحيات املركزية ومراكز احلجز 
الحتياطي ، واخلدمات التي تقدمها لل�س���جناء وال�سجينات والتي تعترب من 

ال�سرائح املن�سية يف املجتمع اليمني.
واأعرب الأ�ستاذ / ف�سل عبيد عن تطلعه اإلى ال�سراكة مع املنظمات الدولية 
، والعمل على تقدمي امل�س���اريع واخلدمات ل�سريحة ال�سجناء وال�سجينات يف 

الإ�سالحيات املركزية.
بع���د ذل���ك طافت مبعوث���ة اأطباء بال حدود مكاتب موؤ�س�س���ة ال�س���جني ، 
مع���ربة يف الوقت ذاته ع���ن اإعجابها باخلدمات الإن�س���انية والجتماعية 

التي تقدمها ، كما اأبدت ا�ستعدادها للتعاون مع املوؤ�س�سة.

في اليوم العالمي للمرأة
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التقى نائب رئي�ص جمل�ص اأمناء موؤ�س�س���ة ال�سجني 
الوطنية � الأ�ستاذ / حممد حممد �سالح � ومعه مدير 
عام املوؤ�س�س���ة � الأ�س���تاذ / ف�س���ل عبي���د � يف نوفمرب 

2017 النائب العام � القا�سي / ماجد الدربابي.
ويف بداي���ة اللقاء هناأ نائ���ب رئي�ص جمل�ص الأمناء 
ومدير عام املوؤ�س�س���ة النائب العام لنيله ثقة القيادة 
ال�سيا�س���ية وتولي���ه ه���ذا املن�س���ب ، كم���ا نق���ال اإليه 
اأ�س���دق التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة من رئي�ص 
املوؤ�س�سة والأمني العام وكافة اأع�ساء جمل�ص الأمناء 
والهيئ���ة التنفيذي���ة باملوؤ�س�س���ة ، متمنني ل���ه التوفيق 

وال�سداد يف املهام التي اأُ�سندت اإليه وهو اأهٌل لها.
 ويف الوقت نف�س���ه ع���رّب النائب العام عن �س���كره 

لهذه امل�ساعر النبيلة.
ويف اللق���اء اأ�س���ار نائ���ب رئي����ص جمل����ص الأمناء 
اإل���ى اأهمي���ة تعزي���ز التع���اون وال�س���راكة م���ع مكتب 
النائب العام ، لفتًا اإلى اأن موؤ�س�س���ة ال�س���جني تعمل 
بال�س���راكة والتعاون م���ع مكتب النائب العام ب�س���كل 
جيد منذ تاأ�سي�س���ها ، ونتطلع اإل���ى مزيٍد من التعاون 
يف خدمة ق�سايا ال�سجناء وال�سجون ، يف اإطار العمل 

الإن�صاين.

من جهته ا�س���تعر�ص مدير عام موؤ�س�سة ال�سجني 
الوطني���ة الربامج وامل�س���اريع التي تنفذها املوؤ�س�س���ة 
يف جمالت احلماية التي تهدف مل�س���اعدة ال�سجناء 
املع�س���رين ، وتقدمي خدمة العون الق�سائي ، وبرامج 
الإيواء والتغذية والتاأهيل والتدريب وال�سحة واملراأة 

والطفل.
بدوره ثمن النائب العام جهود موؤ�س�س���ة ال�س���جني 
الوطني���ة يف خدمة ق�س���ايا ال�س���جناء وال�س���جينات 
وتاأهيل ال�س���جون، موؤكدًا على اأهمية ا�س���تمرار عمل 

املوؤ�س�سة الهادف لتبني ق�سايا ال�سجناء وال�سجينات 
وتنفيذ م�ساريع خمتلفة يف ال�سجون.

ح�س���ر اللقاء القا�س���ي/ عبا�ص اجل���رايف � مدير 
ع���ام مكتب النائب العام � والقا�س���ي / اإبراهيم اأبو 
الرجال� القائم باأعمال �سعبة ال�سجون مبكتب النائب 
الع���ام، والأ�س���تاذ / عبد امللك �س���رف الدين � مدير 
اإدارة ال�س���وؤون القانونية مبوؤ�س�سة ال�سجني الوطنية � 
والأ�ستاذ / با�سم ال�س���امي � مدير اإدارة امل�ساعدات 

الق�سائية مبكتب النائب العام.

اأمن���اء  رئي����ص جمل����ص  نائ���ب  التق���ى 
موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية � الأ�ستاذ / 
حممد حمم���د �س���الح � والأم���ني العام 
الأ�س���تاذ / يحي���ى عل���ي احلب���اري � يف 
اأكتوب���ر 2017 رئي�ص م�س���لحة التاأهيل 
والإ�س���الح � الل���واء / عب���د اهلل حممد 

الهادي.
ويف اللق���اء الذي ح�س���ره الأمني العام 
امل�س���اعد � الأ�س���تاذ / حمم���د حمم���د 
الآن�س���ي � ومدير عام املوؤ�س�سة � الأ�ستاذ 
/ ف�سل عبيد � اأَطلع نائب رئي�ص املجل�ص 
والأم���ني الع���ام رئي�ص امل�س���لحة جهود 
املوؤ�ص�ص���ة الإن�صانية مل�ص���اعدة ال�صجناء 
املع�سرين ، وتوفري احتياجات ال�سجناء 
وال�سجينات يف الإ�س���الحيات املركزية 
، وتنفي���ذ م�س���اريع يف الإ�س���الحيات ، 
اآخره���ا جتهي���ز الوح���دة ال�س���حية يف 
الإ�س���الحية املركزية باأمانة العا�س���مة 
، الت���ي مولته���ا جمموعة احل���اج / علي 

حممد احلباري واأولده.
واأك���د نائ���ب رئي����ص املوؤ�س�س���ة والأمني 
العام حر�ص موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطنية 
العم���ل على تنفي���ذ الربامج وامل�س���اريع 
ع���دة  يف  وال�س���جون  الإ�س���الحيات  يف 

والغ���ذاء  ال�س���حة  منه���ا   ، جم���الت 
والتاأهي���ل والتدريب واإخراج ال�س���جناء 
املع�س���رين ، بعد دفع احلقوق اخلا�س���ة 

التي عليهم وتقدمي العون الق�سائي.
واأ�س���ارا اإل���ى اأهمي���ة تعاون م�س���لحة 

التاأهيل والإ�س���الح ، يف �س���بيل ت�س���هيل 
الإن�س���انية  ال�س���جني  موؤ�س�س���ة  مه���ام 
احلج���ز  ومراك���ز  الإ�س���الحيات  يف 

الحتياطي.
وقدما لرئي�ص امل�سلحة مذكرة تفاهم 
وتعاون م�سرتك بني املوؤ�س�سة وم�سلحة 
التاأهي���ل والإ�س���الح ، لتعزي���ز التعاون 

امل�سرتك وتن�سيق اجلهود.
ب���دوره اأ�س���اد رئي�ص م�س���لحة التاأهيل 
والإ�س���الح � الل���واء / عب���د اهلل حممد 
الهادي � بدور موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 
يف تبني ق�س���ايا ال�س���جناء وال�سجينات 
يف ال�سالحيات ، وم�س���اعدة ال�سجناء 
املع�س���رين ، وتنفي���ذ برام���ج وم�س���اريع 

هادفة ومهمة.
واأكد على اأن قيادة امل�س���لحة �س���تعمل 
عل���ى ت�س���هيل مهام موؤ�س�س���ة ال�س���جني 
الوطني���ة يف كاف���ة املج���الت يف اإط���ار 

اأعمالها الإن�صانية.
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ناق�ص نائب رئي�ص موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية � الأ�ستاذ / حممد حممد �سالح 
� ومعه مدير عام املوؤ�س�س���ة �  الأ�س���تاذ / ف�س���ل عبيد � خالل لقائهما يف يناير 
2017 بوفد حكومة ال�س���باب برئا�س���ة وزير التخطيط والتعاون الدويل � هيثم 
حم���دي � كيفي���ة التن�س���يق بني اجله���ات الر�س���مية ومنظم���ات املجتمع املدين 
واملنظمات الدولية ، وتعزيز اأوجه ال�سراكة والتعاون فيما بينها، وعر�ص مدير 
عام موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية على وفد حكومة ال�س���باب الربامج وامل�ساريع 
والن�ساطات التي تقوم بها املوؤ�س�سة ، اخلا�سة بق�سايا ال�سجناء والإ�سالحيات 
ومراكز احلجز الحتياطي ، ودورها يف تبني ق�ساياهم يف الإطار املجتمعي.

م���ن جهته ثمن الوف���د احلكومي جهود املوؤ�س�س���ة املبذولة يف �س���بيل تخفيف 
معاناة ال�صجناء.

�س���اركت موؤ�س�سة ال�س���جني الوطنية يف 
لق���اء ت�س���اوري عق���د ب�س���نعاء يف يناير 
2017 ، ملناق�سة اآليات التن�سيق والتعاون 
، ب���ني وزارة حق���وق الإن�س���ان ومنظمات 

املجتمع املدين احلقوقية.
ويف مداخلة ملدير عام موؤ�س�سة ال�سجني 
الوطنية � الأ�س���تاذ / ف�سل عبيد � اأو�سح 
ب���اأن موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطني���ة تعم���ل 
يف الإط���ار املجتمع���ي، من خ���الل تنفيذ 
املوؤ�س�س���ة لربامج وم�س���اريع متعددة ، يف 
الإ�س���الحيات املركزي���ة ومراكز احلجز 

الحتياطي ، منذ اأربع �سنوات.
اإل���ى اأن املوؤ�س�س���ة اأفرج���ت يف  واأ�س���ار 
العام 2016م عن 138 �صجني مع�صر من 
الإ�سالحيات املركزية ، وتعمل من خالل 
برنام���ج الع���ون الق�س���ائي عل���ى تكليف 
حمام���ني متطوع���ني تابعني للموؤ�س�س���ة ، 
للرتاف���ع عن ق�س���ايا ال�س���جناء الذين ل 
ي�س���تطيعون دف���ع اأج���ور املحام���اة ، من 
خالل عمل ا�س���تبيانات ودرا�س���ة حالت 
ال�س���جناء املعدمني والفق���راء ، يف جميع 
املحاكم والإ�سالحيات املركزية ومراكز 

احلجز الحتياطي.
ونّوه اإلى تطلع املوؤ�س�س���ة العمل مع وزارة 
حق���وق الإن�س���ان واملنظم���ات الدولي���ة ، 
لتخفيف املعاناة عن ال�سجناء واللتفات 
اإل���ى ق�س���اياهم ، وتوف���ري احتياجاته���م 

داخل ال�سجون.

 من جانبها اأكدت وزيرة حقوق الإن�سان 
� علي���اء في�س���ل عب���د اللطي���ف �  حر�ص 
ال���وزارة عل���ى حتقي���ق �س���راكة حقيقية 
م���ع منظم���ات املجتمع امل���دين ، خلدمة 
كاف���ة  و�س���مان  وحمايته���م  املواطن���ني 
حقوقهم ، مو�سحة اأهمية اخلروج بروؤية 
موح���دة ع���ن اأولويات املرحل���ة القادمة، 
وال�س���راكة احلقيقي���ة الفاعل���ة ملوا�س���لة 

اجلهود يف ر�سد وتوثيق كل اجلرائم.
واأكد وكي���ل وزارة ال�س���وؤون الجتماعية 
والعم���ل � عل���ي �س���الح عب���د اهلل � اأهمية 
عقد مثل هذه اللقاءات ، لتقريب وجهات 
النظر بني املنظمات واجلانب احلكومي 
، وطرح الروؤى مل�س���لحة العمل احلقوقي 
واملدين وتن�س���يق اجله���ود ، وكذا معرفة 
م���دى تنا�س���ب تل���ك اجله���ود م���ع حجم 

املعاناة التي خّلفها العدوان.
فيم���ا اأكد مدير ع���ام منظمات املجتمع 
املدين بوزارة حقوق الإن�س���ان � الدكتورة 
/ لنا ال�س���رعبي �  وع�سو املجل�ص املحلي 
باأمانة العا�س���مة � طه الهمداين � وممثلة 
منظمات املجتمع املدين �  رجاء امل�سعبي 
�  عل���ى عق���د موؤمت���ر ملنظم���ات املجتمع 
امل���دين لتعزيز ال�س���راكة ب���ني منظمات 
املجتم���ع امل���دين واجلان���ب احلكوم���ي ، 
واإب���راز معاناة املواطنني ج���راء العدوان 
، وتكثي���ف اجلهود للعمل من اأجل حماية 

حقوق الإن�سان يف اليمن.

نظ���م دار التوجيه الجتماعي - بنني 
بالتعاون مع موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية 
وموؤ�س�س���ة اأجيالنا للتنمية خالل �سهر 
يونيو املا�س���ي � حتت �س���عار “ الفنان 
الإن�س���ان مع اأطف���ال ال���دار” � فعالية 
الي���وم املفتوح للمو�س���م الث���اين 2017 
، م���ع كوكب���ة م���ن جن���وم الدرام���ا ، 

والفنانني اليمنيني.
ب���داأت الفعالية التي ح�س���رها رئي�ص 
جلن���ة ال�س���ئون الجتماعي���ة مبحل���ي 
الأمان���ة - حم���ود النقي���ب - بربنامج 
ريا�س���ي لألعاب : كرة الطاولة والقدم 
وال�س���طرجن والتن�ص واجليم ، لأطفال 

ال���دار وامل�س���اركني ، وكذل���ك قدم���ت 
عرو����ص م�س���رحية للفرق امل�س���رحية 

واأغاين.
واأو�س���ح مدير ع���ام الدار � الأ�س���تاذ 
/ حمم���د الع���رايف � ب���اأن اله���دف من 
الي���وم املفت���وح ه���و الدم���ج املجتمعي 
لالأطفال الأحداث ، والذي يعمل على 
التخفيف من العنف الداخلي ، ويعمل 
على غر�ص حب املجتمع لدى الأطفال 

الأحداث.
وثم���ن مدي���ر ال���دار جهود موؤ�س�س���ة 
م���ع  وتفاعله���ا  دعمه���ا  يف  ال�س���جني 

اأن�سطة وفعاليات الدار.

تعزيز ال�سراكة املجتمعية

يوم مفتوح يف دار التوجيه الجتماعي لقاء ت�ساوري لبحث �سبل التعاون مع 
اجلانب احلكومي ومنظمات املجتمع املدين

نائب رئي�س جمل�س الأمناء
 واملدير العام يناق�سان مع حكومة ال�سباب

بالتعاون مع موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية ت�سارك يف 

نائب رئيس مجلس األمناء وأمين عام المؤسسة
 يلتقيان برئيس مصلحة التأهيل واإلصالح

نائب رئيس مجلس األمناء بمؤسسة السجين الوطنية 
والمدير العام يلتقيان بالنائب العام
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نفذت موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية خالل 
العام 2017 م توزيع 1110 �سلة غذائية 
ل����1110 اأ�س���رة بواقع 7770 م�س���تفيد 
من اأ�س���ر ال�س���جناء يف اأمانة العا�سمة 
وحمافظت���ي عم���ران واإب ، بتمويل من 
جمموعة احلاج / علي حممد احلباري 
وموؤ�س�س���ة )MTN( اخلريية  وم�سروع 

التغذية املدر�سية.

واأ�س���ار اأم���ني عام موؤ�س�س���ة ال�س���جني 
عل���ي  يحي���ى  الأ�س���تاذ/  الوطني���ة، 
ال�س���الل  توف���ري  اأن  اإل���ى  احلب���اري، 
ُيع���د م���ن  ال�س���جناء  الغذائي���ة لأ�س���ر 
اأولويات امل�ساريع التي تنفذها موؤ�س�سة 
ال�س���جني، يف اإط���ار توفري الغ���ذاء ملن 

فقدوا عائلهم الوحيد وهو ال�سجني.
ولف���ت اإلى اأن اأ�س���رة ال�س���جني يف ظل 

الظروف احلالية التي تعي�س���ها بالدنا 
تعاين اأكرث من غريها من الأ�سر، حيث 
تت�س���اعف عليها ح���دة نق����ص الغذاء 
لع���دم وج���ود معي���ل يعمل على ك�س���ب 

العي�ص واإطعام اأ�سرته.
ونّوه باأن توزيع ال�سالل الغذائية خ�سع 
لإجراء م�س���ح مي���داين دقي���ق ، عملته 
موؤ�ص�صة ال�ص���جني الوطنية لل�صجناء يف 

���ي حالة اأ�سرهم  ال�س���الحيات، وتق�سّ
لكي ت�سل ال�سالل الغذائية مل�ستحقيها.
ودع���ا كل رج���ال اخل���ري وال�س���ركات 
اإل���ى  الدولي���ة  واملنظم���ات  املحلي���ة 
دع���م اأ�س���ر ال�س���جناء لتوف���ري الغ���ذاء 
ال�سروري، خا�س���ة مع وجود احل�سار 
اجلائ���ر والذي يه���دد ال�س���عب اليمني 

باأكمله ب�سبح املجاعة.
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د�س���نت موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطني���ة توزي���ع احلقيب���ة 
بن���ني،   – الجتماع���ي  التوجي���ه  دار  يف  املدر�س���ية 
وال�سالحية املركزية يف اأمانة العا�سمة ق�سم الأحداث، 
يف نوفم���رب 2017 بتمويل من جمموع���ة اجليل اجلديد، 
واأو�س���ح نائ���ب رئي����ص جمل����ص الأمن���اء يف املوؤ�س�س���ة � 
الأ�س���تاذ/ حممد حممد �س���الح � باأن م�س���روع احلقيبة 
املدر�س���ية ياأت���ي يف اإط���ار حر�ص املوؤ�س�س���ة عل���ى تعليم 
الأح���داث ب�س���كل م�س���تمر، يف دار التوجي���ه الجتماعي 

والإ�سالحية املركزية باأمانة العا�سمة.

الأمني العام امل�س���اعد � الأ�ستاذ / حممد الأن�سي � اأ�سار 
اإل���ى اأن 315 حقيب���ة مدر�س���ية وزعت عل���ى الأحداث يف 
دار التوجيه الجتماعي ، وق�س���مي الأحداث وال�سجينات 
)مركز حمو الأمية ال�سجينات( يف الإ�سالحية املركزية 

باأمانة العا�سمة ، واأ�سر ال�سجناء.
واأ�س���ار اإلى اأن توزيع احلقيبة املدر�سية ياأتي حر�سًا من 
موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية وجمموعة اجليل اجلديد على 
ت�س���جيع الأحداث ملوا�س���لة تعليمهم الأ�سا�سي والثانوي، 

وتاأهيلهم علميًا، وحمو الأمية عند ال�سجينات.

ولف���ت اإل���ى اأن موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطني���ة تعمل على 
توفري احتياج���ات الأح���داث يف دار التوجيه الجتماعي 
ب�س���كل م�س���تمر ، وكذلك الإ�س���الحية املركزية يف اأمانة 

العا�سمة، وفق ما هو متاح لها.
 � ب���دوره ثم���ن مدي���ر ع���ام دار التوجي���ه الجتماع���ي 
الأ�ستاذ/ حممد العرايف � دور موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 
وجمموع���ة اجليل اجلديد لتوفريهم احلقيبة املدر�س���ية 
لالأح���داث ، متمني���ًا مزيدًا م���ن الدعم لتنفيذ اأن�س���طه 

الدار يف جمالت التاأهيل والتدريب.

موؤ�س�س���ة ال�س���جني تك���رم الأديب والإعالم���ي الكبري 
عبا�ص الديلمي ووزير الثقافة يف حفل تكرميي

كرمت موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطني���ة يف حفل تكرميي 
ال�س���اعر والإعالمي الكبري � الأ�ستاذ / عبا�ص الديلمي 
� بدرع املوؤ�س�سة تقديرًا لتجربته الإبداعية والإعالمية 
الزاخ���رة ، وكذل���ك كرم���ت وزير الثقافة � الأ�س���تاذ / 
عبد اهلل اأحمد الكب�س���ي � بدرع املوؤ�س�س���ة لدوره الكبري 

يف احلفاظ على املوروث الثقايف ، يف نوفمرب 2017.
ياأت���ي ذلك يف احلف���ل ال���ذي نظمته موؤ�س�س���ة عر�ص 
بلقي����ص للتنمي���ة وبي���ت ال���رتاث ال�س���نعاين ، برعاية 
وزارة الثقافة بالتعاون مع موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية 
والئتالف الوطني ملنظمات املجتمع املدين ب�سنعاء ، 
تكرميًا لل�ساعر والإعالمي / عبا�ص الديلمي ، تقديرًا 

لتجربته الإبداعية والإعالمية الزاخرة.
واأ�س���اد وزي���ر الثقاف���ة � عب���د اهلل اأحم���د الكب�س���ي � 
بالإجن���ازات الإبداعي���ة لل�س���اعر والإعالمي / عبا�ص 
الديلم���ي �  ودوره الوطن���ي الري���ادي يف رف���ع م�س���توى 
الوع���ي الثق���ايف الجتماع���ي بالهوي���ة الوطني���ة ، عرب 
العديد من الأنا�س���يد والأغاين الرا�س���خة يف الذاكرة 

الوطنية.
فيم���ا اأعرب املحتف���ى به عن �س���عادته واعتزازه بهذا 
التكرمي وما يحمله من خ�سو�سية يف نف�سه ، كونه جاء 
من �س���نعاء عا�س���مة الفن والتاريخ والثقافة والإبداع 
وموؤ�س�س���اتها البداعي���ة والثقافي���ة ، والت���ي كان له���ا 
ح�س���ورها يف �سعره الف�س���يح واحلميني ويف الأنا�سيد 

الوطنية.

من جهته اأ�س���ار مدير عام موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 
� الأ�س���تاذ / ف�س���ل عبيد � اإلى امل�س���اريع الت���ي مولتها 
موؤ�س�سة ال�سجني ، واأبرزها م�سروع مبادرة ترميم بيت 
الرتاث ال�سنعاين الذي بلغت تكلفته 3 مليون ون�سف 
املليون ريال ، كونه من امل�س���اريع الوطنية التي ت�س���عى 
املوؤ�س�سة لتمويلها باجتاه احلفاظ على املوروث والهوية 
... لفتًا اإلى اأن املوؤ�س�س���ة توؤكد دعمها لهذه امل�س���اريع 
التي حتافظ على الآثار واملتاحف ، التي مل ت�س���لم من 

ا�ستهداف العدوان ال�سعودي الأمريكي.
م���ن جانبه���ا اأكدت رئي�س���ة موؤ�س�س���ة عر����ص بلقي�ص � 
دعاء الوا�س���عي � اأهمية ت�س���افر اجلهود للحفاظ على 
املن�س���اآت التاريخية والأثرية يف مدينة �س���نعاء ، التي 

تواجه العديد من املخاطر.

عقدت موؤ�س�سة ال�س���جني الوطنية �سلحًا قبليًا بني �سجني 
واأ�س���حاب احلق، وذلك بدفع الأر�ص الذي على ال�سجني ، 

واإخراجه من ال�سجن يف نوفمرب2017.
وق���د كان لل�س���يخ / حمم���د حممد �س���الح � نائ���ب رئي�ص 
جمل����ص اأمن���اء موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطني���ة � دور بارز يف 

متابعة الق�سية ، وال�سعي اجلاد واحلثيث يف حلها.
ويف ال�س���لح ال���ذي ح�س���ره عدد م���ن الوجه���اء والأعيان 
وعلى راأ�سهم ال�سيخ / يحيى علي عاي�ص ، وال�سيخ / يحيى 

غوبر، وع�س���و جمل�ص الأمناء � الأ�س���تاذ / حممد �س���ارب 
� اأو�س���ح مدير عام موؤ�س�س���ة ال�س���جني � الأ�س���تاذ / ف�س���ل 
عبيد � باأن ال�س���لح من اأعمال موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية 
التي تهدف اإلى حل امل�س���كالت بني املتخا�سمني ، وتقريب 

وجهات النظر والت�سامح واإ�سالح ذات البني. 
منوه���ًا ب���اأن ال�س���لح مت بعد جه���ود حثيثة م���ن عدد من 
ال�سخ�س���يات الجتماعية والعتبارية وامل�سايخ والأعيان، 
للتقري���ب بني اأ�س���حاب احل���ق والقبول بال�س���لح والتنازل 

عن بع�ص احلق ، ا�س���تنادًا لقوله تعالى: »فمن عفا واأ�سلح 
فاأجره على اهلل« حيث مت تخفي�ص مبلغ الأر�ص من 8 مليون 
اإلى 3 مليون ، وقد دفعت موؤ�س�س���ة ال�س���جني 2 مليون ريال 

، ومن ال�سيخ يحيى عاي�ص واأ�سرة ال�سجني مليون ريال.
ب���دوره اأكد ال�س���يخ / يحيى علي عاي�ص باأن هذا ال�س���لح 
ياأتي يف �س���ياق تعزيز الروابط الجتماعية، واإ�سالح ذات 
الب���ني وخلق روح الت�س���امح والإخاء ، الت���ي تعد من جوهر 

الأعراف والتقاليد بني اأو�ساط املجتمع اليمني.

موؤ�س�سة ال�سجني تد�سن توزيع احلقيبة املدر�سية
موؤ�س�سة ال�سجني تكرم الأديب والإعالمي الكبري يف دار التوجيه الجتماعي واإ�س��الحية الأمانة

 ع�با�س ال�ديلم�ي ووزير الثقافة يف حفل تكرميي

موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية تعقد �سلحًا قبليًا وتدفع »اأر�س« على �سجني

موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية توزع 1110 �سلة
غذائية ل� 7770 ف��رد م�ن اأ�س�ر ال�سج�ناء

بتمويل من جمموعة اجليل اجلديد

بتمويل من »موؤ�س�سة MTN اخلريية« و»جمموعة احلاج حممد علي احلباري واأولده«
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 افتتح اأمني عام موؤ�س�س����ة ال�س����جني الوطنية يحيى علي احلباري ومعه رئي�ص موؤ�س�سة 
اجلرحى قا�سم احلمران معمل اخلياطة وفن التطريز للجرحى واملعاقني مبركز طالئع 

امل�ستقبل يف 2018/1/10.
يحتوي املعمل الذي نفذته موؤ�س�س����ة ال�س����جني الوطنية �س����من برنامج الإغاثة الوطني 
بتكلفة 15 مليون ريال بتمويل من الأ�س����تاذ يحيى علي احلباري، على 45 ماكينة خياطة 
وتطري����ز وحياك����ة منه����ا 20 ماكينة خياط����ة و20 ماكين����ة تطريز و5 مكائ����ن حياكة مع 

ملحقاتها.
ويف الفتتاح الذي ح�س����ره مدير عام املوؤ�س�س����ة الأ�س����تاذ ف�س����ل عبيد ا�ستمع احلمران 

واحلباري من م�سئول مركز الطالئع يحيى قروا�ص اإلى �سرح عن املعمل الذي ي�ستوعب 
80 معاقًا يتم تدريبهم وفقًا ملناهج حديثة يف اخلياطة والتطريز واحلياكة ، مبا ي�س����هم 

يف توفري فر�ص عمل لهم وحت�سني م�ستواهم املعي�سي .
واأو�س����ح قروا�ص باأن املعمل الى جانب تاأهيل اجلرحى واملعاقني ينتج املالب�ص ال�ستوية 

وال�سيفية ومنتجات التطريز واحلياكة.
اأو�سح قروا�ص باأن املعمل �سيوؤهل اجلرحى واملعاقني من خالل دورات تدريبية معتمدة 
على مناهج حديثة يف اخلياطة والتطريز واحلياكة ، والذي �س����يمكنهم من اإيجاد دخل 

ي�ساعدهم على العي�ص وفر�ص عمل كبرية لهم.

بتمويل من رجل الأعمال الأ�ستاذ/ يحيى علي احلباري 
اأمني عام موؤ�س�سة ال�سجني ورئي�س موؤ�س�سة اجلرحى يفتتحان

 معمل خياطة للجرحى واملعاقني

م�ساريع خالقه

بتكلفة تقدر ب�حوايل 90 األف دولر 
وبتمويل ال�سركة اليمنية الدولية لل�سناعات الغذائية

�لنائب �لعام يفتتح م�سروع �لوحدة �ل�سحية 
باالإ�سالحية �ملركزية باأمانة �لعا�سمة

افتت��ح النائ����ب الع����ام � القا�س����ي / ماج����د الدربابي � 
ومع����ه املفت�ص العام بوزارة الداخلي����ة � اللواء / اإبراهيم 
املوؤيد � واأمني عام موؤ�س�س����ة ال�سجني الوطنية � الأ�ستاذ / 
يحيى علي احلباري ، يف 2017/12/19 م�سروع جتهيز 
وتاأثيث الوحدة ال�س����حية بالإ�س����الحية املركزية باأمانة 
العا�سمة الذي نفذته موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية ، بتكلفة 

90 األف دولر.
وطاف القا�س����ي الدربابي واللواء املوؤيد ومعهما رئي�ص 
م�س����لحة التاأهيل والإ�س����الح � اللواء / عبد اهلل الهادي 
� باأق�س����ام الوحدة ال�س����حية املكونة من غرف الطوارئ 
والعمليات والعناية املرك����زة ، التي مت جتهيزها باأحدث 
الأجه����زة الطبية ، بالإ�س����افة اإلى املخترب وال�س����يدلية 
وغرف الرقود التي تت�سع ل� 20 �سريرًا ، بتمويل جمموعة 

احلاج / علي حممد احلباري واأولده.
واأ�س����اد النائب العام بجهود موؤ�س�س����ة ال�سجني الوطنية 
الت����ي نف����ذت امل�س����روع وكذل����ك جمموعة احل����اج / علي 

حممد احلباري التي مولت امل�سروع ، م�سريًا اإلى اأنه من 
ال�س����رورة اإدخال وحدة �س����حية يف كل الإ�سالحيات يف 

حمافظات اجلمهورية.
واأك����د عل����ى اأهمي����ة رعاي����ة ال�س����جناء �س����حيًا وغذائيًا 
، بحي����ث يخرج����ون م����ن بع����د انق�س����اء عقوبته����م وهم 
قادرون على الندماج يف املجتمع ، ومواطنون �ساحلون 

وفاعلون.
فيما اأو�س����ح اأمني عام موؤ�س�س����ة ال�س����جني � الأ�س����تاذ / 
يحي����ى عل����ي احلب����اري � اأن الوح����دة �س����تقدم اخلدمات 
ال�س����حية ل� ثالثة اآلف و500 �صجني و�صجينة من نزلء 
الإ�س����الحية بعد جتهيزه����ا باأحدث الأجه����زة الطبية ، 
التي توؤهلها اأي�س����ًا لإجراء العمليات ال�س����غرى والكربى 
، بالتن�س����يق مع مكتب ال�س����حة العامة وال�س����كان باأمانة 

العا�سمة.  
واأكد اأن امل�سروع ياأتي يف اإطار برنامج ال�سحة الهادف 
اإل����ى حت�س����ني الو�س����ع ال�س����حي يف ال�س����جون من خالل 

اإعادة بن����اء وترميم وتاأهيل الوحدات ال�س����حية التابعة 
لها ، وكذا توفري بيئة �سحية للحد من انت�سار الأمرا�ص 
والأوبئة يف اأو�ساط ال�سجناء وال�سجينات ، بالتن�سيق مع 

اجلهات احلكومية املعنية.
وحث احلباري اجلهات املخت�سة والقطاع اخلا�ص على 
الهتمام بال�س����جون يف املحافظات الأخرى ، والتخفيف 
م����ن معان����اة نزلئه����ا فيم����ا يتعل����ق باجلان����ب ال�س����حي 

والتغذية.
ح�س����ر الفتتاح نائ����ب رئي�ص جمل�ص الأمناء مبوؤ�س�س����ة 
ال�سجني � حممد �سالح ، والأمني العام امل�ساعد � حممد 
الآن�س����ي ، واملدي����ر الع����ام � ف�س����ل عبي����د ، ورئي�ص جلنة 
ال�س����وؤون الجتماعية باملجل�ص املحلي باأمانة العا�س����مة � 
حمود النقيب ، ومدير عام الإ�سالحية املركزية بالأمانة 
� العمي����د / عبد الفتاح الديلمي ، ومدير مكتب ال�س����حة 
مبديرية �س����عوب � الدكت����ور / معني احمد القم�ص، وعدد 

من امل�سوؤولني يف وزارة الداخلية وموؤ�س�سة ال�سجني.
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الأعل����ى اإلى توافق هذه املنا�س����بة مع 
اأج����واء ال�س����هر الكرمي ال����ذي يحمل 
الرحم����ة والبذل والعط����اء والإنفاق، 
والنظ����ر بعني الرحمة اإلى املحتاجني 
واملع�س����رين واملظلومني يف كل اأرجاء 
الوط����ن ، وخا�س����ة الذي����ن قبعوا بني 

جدران ال�صجون.
واأو�س����ح اأن كثريًا من ق�س����ايا نزلء 
ال�س����جون وخلفية الإ�س����كاليات التي 
وقع����وا ب�س����ببها يف انته����اك القوانني 
والو�س����ول  املحظ����ورات  وارت����كاب 
اإل����ى ال�س����جون ، جراء ق�س����ور الدور 
الق�سائي والعديل والأمني .. موؤكدًا 
ال�س����بطية  الأجه����زة  قي����ام  اأهمي����ة 
والق�س����ائية بدوره����ا وف����ق القوانني 
والنظم، ون�سر وتعميق ثقافة التكامل 
والرتاح����م يف املجتم����ع وثقافة البذل 
والعط����اء والت�س����امح ، ومب����ا ي�س����هم 
يف تخفي����ف املظ����امل وحل م�س����كالت 

ال�صجون وال�صجناء .
ال�س����ماد  �س����الح   / الأخ  واأع����رب 
عن �س����كره وتقديره وقي����ادة املجل�ص 
ال�سيا�س����ي الأعلى ملا تقوم به اللجنة 
العلي����ا لرعاية ال�س����جناء واملنظمات 
امل�س����اندة، واأهمية اأن يتط����ور الأداء 
اإل����ى الرعاي����ة الكاملة وال�س����راكة يف 
تنفيذ برامج تطوير ال�سجون ورعاية 
ال�س����جناء واأو�س����اعهم الجتماعي����ة 
وال�س����حية ب����ني منظم����ات املجتم����ع 
املدين وموؤ�س�سات الدولة واملنظمات 
الدولي����ة .. منوهًا بال����دور الإيجابي 
ال����ذي تق����وم ب����ه موؤ�س�س����ة ال�س����جني 
يحي����ى  الأعم����ال/  رج����ل  بقي����ادة 

احلباري.
ال�سيا�س����ي  املجل�����ص  رئي�����ص  وع����رب 
والتقدي����ر  ال�س����كر  ع����ن  الأعل����ى 
لالأجه����زة الأمني����ة والقائم����ني عل����ى 
ال�س����جون ، وم����ا قام����وا ب����ه م����ن دور 
اإيجابي يف حت�سني وحماية ال�سجون 
م����ن تاأثريات القاع����دة و داع�ص التي 
كانت قد ا�س����تهدفت نزلء ال�سجون، 
كما ح�س����ل يف تعز وع����دن وغريها، 
وم����ا حققه احل�ص الأمني واحل�س����ور 

الفع����ال يف حماية لل�س����جون من هذا 
ال�ستهداف املنظم.

فيم����ا األق����ى رئي�����ص املحكم����ة العليا 
رئي�ض اللجنة العليا لرعاية ال�صجناء 
� القا�س����ي /  وم�س����اعدة املع�س����رين 
ع�س����ام ال�س����ماوي � كلمة اأك����د فيها 
على اأهمية اإقامة مثل هذه الفعالية، 
وق����ال »اإن فعاليات يوم ال�س����جني لها 
اأثر اإيجابي يف ت�س����ليط ال�س����وء على 

ال�سجناء واأحوالهم.
واأ�ساف »اإن تخ�سي�ص يوم من اأيام 
ال�سنة ل يعنـــي الحتفال بال�سجني 

بقيـــة  يف  ون�سيانـــه  اليـــوم  هـــذا  يف 
اأيـــام ال�سنـــة، ولكنه يعنـــي م�ساعفة 
والإعـــداد  بال�سجـــني  الهتمـــام 
لربامـــج وم�ساريـــع حت�ســـني اأو�ساع 
ال�سجنـــاء وال�سجـــون ، والإفراج عن 

من ي�ستحق«.
دور  ال�س����ماوي  القا�س����ي  وثم����ن 
موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية وجمموعة 
اللجن����ة  م����ع  وتعاونه����ا  احلب����اري 
العلي����ا لرعاية ال�ص����جناء وم�ص����اعدة 
املع�سرين ، لتح�سني اأو�ساع ال�سجناء 
وال�س����جون.. داعي����ًا كافة ال�س����ركات 

واملوؤ�س�س����ات و القط����اع اخلا�����ص 
اإلى امل�صاهمة يف م�صاعدة املع�صرين 

من ال�صجناء.
ب����دوره تن����اول اأمني ع����ام موؤ�س�س����ة 
ال�س����جني الوطنية � الأ�ستاذ / يحيى 
عل����ي احلب����اري � معان����اة ال�س����جناء 
خا�سة يف ظل هذه الظروف ال�سعبة 
الت����ي متر بها البالد ج����راء العدوان 

واحل�صار.
واأكد حر�ص موؤ�س�س����ة ال�سجني على 
ال�س����تمرار يف تقدمي العون لل�سجناء 
والعمل من خالل ما تقدمه من دعم 
لتخفي����ف معاناتهم ، وتوفري الأجواء 
املنا�س����بة له����م مب����ا ي�س����من اإع����ادة 

تاأهيلهم.
وا�س����تعر�ص احلب����اري م����ا قدمت����ه 
موؤ�س�سة ال�سجني وجمموعة احلباري 
من دعم لتح�س����ني الأو�ساع املعي�سية 
والت����ي  ال�س����جون،  وك����ذا  لل�س����جناء 
متثلت يف توفري الطاق����ة الكهربائية 
النقدية  والتربعات  لل�سجن احلربي 

لبع�ص ال�سجون وامل�ست�سفيات.
فيه����ا  مت  الت����ي  الحتفالي����ة  ويف 
تك����رمي عدد م����ن املنظم����ات الدولية 
واملحلي����ة، ا�س����تعر�ص رئي�����ص اللجنة 
التح�س����ريية لفعالي����ة يوم ال�س����جني 
اليمن����ي � القا�س����ي / عب����د العزي����ز 
العن�س����ي � تو�س����يات الندوة اخلا�سة 
بالإ�س����الحيات ونزلئها ب����ني الواقع 
واحلق����وق الواجبة واأبرزها ت�س����جيع 
وتعزي����ز ال����دور املجتمعي واإ�س����راك 
ممثلني عن منظمات املجتمع املدين، 
وتدري����ب وتاأهيل موظفي ال�س����جون، 
اإلى ت�س����جيع امل�ستثمرين  بالإ�س����افة 
عل����ى اإدارة املعام����ل احلرفي����ة داخل 

ال�سجون ل�ستثمارها.
ح�س���ر الفعالي���ة اأم���ني ع���ام املجل�ص 
املحلي اأمانة العا�س���مة � اأمني جمعان، 
واملمثل املقيم للجنة الدولية لل�س���ليب 
الأحم���ر يف اليم���ن � الك�س���ندر في���ت، 
وع���دد من ممثل���ي منظم���ات املجتمع 
امل���دين واملنظمات الدولي���ة العاملة يف 

اليمن، 
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رئي�س املجل�س ال�سيا�سي الأعلى يوجه 
باإعداد تقييم اأو�ساع ال�سجناء وال�سجون

�للجنة �لعليا لرعاية �ل�سجناء تنظم �لفعالية �لثانية ليوم 
�ل�سجني �ليمني بال�سر�كة مع موؤ�س�سة �ل�سجني �لوطنية

جاء ذل����ك يف الكلم����ة الت����ي األقاها 
رئي�����ص املجل�����ص ال�سيا�س����ي الأعل����ى 
يف الحتف����ال ال����ذي اأقي����م بالق�س����ر 
اجلمه����وري ب�س����نعاء مبنا�س����بة يوم 
م����ن  الثام����ن  يف  اليمن����ي  ال�س����جني 
رم�س����ان املوافق 2017/6/3، الذي 
نظمته اللجنة العليا لرعاية ال�سجناء 
وم�س����اعدة املع�س����رين بال�س����راكة مع 

موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية.
ويف الفعالية التي ح�س����رها الدكتور 
/ قا�س����م لبوزة � نائب رئي�ص املجل�ص 
ال�سيا�سي ، وع�سو املجل�ص / �سلطان 
ال�س����امعي ، ورئي�ص حكوم����ة الإنقاذ � 
الدكت����ور / عب����د العزي����ز ب����ن حبتور 

، ورئي�����ص جمل�����ص الق�س����اء الأعل����ى 
� الدكت����ور / عب����د املل����ك الأغ����ربي ، 
ورئي�ص املحكم����ة العليا رئي�ص اللجنة 
العلي����ا لرعاية ال�ص����جناء وم�ص����اعدة 
ع�س����ام   / القا�س����ي   � املع�س����رين 
ال�س����ماوي ، والنائب الع����ام اآنذاك / 
عبد العزيز البغدادي ، ومدير مكتب 
رئا�س����ة اجلمهورية اآن����داك  � حممود 
اجلنيد ، وجه الأخ / �سالح ال�سماد 
الإنق����اذ مب�س����اعفة اجلهود  حكومة 
من اأجل حت�س����ني ال�س����جون واأو�ساع 
ال�س����جناء و ال�س����تفادة م����ن اللجنة 
ال�س����جناء، وتقيي����م  العلي����ا لرعاي����ة 
اأو�ساع ال�سجناء وو�سعهم ال�سحي، 

والو�سع املواكب لبقائهم يف ال�سجون 
من الرعاية والتاأهيل.

اأمان����ة  ال�س����جون  ن����زلء  »اإن  وق����ال 
يف اأعناقن����ا ويج����ب اأن نتفاع����ل م����ع 
الفعالي����ات والآليات التي من �س����اأنها 
تخفي����ف معاناته����م وك����ذا تخفي����ف 
ال�س����غط عل����ى الأجه����زة الق�س����ائية 
والأمني����ة«، م�س����يفا »عل����ى اجلمي����ع 
لتحقي����ق  بدوره����م  ال�س����طالع 
اإل����ى  الأه����داف املن�س����ودة للو�س����ول 

مرحلة ل نحت����اج فيها اإلى �س����جون، 
من خالل قي����ام الأجه����زة التثقيفية 
والتعليمي����ة بدوره����ا وتكام����ل جهود 
والأعم����ال،  امل����ال  ورج����ال  املجتم����ع 
زكاة  م����ن  اهلل  كت����ب  م����ا  واإخ����راج 
الجتماع����ي  والتكاف����ل  الأم����وال 
و�س����د حاج����ة املعوزين ، وك����ذا قيام 
الأجهزة الق�سائية بدورها يف تنفيذ 

الإجراءات والعقوبات “.
واأ�س����ار رئي�����ص املجل�����ص ال�سيا�س����ي 

وجه الأخ / �ســالح ال�ســماد ـ رئي�س املجل�س ال�سيا�سي الأعلى 
ـ النائــب العام باإعداد تقييم �سامل لأو�ساع ال�سجناء يف �سجون 
اجلمهوريــة، وال�سجنــاء املع�سريــن ومــن ق�ســوا ثالثــة اأربــاع 
مــدد العقوبة وما ميكــن اأن يتخذ بحقهم من اإجــراءات تخفيف 

معاناتهم، على اأن ينجز التقرير خالل ع�سرة اأيام.

ويف اختت���ام الفعالي���ة كرم رئي�ص اللجنة العليا لرعاية ال�س���جناء وم�س���اعدة 
املع�س���رين موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية ب�سهادة �س���كر وتقدير لدورها املجتمعي 
يف تبني ق�س���ايا ال�سجناء وم�ساعدة ال�سجناء امل�سعرين، وامل�ساهمة يف تاأهيل 

ال�سجون وتوفري بع�ص احتياجات ال�سجناء فيها.

تكرمي موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية
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ه املوؤ�س�سة لو�سع خطة ا�سرتاتيجية لي�ص من قبيل الرتف واإمنا جت�سيدًا  اإن توجُّ
للتميز والنجاحات التي حققتها والرغبة يف ال�س���تمرار يف املقدمة بحيث جت�س���د 
روؤيتها اأن تكون دومًا املوؤ�س�س���ة الرائدة يف رعاية ال�س���جني، وارتباطا بذلك ت�سعى 
قيادة املوؤ�س�س���ة اأن حتدث نقلة نوعية يف املوؤ�س�س���ة من خالل عملية بناء موؤ�س�سي 
متكامل���ة تقوم على اأ�س����ص حديث���ة متكنها من تو�س���يع نطاق اأن�س���طتها وامتالك 
مقومات ال�س���تمرارية يف التميز من خالل برامج وم�س���روعات رائدة حت�سن من 
واق���ع رعاية ال�س���جني ومتتد اإلى الإ�س���هام الفاعل مع خمتلف ال�س���ركاء املحليني 

واخلارجني يف تقدمي منوذج متميز من العمل املجتمعي الإن�ساين.

منهجية اإعداد ال�سرتاتيجية
لقد مت و�سع ال�سرتاتيجية باإ�ستخدام منهجية بطاقة الأداء املتوازن وهي منهجية 
قّلما تقتحمها منظمات املجتمع املدين يف اليمن ولكن حر�س���ًا من قيادة املوؤ�س�سة 
اأن يتم ربط التخطيط ال�س���رتاتيجي بالتخطيط الت�س���غيلي وتتحقق ثمار اخلطة 
ال�س���رتاتيجية بحي���ث ينهم���ك اجلمي���ع لتحقيق اأه���داف اخلطة ال�س���رتاتيجية 
م���ن اأعلى م�س���تويات املوؤ�س�س���ة اإل���ى اأدناها، كما حر�س���ت القيادة عن���د خطتها 
ال�س���رتاتيجية اجلدي���دة )2018-2020( اأن يت���م م�س���اركة خمتل���ف الأطراف 
املعنية ولذا فقد عقدت لقاءات وور�ص عمل وغريها من الفعاليات التي ا�ستهدفت 
اخل���روج بروؤي���ة متكاملة وطموحة للعم���ل حالل املرحلة القادمة م�س���تلهمة نتائج 

الأعمال ال�سابقة للموؤ�س�سة.

م�سامني ال�سرتاتيجية وتوجهاتها
متحورت م�س���امني ال�س���رتاتيجية حتديد ر�س���التها التي اأن�س���اأت من اأجلها وهي 
العم���ل على رعاية ال�س���جني وتاأهيله ومتكينه م���ن حقوقه واإعداده ليكون اإن�س���انًا 
�س���ويًا ومنتجًا يف جمتمعه. وارتباطًا بر�س���التها هذه فاإن املوؤ�س�س���ة ت�سعى لتحقيق 
روؤيته���ا يف املرحل���ة القادم���ة واملتمثل���ة يف اأن تك���ون املوؤ�س�س���ة الرائ���دة يف رعاية 
ال�س���جني، وحتقيقا لهذه الروؤية فقد مت و�س���ع جملة من الأهداف ال�س���رتاتيجية 
الت���ي متحورت ح���ول التايل: اإطالق برنامج ال�س���جون النموذجية، تو�س���يع نطاق 
تطبي���ق برنامج خدمات احلماي���ة القانونية، اإط���الق برامج وم�س���روعات رعاية 
ال�س���جني، دعم كفاءة ال�سيا�سات اخلا�سة برعاية ال�سجني وتعزيز حقوقه ، تنويع 
وتو�س���يع نط���اق خدمات برنامج امل���راأة والطفل، تطوير وتو�س���يع خدمات برنامج 
الرعاي���ة الالحقة والتمكني القت�س���ادي للمفرج عنهم واأ�س���ر ال�س���جناء، تطوير 
الأداء الإداري والفني وبناء قدرات كادر املوؤ�س�س���ة وامتالك مقومات عمل نوعية، 

تو�سيع وتفعيل دائرة عالقات املوؤ�س�سة املحلية واخلارجية.  

 فكم من اأنا�ص اأ�سبحوا جمرمني ومدانني ومفل�سني ومظلومني وكم من اأ�سر ت�سردت 
وكم اأطفال ُيتمو وكم من حقوق �س���اعت وذلك ب�س���بب عجز اأو عدم قدرة اأ�سحابها 
تو�س���يح احلقيق���ة ولع���دم وجود م���ن ميد يد امل�س���اعدة له���وؤلء يف تويل ق�س���اياهم 

ومتابعتها اأمام اجلهات ذات العالقة ف�ساعت تلك الق�سايا . 

فمثال ومن خالل عملنا يف املوؤ�س�سة منذ تاأ�سي�سها يف عام 2013م، وزياراتنا املتكررة 
لأغلب �س���جون املحافظات ومقابله الكثري من ال�س���جناء وال�سجينات ودرا�سة ملفات 
الكثري منهم وجدنا اأن عدد منهم اأ�سبح حمكوم عليه وهو مظلوم ب�سبب عدم قدرته 
حتمل نفقات التقا�س���ي للمرافعة واملتابعة وتو�س���يح ق�س���يته ب�س���كل قان���وين ليثبت 
براءته بالرغم اأن الق�سايا عادله كذلك وجدنا كثريه من ال�سجناء ق�سوا مدة طويله 
يف ال�س���جون ب�س���بب اأنه ل يوجد من يتابع لهم ق�س���اياهم والإف���راج عنهم يحتاجون 

متابعة فقط لدى اجلهات الر�سمية اأو لدى اأ�سحاب احلقوق. 

والعون الق�س���ائي لل�س���جناء ممكن اأن يقدم ب�س���كل فردي لل�س���جني مثل تويل ق�سية 
�سجني والرتافع له ومتابعة ق�سيته لدى الق�ساء والنيابة واجلهات الر�سمية والغرماء 

وذلك بتوكيل حمام خا�ص بال�سجني يتولى ق�سيته. 

وممك���ن اأن يقدم العون الق�س���ائي لل�س���جناء ب�س���ورة جماعية ملجموع���ه منهم مثل 
متابعة م�سكلة ا�ستمرار ال�سجني بعد اأنهاء عقوبة احلق العام. 

كذلك قد نقدم خدمة العون الق�س���ائي للمجتمع باأكمله وذلك مبتابعة وتعديل لبع�ص 
القوانني التي اأثبت الواقع اأنها م�سكلة على عاتق الغالبية العظمى من ال�سعب.

من �س���ور العون الق�س���ائي تقدمي ال�ست�سارات القانونية للم�س���تهدفني وهي من اأهم 
اأ�س���كال العون الق�س���ائي ومن �س���ور العون الق�س���ائي امل�س���اعدة يف كتابة املرافعات 
والدف���وع للم�س���تهدفني وهم بدورهم يقومون بت�س���ليمها باأ�س���مائهم اإلى الق�س���اء اأو 

اجلهات الر�سمية. 

فكم من �س���احب ق�س���ية عادله خ�سرها ب�س���بب اأنه مل يجد من ُيعينه ويقدم امل�سورة 
له وخا�س���ة يف ظل تو�سع وتفاقم م�س���كلة عدم الوعي القانونية واجلهل بالقانون لدى 

الغالبية العظمى من النا�ص. 

اإطار م�رشوع التطوير املوؤ�س�سي الذي يتم تنفيذه مبوؤ�س�سة ال�سجني الوطنية متثل اخلطة اال�سرتاتيجية اأحد اأهم الركائز التي تعتمد عليها  يف 
اإلى تو�سيع وتنويع نطاق م�رشوعاتها وبراجمها ولكن وفقًا لروؤية ا�سرتاتيجية حمددة تربط بني مقومات العمل  املوؤ�س�سة حيث ت�سعى املوؤ�س�سة 

املتاح ومتغريات البيئة املحيطة واحتياجات امل�ستفيدين من خدمات املوؤ�س�سة

 تكمن اأهمية خدمة العون الق�سائي يف احتياج الكثري يف تو�سيح ومتابعة
االأمنية والر�سمية، وذلك لعدم والنيابات واجلهات  الق�ساء   ق�ساياهم لدى 
 قدرتهم على القيام بذلك اإما جلهلهم بالقانون اأو لفقرهم ، فال ي�ستطيعون
ب�سبب التقا�سي  ور�سوم  ونفقات  وم�ساريف  حماميني  اأجور  تكاليف   حتمل 
يقوم ملن  اإال  يحتاجون  ال  وهم  اآخر  �سبب  الأي  اأو  وا�ست�سعافهم   فقرهم 
 مقامهم يف متابعة ق�ساياهم الأنهم �سوف يخ�رشونها فقط الأانهم مل يجدو

.من يتابعها اأمام اجلهات الر�سمية والق�سائية

املوؤ�س�سة ت�سعى لتحقيق روؤيتها يف املرحلة 
القادمة واملتمثلة يف اأن تكون املوؤ�س�سة 
الرائدة يف رعاية ال�سجني، وحتقيقا 
لهذه الروؤية فقد مت و�سع جملة من 

الأهداف ال�سرتاتيجية التي متحورت 
حول التايل: اإطالق برنامج ال�سجون 

النموذجية، تو�سيع نطاق تطبيق برنامج 
خدمات احلماية القانونية، اإطالق برامج 
وم�سروعات رعاية ال�سجني، دعم كفاءة 

ال�سيا�سات اخلا�سة برعاية ال�سجني 
وتعزيز حقوقه ، تنويع وتو�سيع نطاق 

خدمات برنامج املراأة والطفل، تطوير 
وتو�سيع خدمات برنامج الرعاية الالحقة 
والتمكني القت�سادي للمفرج عنهم واأ�سر 
ال�سجناء، تطوير الأداء الإداري والفني 
وبناء قدرات كادر املوؤ�س�سة وامتالك 

مقومات عمل نوعية، تو�سيع وتفعيل دائرة 
عالقات املوؤ�س�سة املحلية واخلارجية 

العون الق�سائي لل�سجناء ممكن اأن 
يقدم ب�سكل فردي لل�سجني مثل تويل 

ق�سية �سجني والرتافع له ومتابعة 
ق�سيته لدى الق�ساء والنيابة واجلهات 
الر�سمية والغرماء وذلك بتوكيل حمام 

خا�ص بال�سجني يتولى ق�سيته

ومن خالل عملنا يف املوؤ�س�سة منذ 
تاأ�سي�سها يف عام 2013م، وزياراتنا 
املتكررة لأغلب �سجون املحافظات 

ومقابله الكثري من ال�سجناء وال�سجينات 
ودرا�سة ملفات الكثري منهم وجدنا اأن 

عدد منهم اأ�سبح حمكوم عليه وهو 
مظلوم ب�سبب عدم قدرته حتمل نفقات 

التقا�سي للمرافعة واملتابعة وتو�سيح 
ق�سيته ب�سكل قانوين ليثبت براءته.

روؤية طموحة يف واقع مرير
اإ�سرتاتيجية موؤ�س�سة ال�سجني الوطنيةالعون الق�سائي

بقلم املحامي/عبد امللك �سرف الدين 

اأ. لبيب �سايف - م�ست�سار التطوير  املوؤ�س�سي
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�سنعاء 2017/3/18:
ا�ستعر�ست الندوة التي تعد تد�سينًا للحملة الوطنية 
ال�س���نوية الثانية لي���وم ال�س���جني اليمني، اأرب���ع اأوراق 
عمل مب�س���اركة 120 م�ساركًا وم�ساركة ميثلون وزارات 
الع���دل، الداخلي���ة، حقوق الإن�س���ان، ال�س���حة العامة 
وال�س���كان وال�س���ئون الإجتماعي���ة، املنظم���ات املحلية 

والدولية.
 ويف اإفتتاح الندوة التي ح�سرها مدير مكتب رئا�سة 
اجلمهورية نائب رئي�ص اللجنة العليا لرعاية ال�سجناء 
حمم���ود اجلني���د والنائب الع���ام الدكت���ور عبدالعزيز 
البغ���دادي ووزير ال�س���حة العام���ة وال�س���كان الدكتور 
حممد �س���امل بن حفيظ، ك�س���ف رئي�ص املحكمة العليا 
رئي����ض اللجن���ة العلي���ا لرعاي���ة ال�ص���جناء وم�ص���اعدة 
املع�س���رين القا�س���ي الدكت���ور ع�س���ام ال�س���ماوي عن 
الإج���راءات التنفيذي���ة لآلي���ة الإف���راج عن ال�س���جناء 
الذي���ن اأنهوا فرتة العقوب���ة ول يزالون حمتجزين على 

ذمة احلقوق اخلا�سة.
 واأكد اأن الإجراءات التنفيذية لالآلية التي و�س���عتها 
اللجنة العليا بالتن�سيق مع مكتب النائب العام ووزارتي 
الداخلي���ة والع���دل حتتم عل���ى النيابة العام���ة اإعالن 
املحكوم له بحقوق خا�سة ملتابعة تنفيذ اجلانب املدين 
يف احلك���م عرب قا�س���ي التنفيذ يف املحكمة املخت�س���ة 
خالل �س���هر من اإعالنه خا�سة واإن كانت الأحكام باته 
ونهائية على املحكوم عليه الذي اأم�سى مدة عقوبته .

 وق���ال “يج���ب عل���ى النياب���ة الأم���ر بالإف���راج عن 
ال�سجني الذي اإنتهت فرتة عقوبته بعد م�سي �سهر من 
اإعالن املحكوم له باحلق اخلا�ص ما مل يكن حمبو�س���ًا 

باأمر من قا�سي التنفيذ “.
 وبخ�سو�ص ال�سجناء الذين مل ينهوا فرتة �سجنهم، 
قال القا�سي ال�سماوي “ اإن الآلية ن�ست على اأنه وقبل 
اإنتهاء مدة ال�س���جن املحكوم بها ب�سهرين وبعد �سدور 
احلك���م القابل للتنفيذ يف اجلانب املدين، على النيابة 
العامة اإعالن املحكوم له للح�سور اأمامها ويتم حترير 
حم�س���ر موقع منه ومن ع�س���و النيابة العامة تر�س���ده 
فيه اإلى �سرورة تقدمي طلب تنفيذ احلكم اأمام قا�سي 
التنفيذ وال�س���ري يف اإجراءات التنفيذ املدين، واإبالغه 
اأنه �س���يتم الإفراج عن املحكوم علي���ه فور اإنتهاء فرتة 

ال�سجن املحكوم بها”.

 واأ�س���اف “اإن���ه ووفق���ا لالآلي���ة يبق���ى تقدي���ر ح���ق 
اإ�س���تخدام احلب����ص كو�س���يلة لالإجب���ار اجل�س���دي من 
�سالحيات قا�س���ي التنفيذ والتحقق من حالة الإي�سار 
اأو الإع�س���ار طبق���ًا للقان���ون حيث واأن���ه يف حال قررت 
املحكمة املخت�س���ة بالتنفيذ حب�ص املنفذ �س���ده حترر 
النياب���ة خطابًا اإلى الإ�س���الحية مرفقًا به �س���ورة من 
حم�س���ر جل�س���ة التنفيذ لإيداع املنفذ �س���ده على ذمة 
املحكمة على اأن ت�ستكمل النيابة عقب ذلك اإجراءاتها 
مب���ا يفيد متام التنفيذ يف احلق العام وحفظ امللف يف 

اجلانب اجلنائي”.
وتط���رق رئي�ص املحكمة العليا اإل���ى دور اللجنة العليا 
لرعاية ال�ص���جناء وم�ص���اعدة املع�ص���رين يف حت�ص���ني  
املع�ص���رين  وال�ص���جناء وم�ص���اعدة  ال�ص���جون  اأو�ص���اع 
منهم بالتن�س���يق م���ع كافة ال���وزارات واجله���ات ذات 

الخت�سا�ص .
وذك���ر اأنه يتم رف���ع التقارير ب�س���كل دوري و�س���نوي 
م���ن اللج���ان الفرعية اإل���ى اللجنة العليا حول اأو�س���اع 
ال�س���جناء وال�س���عوبات الت���ي يواجهونه���ا مب���ا ميكن 
اللجنة من اأداء عملها وي�سمن لها و�سع احللول املثلى 

ملعاجلتها اأول باأول يف اإطار القانون.

وثمن القا�س���ي ال�س���ماوي جهود املنظم���ات املحلية 
والإقليمية والدولية ومنها موؤ�س�سة ال�سجني، واملفو�سية 
ال�س���امية حلقوق الإن�س���ان واللجنة الدولية لل�س���ليب 
ال�س���جناء  الإن�س���اين يف م�س���اعدة  الأحم���ر ودوره���ا 
وامل�س���اهمة مع اجلهات املعني���ة يف توفري اإحتياجاتهم 
وخا�س���ة يف ظل الظروف ال�سعبة التي متر بها البالد 

جراء العدوان واحل�صار.
م���ن جانب���ه ا�س���تعر�ص رئي����ص اللجنة التح�س���ريية 
لفعالية يوم ال�س���جني الوطني اأحمد اجلندبي اأهداف 
الن���دوة يف ت�س���ليط ال�س���وء عل���ى اأو�س���اع ال�س���جون 
وال�س���جناء وحقوقه���م الت���ي كفلته���ا له���م القوان���ني 

والت�سريعات الوطنية والدولية .
واأو�س���ح اأن عقوب���ة احلب����ص اأف���رزت العدي���د م���ن 
الإ�س���كالت ومنها م�سكلة ال�س���جون باأبعادها املختلفة 
وم���ا تعانيه م���ن اإزدحام يف���وق طاقتها الإ�س���تيعابية، 
ف�ساًل عن امل�س���كالت الإجتماعية التي تخلفها عقوبة 
احلب�ص للفرد واأ�س���رته واملجتم���ع الذي هو بحاجة اإلى 
م�ساهمة كل اأفراده يف التنمية الإقت�سادية وال�سيا�سية 

و املجتمعية.
واأ�س���ار اجلندب���ي اإل���ى اأهمي���ة تقييم دور املن�س���اآت 

العقابي���ة و�سيا�س���ة العق���اب يف احل���د م���ن اجلرمي���ة 
والتقومي النف�س���ي وال�س���لوكي لل�س���جناء وم�ساعدتهم 
على اإعادة الإندماج يف املجتمع .. داعيًا اإلى �س���رورة 
و�س���ع احلل���ول لإزدح���ام ال�س���جون ومعاجل���ة اآثارها 

ال�سحية واملجتمعية والأخالقية .
الإن�س���ان  بحق���وق  العالق���ة  ذات  اجله���ات  ودع���ا 
ومنظم���ات املجتم���ع امل���دين اإل���ى تقدمي امل�س���اعدات 
وال���روؤى لتاأهيل ال�س���جون لت�س���بح مكانًا للم�س���اعدة 
وبيوت���ًا للرتبي���ة اإحرتام���ًا حلق���وق ال�س���جناء وخل���ق 
مقاربة ملعاجلة العالقة املركبة بني العقوبة وفل�س���فتها 

وال�سجن واأبعاده.
وق���ال “ اإن ما يتعر�ص له الوطن من عدوان غا�س���م 
اإ�س���تهدف كل مقومات احلياة ومل ي�س���تثن اأحدًا حتى 
ال�س���جناء يف �س���جون عدد من املحافظات، يحتم على 
اجلميع الإ�سراع يف اإجناز ق�سايا ال�سجناء والبت فيها 
واإعمال قواعد الإفراج ال�س���رطي طوال العام ولي�ص يف 

�سهر رم�سان فقط “ .
فيما اأ�سار اأمني عام موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية يحيى 
احلباري وم�ست�س���ار الغرفة التجارية باأمانة العا�سمة 
حممد الآن�س���ي اإلى معاناة ال�سجناء واأو�ساع ال�سجون 
الت���ي تفتقر يف اأغلبها لأب�س���ط مقوم���ات احلياة وكذا 
امل�س���اهمات املجتمعية واخلريية لتوف���ري الإحتياجات 

الأ�سا�سية وخلق بيئة مالئمة للحياة يف ال�سجون .
واأو�س���حا اأن معاناة ال�س���جني متتد اإلى خارج اأ�سوار 
ال�س���جون، اإذ تفق���د الأ�س���ر عائله���ا الوحي���د وتعي����ص 

اأو�ساعًا �سعبة مما يفاقم امل�سكالت الإجتماعية.
ولفت احلباري والآن�س���ي اإلى جهود موؤ�س�سة ال�سجني 
يف اإبراز م�س���كالت ال�سجناء وح�سد اجلهود املجتمعية 
للم�س���اهمة يف حت�سني اأو�س���اعهم ومعاجلة ق�ساياهم 
مبا ي�س���من ق�ساء كل �س���جني حمكوميته مع احلفاظ 

على حقوقه الإن�سانية.
واأكدا اأن موؤ�س�س���ة ال�س���جني بالتعاون مع رجال املال 
والأعمال واملح�س���نني واللجنة العليا لرعاية ال�س���جناء 
واملع�س���رين ت�س���عى م���ن اأجل اإع���ادة تاأهيل ال�س���جني 
ودجم���ه يف املجتمع وحتقيق العدالة الإجتماعية لكافة 

اأبناء ال�سعب اليمني .
وحث اأمني عام موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطنية وم�ست�سار 

الغرفة التجارية باأمانة العا�س���مة اجلهات املخت�س���ة 
على تفريغ عدد من الق�س���اة املتخ�س�س���ني بالق�سايا 
الإجتماعية واإجراء البحوث والدرا�سات امليدانية حلل 
امل�س���كالت الأ�س���رية وق�س���ايا الطالق التي تت�سبب يف 

اإرتفاع اأعداد املجرمني .
ودع���ا احلب���اري والآن�س���ي احلكوم���ة اإل���ى التوجي���ه 
اإل���ى  ال�س���جون  داخ���ل  املوج���ودة  املعام���ل  بت�س���ليم 
امل�ستثمرين ليقوموا بتوظيف ال�سجناء من اأجل اإيجاد 
م�س���در دخل لعائالتهم ويتمكنوا م���ن الإيفاء باملبالغ 

املحكوم بها عليهم .
واأعل���ن رج���ل الأعم���ال احلب���اري عن تربع���ه مببلغ 
خم�س���ة ماليني ريال دعمًا لربامج واأن�س���طة موؤ�س�س���ة 

ال�ص���جني الوطنية بالإ�ص���افة اإلى 20 ملي���ون ريال من 
جمموعة احلاج علي حممد احلباري، وخم�سة ماليني 
ري���ال م���ن �س���ركتي احلب���اري لالإت�س���الت والتجارة 

املحدودة .
ب���دوره اأ�س���ار ممث���ل املفو�س���ية ال�س���امية حلق���وق 
الإن�س���ان يف اليمن لي���ث عامود اإلى حر�ص املفو�س���ية 
منذ توقيع الإتفاقية امل�س���رتكة مع احلكومة اليمنية يف 
�س���بتمرب2012م على تقدمي الإ�ست�سارة والدعم الفني 

ب�س���اأن الإ�س���رتاتيجيات والربام���ج التي يت���م تنفيذها 
لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف اليمن .

واأو�س���ح اأن املفو�س���ية نف���ذت بال�س���راكة م���ع وزارة 
الداخلية م�سروع بناء ال�سالم الذي هدف اإلى حت�سني 
الو�س���ع يف مراكز التوقي���ف والإحتجاز لتتنا�س���ب مع 
الإحرتام الواجب لكرامة الإن�سان وتتوافق مع القواعد 
القانوني���ة الدولي���ة، بالإ�س���افة اإلى تدري���ب العاملني 
والإداري���ني داخ���ل ال�س���جون عل���ى اأ�س���اليب معامل���ة 

ال�سجناء و�سرورة تغيري النظرة القا�سرة جتاههم.
واأكد عامود �سرورة وفاء اجلهات الر�سمية باحلقوق 
املكفولة لل�س���جناء يف الت�س���ريعات الوطني���ة والدولية 
ومنها توفري الرعاية ال�سحية، العمل، التعليم، الغذاء 
والبيئة املالئمة داخل ال�سجون ومراكز الحتجاز 

.
وقال ممثل املفو�س���ية “ اإننا ويف هذه الأو�ساع 
الع�س���يبة التي ت�س���هدها اليمن بحاجة ملزيد من 
التع���اون وتكام���ل الأدوار ب���ني خمتل���ف اجلهات 
للعمل على حت�س���ني و�س���ع حقوق الإن�سان والعمل 
اجلاد م���ن اأجل م�س���اعدة الفئات ال�س���عيفة ويف 

مقدمة ذلك ال�سجناء واملع�سرين “ .
وقد تناولت الندوة اأربع اأوراق عمل حول اأو�ساع 
ال�س���جون، حقوق ال�س���جناء يف الت�س���ريع اليمني 
واملواثي���ق الدولية، دور منظم���ات املجتمع املدين 
يف حت�صني اأو�ص���اع ال�ص���جون ورعاية ال�صجناء “ 

موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية اأمنوذجًا “ .
تخلل الندوة عر�ص فيلم ت�س���جيلي عن اأو�س���اع 
ال�س���جون وق�س���ايا ال�س���جناء ووجود نحو 11 األفًا 
و 645 �س���جينًا عل���ى م�س���توى اجلمهوري���ة والذي 
ي�س���كل رقم���ًا �س���عبًا اأم���ام الإمكانيات املتوف���رة لهم 
ويزداد و�س���عهم �س���وءًا وتدهورًا ج���راء العدوان، كما 
يعاين ثمانية اآلف و 915 �س���جينًا من الأمرا�ص داخل 
ال�س���جون ومراك���ز احلج���ز ، ف�س���اًل عن وج���ود 765 

�سجينًا مع�سرًا .
ح�س���ر الندوة وكيل وزارة حقوق الإن�سان علي �سالح 
تي�سري وم�ست�سار الرئا�س���ة الدكتور عبدالعزيز الرتب 
وعدد من الق�س���اة وامل�س���ئولني يف م�س���لحة ال�سجون 

والنيابات واجلهات ذات العالقة.

ندوة ب�سنعاء حول االإ�سالحيات
 ونزالئها بني الواقع واحلقوق الواجبة
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عقدت ب�سنعاء ندوة بعنوان “ االإ�سالحيات ونزالئها بني الواقع واحلقوق الواجبة”، نظمتها اللجنة العليا 
لرعاية ال�سجناء وم�ساعدة املع�رشين وموؤ�س�سة ال�سجني الوطنية بالتعاون مع املفو�سية ال�سامية حلقوق االإن�سان.

ثمن القا�سي ال�سماوي جهود 
املنظمات املحلية والإقليمية

 والدولية ومنها موؤ�س�سة ال�سجني، 
واملفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان 
واللجنة الدولية لل�سليب الأحمر 

ودورها الإن�ساين يف م�ساعدة ال�سجناء 
وامل�ساهمة مع اجلهات املعنية يف 

توفري اإحتياجاتهم وخا�سة يف ظل 
الظروف ال�سعبة التي متر بها

 البالد جراء العدوان واحل�سار
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العام��ة  النياب��ة  اأداء  م�س��توى  م��ا    
وم�ساهمتها يف تفعيل القانون يف املجتمع؟

 النياب���ة العامة دورها الأ�س���ا�ص ين�س���ب يف حماية 
�س���يادة القانون ويندرج �س���من هذا العن���وان العري�ص 
كل مهامها، و لي�س���ت مهمتي اأبدًا م�ساألة تقدير دورها 
و مدى م�س���اهمتها يف اإنفاذ �س���يادة القانون يف البالد 
خ���الل الف���رتة ال�س���ابقة  اأو احلدي���ث عن ه���ذا الدور 
من واق���ع وظيفتي، لكن ب�س���فتي الأكادميية و كباحث 
قانوين اأ�ستطيع اأن اأقول لك : اإن م�ستوى النيابة يف هذا 
اجلانب خالل العهد املا�س���ي مل يكن بال�س���كل املر�سي 
لي�ص النيابة فقط بل وكل هيئات و اأجهزة الق�س���اء ، و 
ت�ستطيع اأن تدرك �سحة هذا من خالل النزول لل�سارع 
و ا�ستف�س���ار املواطن���ني ومناق�س���ة اأطراف الق�س���ايا ، 
ول���و قلت كالمًا غري ه���ذا اأنا اأو غ���ريي فنحن ننافق و 
نكذب على اأنف�س���نا ، لكن ال�س���يء الأكي���د اأن احلديث 
عن تفعيل �سيادة القانون يجب اأن ي�سبقه نوايا �سادقة 
بتفعيل واح���رتام دور النيابة العامة و اأجهزة ال�س���لطة 

الق�سائية، ومكونات املنظومة العدلية ككل.
ال�س��جني  موؤ�س�س��ة  عم��ل  خ��الل  م��ن    
ال�س��جناء  ق�س��ايا  منا�س��رة  يف  الوطني��ة 
واملع�س��رين تب��ني اأن هناك تاأُخ��ر يف اإجناز 
الق�سايا يف املحاكم ودور النيابة ومتابعتها 

وحتريكها .. براأيك من املت�سبب يف ذلك؟.

 الكل واأق�سد جميع املهتمني بهذا يتفقون اأن اأ�سباب 
تاأخ���ري الإجناز  للق�س���ايا يف املحاك���م والنيابات له 
عوامل كث���رية، منها ق���دمي مثل تاأخر رف���د املحاكم 
و النيابات بالق�س���اة واأع�س���اء النياب���ة نتيجة توقف 
معهد الق�س���اء لفرتة طويلة ، وهناك اأ�سباب قانونية 
فالقوانني الإجرائية املدني���ة مثاًل كقانون املرافعات 
ل يقيد القا�سي باإجناز الق�سايا واحلكم فيها مبدد 
زمنية معينة اأو بعدد معني من اجلل�س���ات ، بالن�س���بة 
للنياب���ة العام���ة اأك���رث اإج���راءات الت�س���رف مقيدة 
مبدد معينة اإذا جتاوزها ع�س���و النيابة ُعّد متجاوزًا 
للقانون وخمالفًا ي�س���توجب م�ساءلته، فتبقى امل�ساألة 
فق���ط م�س���األة متابعة ومراقب���ة من هيئ���ة التفتي�ص، 
وبالعموم هناك لالأ�سف ال�سديد خلل اأخالقي داخل 
املنظوم���ة العدلي���ة ككل ي�س���اهم يف تاأخ���ري اإجن���از 
الق�س���ايا ، وعندم���ا نق���ول »املنظوم��ة العدلية« 
فالق�س���د اإ�س���افة اإل���ى الق�س���اة واأع�س���اء النياب���ة 
يذهب ل�س���لك املحاماة و اأجهزة ال�س���بط الق�سائي 
واأجهزة اخل���ربة، وكذلك الأجهزة احلكومية املعنية 
باإجراءات �س���ري بع�ص الق�س���ايا اإجرائيًا يف املحاكم 
والنيابات كاأجه���زة الرقابة الداخلية وجهاز الرقابة 
ولأن   ، اأط���راف اخل�س���ومة  وكذل���ك   ، واملحا�س���بة 
الإجاب���ة عن �س���وؤال م���ن الذي ميلك الق���رار الأخري 
يف حتريك هذه الق�س���ايا ؟ هو القا�س���ي يف حمكمته 

وع�س���و النيابة يف نيابته، وتقع عليهم م�سوؤولية البت 
يف هذا الق�س���ايا باحلكم والت�س���رف، �س���نقول نعم 
الأجه���زة الق�س���ائية تتحمل امل�س���وؤولية الأكرب جراء 

هذه التاأخري ، لكنها لي�ست كل امل�سوؤولية.
  وه��ل لع��دد املحاك��م والنياب��ات وع��دم 

التو�سع فيها دور يف تاأخري اإجناز الق�سايا ؟.
  اأن���ت تق�س���د البن���اء التنظيم���ي للق�س���اء، ه���ذه 
م�س���األة اأخرى مثاًل ميكن اأن نن�س���ئ يف العا�سمة  اأو 
اأي مدينة كبرية حمكم���ة و نيابة واحدة ويتم دعمها 
بالع���دد ال���كايف لل��ق����س���اة واأع����س������اء ال��ن�����ياب�����ة 
»مائة، مئت���ن، �ألف«املهم العدد ال���كايف، وتوفر لها 
كل امل�س���تلزمات من بناء �س���خم كبري يت�سع ملهامها 
ووظيفتها وغري ذلك، كما ميكن توزيع الخت�س���ا�ص 
الق�س���ائي للعا�س���مة اأو اأي مدينة اأو منطقة اأخرى ، 
بني عدد من املحاك���م و النيابات وكل حمكمة ونيابة 
لديها كذلك القوى الب�سرية واملادية الكافية وهكذا ، 
اإذن هي  لي�ست امل�سكلة بالعدد مطلقًا ال�سكالية هي 
وفق ما �س���رحته �سابًقا مت�س���عبة و متجزئة ، تت�سظى 

اإلى عوامل عديدة ، و تتحملها جهات خمتلفة.
   كي��ف وج��دمت دور موؤ�س�س��ة ال�س��جني 
ال�س��جناء  ورعاي��ة  خدم��ة  يف  الوطني��ة 
املع�س��رين من خالل دفع احلقوق التي عليهم 

التحق بالوظيفة العامة بوزارة العدل وعمل يف عديد من حماكم ونيابات حمافظات اجلمهورية ، وتدرج يف املنا�سب االإدارية داخل ال�سلطة 
الق�سائية حتى العام 2014 ، مت تعيينه مديرًا عامًا لالإدارة العامة للنيابات مبكتب النائب العام ، حا�سل على الدكتوراه يف الفقه املقارن 
اأم درمان االإ�سالمية بجمهورية ال�سودان ، كما يعمل حما�رشًا و باحثًا قانونيًا يف العديد من  2013، من جامعة  والقانون اجلنائي بالعام 
اجلامعات واملوؤ�س�سات االأكادميية اليمنية ، له بحوث و درا�سات وكتابات قانونية و �سيا�سية ن�رش معظمها يف ال�سحف واملجالت املهتمة 

بالقانون ، وع�سو يف مراكز ومنظمات نا�سطة يف القانون وحقوق االإن�سان حمليًا وخارجيًا.

امل�سكلة قانونية بالدرجة االأ�سا�سية،،
الدكتور / خالد عبد اهلل اجلمرة مدير عام النيابات مبكتب النائب العام:

واإخراجهم من ال�س��جون، وما وجه التن�س��يق 
ب��ني النياب��ة العامة م��ع املوؤ�س�س��ة ومنظمات 

املجتمع املدين ؟.
  موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية تقوم بعمل اإن�س���اين 
�س���خم جدًا ، فهي تعنى بحق ال�س���جني يف بلد يعاين 
احلروب واحل�سار واملجاعة ، وهذا جانب من العمل 
الإن�س���اين تغف���ل عنه الكث���ري من منظم���ات املجتمع 
امل���دين ، كونه جم���ال خفي غري ملف���ت معني بفئات 
من النا�ص تعي�ص بعيدًا عن ال�سوء ، و�سهادة حق فاإن 
ما اأجنزته هذه املوؤ�س�س���ة من اأعمال جتعلها املنظمة 
املجتمعي���ة الأول���ى يف اليمن ، و ي�س���تحق رئي�س���ها و 
اأمينها العام و جهازها التنفيذي كل تقدير، و اأ�س���ال 
اهلل لهم جميعًا ح�س���ن  الثواب، اأما من حيث عالقة 
املوؤ�س�س���ة بالنياب���ة العامة فرتبطه���م عالقة تكاملية 
وتوا�س���لها م���ع الأخ النائ���ب العام توا�س���ل مبا�س���ر، 
جتاوز كل الربوتكولت وهذا يعك�ص العالقة اخلا�سة 

املتمي���زة الت���ي ترب���ط اجلهتني ول جم���ال لغري هذا 
امل�س���توى من العالقة حتى ينجح اجلميع، وبالن�س���بة 
لتن�س���يق النيابة العامة مع منظم���ات املجتمع املدين 
ففي النيابة دائرة معنية بهذا التن�سيق ترتب العالقة 
ب���ني النيابة العام���ة ومنظمات املجتم���ع املدين غري 
احلكومية، واإن�س���اء ه���ذه الدائ���رة يف النيابة العامة 
يبني اأن اهتمام قي���ادة النيابة العامة بدور منظمات 
املجتم���ع امل���دين اهتمام ق���دمي يعك����ص اأهمي���ة دور 
املنظم���ات يف م�س���اعدة النياب���ة ، حلماي���ة احلقوق 

واحلريات واإنفاذ �سيادة القانون.
  ماه��ي ال�س��عوبات التي تواج��ه النيابة 
وه��ي  املع�س��رين،  بق�س��ايا  الب��ت  يف  العام��ة 
املعنية بتنفيذ الأحكام الق�سائية اجلنائية 

وحماية احلريات؟.
 م���ا يح���دث، اإذ تنته���ي حمكومية ال�س���جني يف ما 
يتعل���ق مبدة ال�س���جن و ه���ي - اأي امل���دة - ما يعرف 
قانون���ًا يف ه���ذه احلالة باحل���ق العام ، لك���ن النيابة 
تعج���ز ع���ن الإف���راج عنه كون���ه مل يوف بح���ق الغري 
ال���ذي يعرف قانونًا باحلق اخلا�ص، كما ل ت�س���تطيع 
النيابة اإجرائيًا حتويل ملف الق�س���ية للق�ساء املدين 
للتنفي���ذ ك���ون التنفي���ذ باحلق���وق اخلا�س���ة مناطه 
الإجرائي اأحكام التنفيذ املدين، وهي اأحكام حمددة 
باإج���راءات معينة يجب اأن تتخذ وف���ق القانون منها 
تقدمي طلب تنفيذ من �س���احب احلق - الذي هو هنا 
غري �س���احب احل���ق اخلا�ص -  وهو احل���ق الذي ما 
زال على ذمة املع�سر ، وهو ما يرف�سه اإذ يعني بداهة 
�س���ياع حقه فال يوجد لل�س���جني املع�سر ما يدفعه له، 
ويف اأح�سن الأحوال بالن�سبة ل�ساحب احلق اخلا�ص 

ف���اإن تق���دمي طل���ب للتنفي���ذ امل���دين اأمام الق�س���اء 
املدين يعني �س���راحة اإعادة اإجراءات التقا�س���ي من 
جديد، و عمومًا يف بقاء ال�س���جني املع�سر بعد انتهاء 
حمكوميته ل�س���بب احلق اخلا�ص يف ال�سجن اأكرث من 
راأي، فجانب قانوين يرى اأن النيابة ملزمة �س���رعًا و 
قانونًا بالإفراج الفوري عن املع�س���ر ، على اعتبار اأن 
حمكومية ال�س���جن قد انتهت وبقاوؤه يف ال�س���جن بعد 
انته���اء حمكوميته هو بقاء عبث���ي خارج اإطار اأحكام  

القان���ون والق�س���اء. وراأي اآخر يج���د اأن الإفراج عن 
هذا املع�س���ر دون اإيفاء الغري حق���ه اخلا�ص اأمر فيه 
تغليب جائر حلق على حق ، و هدر لالأموال والدماء، 
ل �سيما واأن هذا الغري قد اأرهق يف مراحل التقا�سي 
وقبله���ا متابعات جلهات ال�س���بط وغريه���ا، متهيدًا 
ل�س���تخراج الأحكام الق�س���ائية الت���ي تدين املحكوم 
علي���ه و تثبت حقه، وم���ن ثم فاإخ���راج املحكوم عليه 
لإع�س���اره في���ه تفوي���ت حلقه،  وال���راأي ال���ذي اأجده 
منا�س���بًا ه���و اأنه يج���ب التوفي���ق بني ه���ذه احلقوق، 
لهذا اأقول : هي م�س���األة ل حتله���ا اإل املحكمة العليا، 
فهي اجلهة املعنية باإ�س���دار تعميم���ات ُملزمة ترتب 
اإجراءات ق�سائية �سكت عنها القانون وعلى اجلميع 
اللتزام بها ب�س���مانة الدولة، �س���ريطة اأن تكون هذه 
التعميمات �سامنة للحقوق ، فال تغلب حقًا على حق، 

ولتهدرها.

الت�س��ريعية  املنظوم��ة  اأن  جت��د  ه��ل     
املتعلقة بال�سجني كافية حلماية حقه؟.

  يف اليم���ن الد�س���تور ن�ص عل���ى جمموعة اأحكام 
���نه، وكذلك  د�س���تورية حتم���ي ح���ق احلري���ة وحت�سّ
ترت���ب اأحوال املن�س���اآت العقابية وت�س���من لل�س���جني 
حقوق���ه وحتمي���ه م���ن اأي جت���اوزات قد حت���دث من 
ال�س���لطة ، له���ذا فاملب���ادئ العام���ة الت���ي ت�س���منها 
الد�س���تور والقانون وا�سحة و�س���ريحة وكافية ، لكن 
م�ساألة التفا�س���يل واإثراء هذه املنظومة فهي بحاجة 
لراأي اأ�س���حاب العالقة املرتبط���ة مهامهم الوظيفية 
واليومية بهذا املحي���ط ، وكذلك لالآراء واملجهودات 

البحثية القانونية والجتماعية املتخ�س�سة.
   يف الأخ��ري ه��ل لديك��م اأف��كار معين��ة 

لتعزيز عملية الهتمام بال�سجني ؟.
  عملي���ة الهتم���ام بال�س���جني تب���داأ م���ن عملي���ة 
مكافح���ة اجلرمية ، مبعنى اأننا بحاجة اإلى �سيا�س���ة 
جنائي���ة ملكافحة اجلرمية ، ففي دول كال�س���ويد مثاًل 
لي�ص لديها �سجون لأنها جنحت يف مكافحة اجلرمية 
وق�ست عليها متامًا ، بينما نحن نفكر باإن�ساء �سجون 
جدي���دة لكتظاظ احلالي���ة بالآلف من ال�س���جناء ، 
لالأ�سف �سجوننا حتولت ملدن كاملة ، علينا اأن نبحث 

عن و�س���ائل اجتماعي���ة ناجعة ملنع وق���وع اجلرمية، 
النظ���ام ال�سيا�س���ي للب���الد علي���ه اأن يق���دم برام���ج 
اجتماعية واقعية ملكافح���ة البطالة والفقر والأمية، 
ه���ذا دوره .. علينا الهتمام بالإن�س���ان و�س���ناعته ، 
ه���ذا من حيث الطموح والهدف اأما من حيث الواقع 
حاليًا فعلين���ا اأن نبحث عن و�س���ائل لتعزيز اجلهود 
املهتم���ة بال�س���جني ، فمثاًل طرحت يف ور�س���ة العمل 
ال���ذي حتدثت عنه���ا �س���ابقًا - التي رعته���ا وتبنتها 
موؤ�س�س���ة ال�س���جني - طرحت فكرة اإن�س���اء �سندوق 
لرعاي���ة ال�س���جني مل���اذا ل تفع���ل مثل ه���ذه الفكرة 
وترعاها اجلهات الر�س���مية عل���ى الأقل كحل موؤقت 
، اأي�سًا تنمية وتعزيز ال�سراكة بني القطاع املجتمعي 
ممث���اًل مبنظم���ات املجتمع املدين غ���ري احلكومية و 

هيئة النيابة العامة، مبا ي�سب ويخدم هذه الغاية،
 كما اأقرتح اأن ت�س���كل جلنة فنية م�سغرة م�سرتكة 
بني هذه املكونات لديها �سالحيات ومتتلك التوا�سل 
املبا�س���ر وال�س���ريع مع النائب العام، ملواجهة حالت 
ال�س���جناء غ���ري املعق���دة الت���ي ميكن التعام���ل معها 
ب�سرعة وفق الإجراءات القانونية الالزمة، اخت�سار 
الإج���راءات و�س���رعة التوا�س���ل ه���ي اأه���م و�س���ائل 
حتتاجه���ا حالي���ًا عملية معاجلة اأو�س���اع ال�س���جناء 
عل���ى الأقل خالل هذه الف���رتة احلرجة التي تعانيها 
البالد، ثم نتحدث عندما ت�س���تقر الأو�ساع وينتظم 
العم���ل ال�سيا�س���ي يف الب���الد، وتنته���ي احلرب عن 
ا�س���رتاتيجية عمالق���ة ملعاجلة اأو�س���اع ال�س���جناء، 
واإ�س���الح  اجلرمي���ة  مكافح���ة  و�س���ائل  تت�س���من 
الت�س���ريعات والهتم���ام بالتعلي���م ومكافح���ة الفقر 

وجتويد التعليم.

31حوار العدد

 موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية تقوم بعمل اإن�ساين �سخم جدًا ، فهي تعنى بحق ال�سجني يف بلد يعاين احلروب واحل�سار،،
 واملجاعة ، وهذا جانب من العمل االإن�ساين تغفل عنه الكثري من منظمات املجتمع املدين ، كونه جمال خفي غري ملفت
اأعمال جتعلها املنظمة اأجنزته هذه املوؤ�س�سة من   معني بفئات من النا�ش تعي�ش بعيدًا عن ال�سوء ، و�سهادة حق فاإن ما 

املجتمعية االأولى يف اليمن ، و ي�ستحق رئي�سها و اأمينها العام و جهازها التنفيذي كل تقدير
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عرف القانون اليمني احلدث يف املادة  الثانية من القانون رقم)24( ل�سنة1992م ب�ساأن رعاية االحداث وتعديالته باأن: )احلـــدث: كل �سخ�ش مل يتجاوز 
�سنه ) خم�ش ع�رش( �سنه كاملة وقت ارتكابه فعال جمرما قانونا اأو عند وجوده يف احدى حاالت التعر�ش لالنحراف (

وبهذا يكون القانون قد اأو�سح �رشاحة الفئة التي يطبق عليها قانون رعاية االحداث والذي ت�سمن �سمانات قانونية و�سمل القانون املذكور م�سطلح 
احلدث للذكور واالناث الذين مل يتجاوزوا �سن اخلام�سة ع�رش بالرغم من انت�سار م�سطلح احلدث للذكور واجلانحات لالإناث .

وباالطالع على قانون رعاية االحداث اليمني جند انه ت�سمن قيود و�سوابط قانونية للحدث وقيود و�سوابط جلميع اجلهات الر�سمية ي�ستوجب التقيد بها 
باعتبار احلدث يف جميع احلاالت  �سحية حتى يف حالة اتهامه بارتكاب فعل جمرم فهو �سحية لق�سور الوعي اأو لتفكك ا�رشي اأو خلل اجتماعي اأوقد  يكون 

احلدث اأداة وو�سيله  لدى كبار ال�سن الرتكاب اجلرمية .

ال�سمانات القانونية لالأحداث واجلانحات
(وف��ق�ًا ل�ل��ق��ان���ون ال�ي�م�ن��ي)

ال�س���مانات القانونية للح���دث واجلانحات مل تاأتي 
م���ن فراغ بل جاءت كون مرحل���ة الطفولة من اخطر 
املراح���ل ال���ذي مي���ر به���ا الن�س���ان يف حيات���ه وهي 
مرحلة تاأ�سي�س���ية جلميع الب�سر والذي ي�ستوجب بذل 
العناية واجلهود الكب���رية جلعل هذه املرحلة مرحلة 
ايجابية توؤ�س�ص ل�سلوك ايجابي واي خطاأ اأو انحراف 
ي�س���توجب معاجلتة ب�س���رعة دون ال�س���رار بالطفل 
باعتب���اره �س���حية ومل يرتكب اي جرمي���ة اأو خمالفة 
بناًء على نزعة اجرامية بل ب�س���بب ق�س���ور الوعي اأو 
ب�س���بب خلل اجتماع���ي اأو تفكك ا�س���ري ل ميكن ان 
يدفع الطف���ل ثمن اأخطاء الخرين بل ي�س���توجب ان 
يحت�س���نه اجلميع وي�س���ارك يف ت�سحيح اي انحراف 
وت�س���حيح البيئ���ة الذي يعي����ص فيها الطف���ل لكي ل 
تعر�ص الطفل لالنحراف ولك���ي يتجاوز الطفل تلك 
امل�س���اكل دون اأن ي�س���اب باأي ا�س���رار كون اأي �سرر 
للطف���ل �س���يكون ج���رح عمي���ق وغائ���ر ي�س���تمر مع���ه 
م���دى احلياة وتوؤثر �س���لبًا على �س���لوكياته يف �س���بابة 

و�سيخوخته .
لذلك فقد اهتم قانون رعاية الحداث بالجراءات 
الوقائي���ة حلماية احل���دث من النح���راف قبل وقوع 
اجلرمي���ة ومل يتوق���ف فقط عن���د ارتكاب���ه للجرمية 
حي���ث ن����ص قان���ون رعاي���ة الح���داث  عل���ى حماية 
احلدث من النح���راف واتخاذ الجراءات القانونية 

للح���د من تعر�س���ه لالنحراف ومعاقبة من يعر�س���ه 
لالنحراف و �سخ�س���ت حالت النحراف بح�سب ما 
ن�س���ت عليه امل��ادة )3( من قان���ون رعاية الحداث 

والتي ن�ست على:
) يعترب احلدث معر�سا لالنحراف اذا وجد يف اي 

من احلالت التالية: 
1- اإذا وجد مت�سول ويعد من اأعمال الت�سول القيام 

بخدمات تافهة ل ت�سلح موردا جديا للزرق .
2- اإذا خال���ط املعر�س���ني لالإنح���راف اأو امل�س���تبه 
فيهم اأو الذين ا�س���تهر عنهم �س���وء ال�سرية وال�سلوك 

وف�ساد الأخالق .
3- اإذا اعتاد الهروب من البيت اأو املدر�سة .

4- اإذا قام باأعمال تت�س���ل بالدعارة اأو الف�س���ق اأو 
ف�س���اد الخ���الق اأو القمار اأو املخ���درات اأو نحوها اأو 

بخدمة من يقومون بها .
5- اإذا كان �س���يء ال�س���لوك خارجا عن �سلطة اأبيه 
اأو ولي���ه اأو و�س���ية اأو ع���ن �س���لطة اأم���ه يف حالة وفاة 
ولي���ه اأو غياب���ه اأو اإنع���دام اأهليت���ه ول يج���وز يف هذه 
احلالة اإتخاذ اأي اإجراء قبل احلدث ولو على �س���بيل 
الإ�ستدلل اإل بعد احل�سول على اإذن من اأبيه اأو وليه 

اأو و�سيه اأو اأمه ح�سب الأحوال .

6- اإذا مل يكن له مكان اإقامة م�س���تقر اأو كان يبيت 
ع���ادة يف الطرقات اأو يف اأماكن غ���ري معدة لالإقامة 

اأو املبيت فيها.
7- اإذا تخل���ى عنه والده اأو مل يكن له عائل موؤمتن 

ول و�سيلة م�سروعة للعي�ص .
وبح�س���ب م���اورد يف ن����ص امل���ادة املذكورة �س���الفًا 
يت�س���ح لنا الأهتمام الإيجابي باحلدث واجلانحة يف 
القانون اليمني بت�س���حيح البيئ���ة املحيطة باحلدث 
واجلانح���ة باإعتباره���ا ه���ي ال�س���بب يف الوق���وع يف 
اجلرمية وبتجفي���ف تلك الأ�س���باب يتوقف اإنحراف 
الأحداث واجلانحات باإعتبار املجتمع هو امل�سوؤل عن 
ذل���ك ولي�ص احلدث اأو اجلانح���ة لذلك ن�ص القانون 
عل���ى عقوبات مل���ن يعر�ص احل���دث لالإنحراف حيث 

ن�ص قانون رعاية الأحداث يف املادة )46( على :
ا: مع عدم الإخالل باأحكام ال�س���رتاك املقررة يف 
قانون العقوبات يعاقب باحلب�ص مدة ل تتجاوز ثالث 

بقلم/ عبد الرحمن علي علي الزبيب - نا�سط حقوقي وم�ست�سار قانوين

�س���نوات كل م���ن عر����ص حدث���ا لالنحراف 
باأن اع���ده لذلك و�س���اعده اأو حر�س���ه على 
�س���لوكها اأو �سهلها له باأي وجه ولو مل تتحقق 
حالة التعر�ص لالنحراف فعال وتت�س���اعف 
العقوب���ة اإذا ا�س���تعمل اجل���اين م���ع احلدث 
و�س���ائل اإك���راه اأو تهديد اأو كان من اأ�س���وله 
اأو من املتولني تربيته اأو مالحظته اأو م�س���لم 
اإلي���ه مبقت�س���ى احكام ه���ذا القان���ون، ويف 
جمي���ع الأح���وال اإذا وقع���ت اجلرمي���ة على 
اأكرث من ح���دث ولو يف اأوقات خمتلفة كانت 
العقوبة احلب�ص مدة ل تقل عن �سنه واحدة 

ول تزيد على خم�ص �سنوات،
وبهذا الن�ص يت�س���ح لن���ا جليًا اأن احلدث 
واجلانحة �سحية واأن القانون اليمني يتخذ 

اإجراءاتها وفقًا لهذا املبداأ
وي�س���توجب عل���ى اجله���ات ذات العالق���ة 
تنفي���ذ ن�س���و�ص القانون واإيقاف م�س���ببات 
اإنح���راف الأح���داث ومعاقب���ة م���ن يعر�ص 
الإنحراف للحدث وعدم الرتكيز فقط على 
اإتخاذ الإجراءات القانونية على احلدث بل 
واأي�س���ًا الإهتمام بامل�س���ببات لها واملحر�سة 
لنحراف���ة وفق���ًا ملا ن�ص علي���ه القانون دون 
ت�س���ويف اأو مماطل���ة باإعتب���ار اأي تق�س���ري 
يف ذل���ك �س���يوؤدي اإل���ى  اإنح���راف احل���دث 
واجلانحة و�سي�س���تلزم اإجراءات م�س���اعفة 
لت�س���حيح تلك الإنحرافات ، والذي ن�ست 
على اإجراءات ما بعد وقوع اجلرمية بالن�ص 
على �س���مانات قانونية حتافظ على احلدث 
القانوني���ة  الإج���راءات  باإعتب���ار  وحتمي���ة 
الهدف منه���ا التاأهيل واملعاجل���ة ل العقاب 
واأهم تل���ك ال�س���مانات القانونية لالأحداث 
واجلانحات اأثن���اء التحقيق واملحاكمة وفقا 
للقانون اليمني جن���د اأنها متعدده وتتمحور 

يف ثالثة حماور هامة كالتايل:

اأوًل : ال�سمانات القانونية 
لالحداث واجلانحات قبل 

املحاكمة
علـــى  الأحـــداث  رعايـــة  قانـــون  ن�ـــص 
�سمانـــات قانونية ي�ستوجـــب على اجلهات 
املخت�ســـة الإلتزام بهـــا وعدم جتاوزها قبل 

املحاكمة واأهمها :
وع��دم  الإف��راج  وجوبي��ة   .1

الإحتجاز:
ن����ص القانون عل���ى وجوبي���ة الإفراج عن 

الأحداث واجلانحات كالتايل :
اأ. ع���دم جوازي���ة اإحتج���از احل���دث الذي 
ل يتج���اوز عمرهم ثالثه ع�س���ر �س���نه حيث 
ن�س���ت املادة )11( الفق���رة )ا( من قانون 

رعاية الحداث على :
عدم جواز اإحتج���از احلدث الذي مل يبلغ 
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عم���ره الثالثة ع�س���ر �س���نة ووجوبية تكفيل���ه لولية اأو 
و�س���ية اأو املوؤمت���ن علي���ه ويف حالة التع���ذر واذا كان 
الإف���راج عنه ي�س���كل خطورة علي���ه اأو على غريه يتم 
اإيداع���ه اأق���رب دار لتاأهي���ل الأح���داث مل���دة ل تزيد 
عن اأربعة وع�سرين �س���اعة يحال بعدها اإلى  النيابة 

للنظر يف مو�سوعه .
ب.  جوازية التحفظ على احلدث الذي اأمت الثانية 

ع�سرة �سنة
اأو�س���ح ن����ص الفق���رة )ب( من امل���ادة )11( من 
قان���ون رعاية الأح���داث على جوازي���ة التحفظ على 
احل���دث الذي اأمت الثانية ع�س���ر ع���ام  لدى الأجهزة 

الأمنية وب�سروط:
اأ. اأن ل تزي���د ف���رتة التحفظ على اأربعة وع�س���رين 

�صاعة.
ب. اأن يت���م التحف���ظ يف م���كان خا����ص مين���ع 
الإختالط بغ���ريه من املحجوزين ممن هم اأكرب 

منه �سنًا
وبالإط���الع على ن�ص امل���ادة )11( من قانون 

رعاية الأحداث يت�سح لنا:
اأ.   وجوبية عدم اإحتجاز احلدث لدى الأجهزة 
الأمنية ووجوبية ت�س���ليمه اإلى  ويل اأمره اإذا كان 

احلدث مل يتم الثانية ع�سر عام.
ب. وجوبي���ة ع���دم اإحتج���از احل���دث اإذا اأمت 
الثانية ع�س���ر عام واأن يتم فق���ط التحفظ عليه 
وبقيود و�سمانات حيث قيدت �سالحية التحفظ 
ل���دى الأجهزة الأمنية باأربعة وع�س���رين �س���اعة 
فقط يتم بعده���ا اإيقاف التحفظ عليه والإفراج 

عن���ه اأو اإحالت���ه اإل���ى  النيابة املخت�ص���ة – نيابة 
الح���داث- كما مت اإل���زام الأجه���زة الأمنية باأن 
يتم التحفظ عليه يف مكان م�س���تقل عن الآخرين 

الأكرب منه �سنًا .
الأح���داث  رعاي���ة  قان���ون  تقيي���د  يتوق���ف  مل 
لالأجهزة الأمنية فقط بل مت تقييد النيابة العامة 
بع���دم التحف���ظ على  احل���دث لأكرث من اأ�س���بوع 
فق���ط و بعد اإنته���اء الأ�س���بوع تكون ال�س���الحية 
للمحكمة ح�سبما اأو�سحت ذلك املادة )12(  من 

قانون رعاية الأحداث
كم���ا اأو�س���حت امل���ادة )13( م���ن قان���ون رعاي���ة 
الأحداث على تف�س���يل الإفراج عن احلدث واإيقاف 
التحف���ظ عليه يف جميع الأح���وال ويف اأي مرحلة من 
مراح���ل التحقيق اأو املحاكمه اإذا كان ذلك ل ي�س���ر 

ب�سري العدالة ول ي�سكل خطورة .
2. ح�سن املعاملة وعدم الإ�ساءه للحدث

اأو�س���حت امل��ادة )14( من قانون رعاية الحداث 
عل���ى عدم جوازي���ة الإ�س���اءة للحدث والذي ن�س���ت 

على:
) ل يجوز ال�س���اءة يف معاملة احلدث اأو ا�ستخدام 
القي���ود احلديدي���ة ، كم���ا يحظ���ر التنفي���ذ بطريقة 
الإك���راه الب���دين عل���ى املحك���وم عليهم اخلا�س���عني 

لأحكام هذا القانون .(
وهذه تعترب �س���مانة قانونية للحدث ي�ستوجب على 
جميع اجلهات املخت�س���ة التقيد به���ا وعدم انتهاكها 
باإعتب���اره ح���ق قان���وين واأي اإنته���اك ل يعت���رب فقط 

خمافة بل جرمية يعاقب عليها .
وجاء ن����ص املادة املذك���ورة بلفظ اإ�س���اءة املعاملة 
لي�س���مل جمي���ع الت�س���رفات والألفاظ والذي ت�س���يء 
للحدث باأي �س���ورة كانت وي�س���توجب اأن يتم لتنفيذ 
ه���ذا الن����ص اإن���زال حم���الت تفتي�ص وحت���ري على 
عدم اإ�س���اءة معاملة احلدث لدى الأجهزة املخت�سة 
و�س���رعة التحقيق واملحاكمة والعقاب لكل من ي�سيء 
للحدث باأي و�سلية كانت ومن اأي جهة اأو �سخ�ص بال 

اإ�ستثناء .

3. التحف��ظ عل��ى الأح��داث واجلانح��ات يف 
دور رعاية منف�سلة وم�ستقلة

اأوجب القانون عدم احتجاز الحداث واجلانحات 
ووجوبي���ة الإفراج عنه���م اأثناء التحقي���ق واملحاكمة 
تنفي���ذًا للقاعدة الد�س���تورية والقانوني���ة التي تن�ص 
عل���ى ب���راءة املته���م حتى �س���دور حكم نهائ���ي وبات 
واأهم احلقوق املرتتبة على ذلك هو احلق يف احلرية 
وع���دم تقييده���ا باإعتباره بريء ، بال�س���افة اإلى  اأن 
احل���دث باإعتب���اره �س���حية ولي����ص جمرم فق���د اأورد 
القان���ون ن�س���و�ص توؤكد عل���ى اأف�س���لية الإفراج عن 
احل���دث واجلانحة اأثن���اء التحقي���ق واملحاكمة ، ويف 
حدود �س���يقة جدًا ومل�سلحة احلدث واجلانحة ن�ص 

القان���ون على جوازية التحفظ عليه���م يف دور رعاية 
وتاأهيل ولي�ص يف �سجون اأو حب�ص اإحتياطي وب�سروط 
ومعايري واأهمها اأن تكون دور الرعاية منف�س���لة عن 
بع�سها فالأحداث الذكور يتم التحفظ عليهم يف دور 
رعاية م�ص���تقلة ع���ن الأحداث الن���اث – اجلانحات 
-  وبح�س���ب مان����ص عليه قانون رعاي���ة الأحداث يف 

امل��ادة)29( والتي ن�ست على :
)ل يجوز اجلم���ع بني الأحداث من الذكور والإناث 

باإيداعهم دار تاأهيل ورعاية واحدة(
4. مراعاة النيابة العامة يف اإجراءاتها مع 

احلدث واجلانحة:
حيث ن�س���ت امل��ادة )8( من قان���ون رعاية الحداث 

على:
التحقي���ق  اج���راءات  مبا�س���رة  النياب���ة  )تتول���ى 
والت�سرف يف م�س���ائل الأحداث ويجب على املحقق 
اأثن���اء ال�س���تجواب واإج���راء التحقيق مراعاة �س���ن 
احلدث ودرجة خطورة الفعل املن�س���وب اإليه وحالته 
البدنية والذهنية والظروف التي ن�ساء وعا�ص فيها، 

وغري ذلك من عنا�سر فح�ص ال�سخ�سية .

ثانيًا: ال�سمانات القانونية 
لالحداث واجلانحات

  اأثناء املحاكمة:
لأهمية الأح���داث واجلانحات مل تتوقف حمايتهم 
وتوف���ري ال�س���مانات الالزم���ة له���م قبل اإج���راءات 
املحاكم���ة فق���ط بل اإ�س���تمرت حتى اأثن���اء املحاكمة 
بالرغم من اأن ال�سلطة الق�سائية هي �سوكة امليزان 
يف املجتمع وال�س���امنة حلقوق الإن�سان وحمياتها من 
اأي اإنتهاك ولكن لأهمية وخطورة مو�س���وع الأحداث 
فقد ن�ص القانون على �س���مانات لهم  حيث مت تقييد 
�س���الحيات ال�سلطة الق�سائية بقيود قانونية ل�سالح 
الأحداث ي�ستوجب على ال�س���لطة الق�سائية الإلتزام 

بها وعدم جتاوزها واأهمها هذه القيود :
1. الخت�سا�س الق�سائي النوعي واملو�سوعي

ّقي���د قان���ون رعاية الحداث �س���الحيات ال�س���لطة 
الق�س���ائية يف نظر ق�س���ايا الأحداث واجلانحات يف 
حمكم���ة ونيابة خم�س�س���ة لنظر ق�س���ايا الأحداث 
واجلانحات وبذلك تتوقف �سالحيات جميع املحاكم 
ع���ن نظر الق�س���ايا املتهم فيها اأح���داث اأو جانحات 
وينعقد الإخت�س���ا�ص فقط لنيابة وحمكمة الأحداث 
يف كل حمافظة واأوجب على جمل�ص الق�س���اء الأعلى 
اإ�س���دار ق���رارات اإن�س���اء حمكم���ة اأو اك���رث خا�س���ة 
بالأح���داث  يف اأمانة العا�س���مة وجمي���ع املحافظات 
وحتدي���د الخت�س���ا�ص امل���كاين ل���كل حمكم���ة ، كما 
اأوجب القانون توقيف اإجراءات التقا�سي بخ�سو�ص 
الق�س���ايا املته���م فيه���ا اأح���داث واإحالته���ا ملحاك���م 

الأحداث بح�سب الخت�سا�ص .
ويف حالة وجود اأكرث من �س���خ�ص متهم يف ق�س���ية 
منظ���ورة لدى الق�س���اء ومنهم ح���دث اأو جانحه يتم 

تتولى النيابة مبا�سرة اجراءات 
التحقيق والت�سرف يف م�سائل الأحداث 

ويجب على املحقق اأثناء ال�ستجواب 
واإجراء التحقيق مراعاة �سن احلدث 
ودرجة خطورة الفعل املن�سوب اإليه 

وحالته البدنية والذهنية والظروف 
التي ن�ساء وعا�س فيها

35قـانـــون

توقيف اإجراءات التقا�س���ي �سد احلدث اأو اجلانحة 
وا�ستن�س���اخ �س���ورة م���ن املل���ف واإحالة احل���دث مع 
�س���ورة امللف ملحكمة الأحداث املخت�س���ة لت�س���تكمل 
اإجراءاته���ا يف مواجه���ة احل���دث وت�س���تمر املحكمة 
بقي���ة  مواجه���ة  القانوني���ة يف  اإجراءاته���ا  العادي���ة 

املتهمني ب�سكل م�ستقل .
وجمي���ع  الق�س���ائية  ال�س���لطة  لتق�س���ري  ونظ���رًا 
ال�س���لطات املخت�س���ة يف اإن�س���اء حماك���م اأحداث يف 
جمي���ع املحافظ���ات فق���د و�س���ع القانون ح���ل موؤقت 
لذلك التق�سري باإ�سدار جمل�ص الق�ساء الأعلى قرار 
بتخ�س���ي�ص حمكم���ة يف كل حمافظة لنظر ق�س���ايا 
الأح���داث يف املحافظات التي مل يتم اإن�س���اء حماكم 
اأح���داث فيها وه���ذا الإجراء هو حل موؤقت ي�س���تلزم 
على جمل�ص الق�ساء الأعلى اأن ين�ساأ حماكم اأحداث 
يف كل املحافظات لينعقد الخت�سا�ص ح�سرًا لها يف 
نظر ق�س���ايا الأحداث باإعتبار ذلك �س���مانة قانونية 

هامة .
واأو�سح قانون رعاية الأحداث حتديد الخت�سا�ص 
الق�س���ائي لنظ���ر ق�س���ايا الأح���داث واجلانحات يف 
املواد )15، 16 ، 17 ( حيث ن�ست تلك املواد على :

امل����ادة ( 15):
اأ. تن�س���اأ على م�س���توى اأمانة العا�س���مة و�سائر 

حمافظات اجلمهورية حمكمة اأو اأكرث خا�سة 
بالأحداث بقرار من جمل�ص الق�س���اء الأعلى 

بناء عل���ى اأقرتاح من وزي���ر العدل وحتديد 
دوائر اخت�سا�ص كل منها يف قرار اإن�سائها 

...
الفق���رة  اح���كام  م���ن  ا�س���تثناء  ب. 

ال�س���ابقة يج���وز بق���رار م���ن جمل����ص 
الق�س���اء الأعل���ى بن���اء عل���ى اإقرتاح 
وزير الع���دل بعد الت�س���اور مع الوزير 

حتدي���د اإحدى املحاك���م البتدائية على 
غريه���ا  دون  للقي���ام  املحافظ���ة  م�س���توى 
مببا�س���رة اخت�سا�س���ات حمكمة الأحداث 
وفقا لأحكام ه���ذا القانون وذلك اذا تعذر 
ت�سكيلها لقلة الق�س���ايا املن�سوبة لالأحداث 

على م�ستوى املحافظة .
امل�����ادة )16(: تخت�ص حمكمة الأحداث 
احل���دث  اأم���ر  يف  بالنظ���ر  غريه���ا  دون 
عن���د اتهام���ه يف اجلرائ���م وعند تعر�س���ه 
لالنح���راف كما تخت�ص باجلرائم الأخرى 

ال���ذي ين�ص عليها هذا القانون ، واذا اأ�س���هم 
يف اجلرمي���ة غري حدث وجب تق���دمي احلدث وحده 

اإلى  حمكمة الحداث .
حمكم���ة  اخت�س���ا�ص  يتح���دد  ا:   :)17( امل�����ادة 
الأح���داث بامل���كان ال���ذي وقع���ت في���ه اجلرمي���ة اأو 
تواف���رت فيه اإح���دى حالت التعر����ص لالإنحراف اأو 
باملكان الذي ي�س���بط فيه احلدث اأو يقيم فيه هو اأو 

وليه اأو و�سيه اأو اأمه ح�سب الأحوال.
وتنفيذَا لذلك فقد �سدر القانون رقم )28( ل�صنة 

2003م ب�س�����اأن حماكم الأحداثث والذي مبوجبه مت 
اإن�ساء حماكم خا�سة بالأحداث .

كما ومت اي�س���ًا اإن�ساء نيابة عامة خا�سة بالأحداث 
واإن كان م���ازال عدده���ا قلي���ل و ل تتواف���ق مع حجم 
ق�س���ايا الأح���داث لكنه���ا بداي���ة جي���دة ي�س���توجب 
ا�ستكمالها واإن�ساء حماكم ونيابات اأحداث يف جميع 

املحافظات
الأح��داث  لتقا�س��ي  خا�س��ة  اإج��راءات   .2
واجلانح��ات ا�س��تكماًل لل�س��مانات القانونية 
لالأحداث واجلانحات فقد مت الن�س يف قانون 
رعاي��ة الأح��داث عل��ى �س��مانات اجرائي��ة 
بنظ��ر  املخت�س��ة  املحاك��م  عل��ى  ي�س��توجب 
ق�س��ايا الأح��داث اللت��زام به��ا وتقييده��ا 

بقيود و�سمانات قانونية واأهمها:
اأ. يتم نظر ق�س���ايا الحداث م���ن ناحية اجتماعية 
اأك���رث منها جنائي���ة ولتحقي���ق ذلك فقد مت ت�س���كيل 
هيئ���ة حمكمة الأح���داث من قا�س���ي يعاونه خبريان 
اأخ�س���ائيني اأحدهم���ا على الأقل من الن�س���اء ويكون 

ح�سورهما املحاكمة وجوبي.

ب. وجوبي���ة تكلي���ف املحاك���م مراق���ب اجتماع���ي 
للح���دث اأو اجلانحة واأوجب على املحكمة ال�س���تماع 
للمراقب الجتماعي قبل الف�سل يف الق�سية باعتبار 
تقرير املراق���ب الجتماعي مهم لأن الق�س���ية ينظر 
لها م���ن ناحي���ة اجتماعية ولي����ص جنائية وي�س���تلزم 
ت�س���مينه يف حيثي���ات احلكم وله تاأث���ري على منطوق 
احلكم حيث ن�س���ت امل��ادة )21( م���ن قانون رعاية 

الحداث على:
)يجب على املحكمة يف حالت التعر�ص لالنحراف 

ويف اجلرائم اجل�س���يمة والغري ج�سيمة وقبل الف�سل 
يف اأم���ر احل���دث اأن ت�س���تمع اإل���ى اأق���وال املراق���ب 
الجتماع���ي بع���د تقدمي���ه تقريرا اجتماعيا يو�س���ح 
العوامل التي دفعت احلدث لالنحراف والتعر�ص له 
ومقرتحات اإ�سالحه ، كما يجوز للمحكمة ال�ستعانة 

يف ذلك باأهل اخلربة .
ج. كفالة حق الدفاع

ين�ص القان���ون بوجوب توفري حمام���ي للدفاع عن 
احلدث اأثناء اإجراءات التحقيق واملحاكمة.

وهذه ال�س���مانة واحلق جاءت تنفي���ذًا لن�ص املادة 
رق���م )19( من قانون رعاية الأحداث والتي ن�س���ت 

على :
)يج���ب اأن يكون للح���دث املتهم بجرائم ج�س���يمة 
حمام���ي يدافع عن���ه فاذا مل يكن ق���د اأختار حماميا 
تولت النياب���ة اأو املحكمة ندبة طبقا للقواعد املقررة 

يف قانون الجراءات اجلزائية(.
د. اج���راءات حماكم���ة الأح���داث وفق���ًا لقواع���د 

واحوال نظر الق�سايا غري اجل�سيمة
لأهمية تخفي���ف الإجراءات اأثناء حماكمة احلدث 
فق���د حدد قانون رعاية الحداث الإجراءات الذي 
يت���م التقيد به���ا اأثن���اء املحاكم���ة باإجراءات 
املحاكمة يف الق�سايا غري اجل�سيمة وهذا 
مب���داأ عام ي�س���توجب الإلت���زام به يف 
جمي���ع الوقائ���ع املتهم فيه���ا احلدث 
�س���واء اجل�س���يمة اأو غ���ري اجل�س���يمة  
احل���دث  ذل���ك  مبوج���ب  ويتمت���ع 

باملميزات املمنوحة لهم
ه�. �سرية املحاكمة

اأوج���ب قان���ون رعاي���ة الأحداث يف 
املادة )20( اأن تكون جميع اإجراءات 
�س���رية ول يح�س���رها ول  املحاكم���ة 
يج���وز اأن يح�س���ر حماكم���ة احلدث 
واملحام���ون  وال�س���هود  اأقارب���ه  اإل 
واملراقبون الجتماعيون ومن جتيز له 
املحكمة احل�سور باأذن خا�ص ل يجوز 
للمحكمة يف حال���ة اإخراج احلدث اأن 
تاأم���ر باإخ���راج حمامي���ه اأو املراق���ب 
الجتماع���ي ، كما ل يج���وز للمحكمة 
احلكم بالإدانة اإل بعد اإفهام احلدث 

مبا مت يف غيبته من اجراءات .
ول تتوقف �سرية التحقيق واملحاكمة 
يف اأثن���اء الإج���راءات ب���ل ت�س���تمر حتى بعد �س���دور 
اأح���كام ق�س���ائية باإعتباره���ا �س���مانة وح���ق قانوين 
للحدث واجلانحة وفقًا ملا ن�س���ت عليه امل��ادة )42( 

من قانون رعاية الأحداث والذي ن�ست على :
يحظر ن�س���ر ا�س���م و�س���ورة احلدث اأو ن�س���ر وقائع 
املحاكم���ة اأو ملخ�س���ها يف اأي���ة و�س���يلة من و�س���ائل 

الن�سر.
وهذه تعترب �سمانة هامة كي ل تتاأثر �سمعة احلدث 

وجوبية عدم اإحتجاز احلدث اإذا اأمت ال�12 عام واأن 
يتم فقط التحفظ عليه وبقيود و�سمانات حيث قيدت 

�سالحية التحفظ لدى الأجهزة الأمنية باأربعة وع�سرين 
�ساعة فقط يتم بعدها اإيقاف التحفظ عليه والإفراج 
عنه اأو اإحالته اإلى  النيابة املخت�سة »نيابة الحداث«
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وتوؤثر تلك الواقعة على م�س���تقبله وتكون و�سمه عليه 
ت�ستمر معه اإلى  م�ستقبله وقد تكون �سبب من م�سببات 
اإنحرافه يف امل�ستقبل للنظرة ال�سلبية للمجتمع نحوه 
مب���ربر تل���ك الواقعة التي متت حماكمت���ه عليها وهو 
حدث اأو جانحة وهذه �سمانة ي�ستوجب الإلتزام بها 
من قب���ل اجلهات ذات العالقة و�س���بط ومعاقبة اأي 
اإخرتاق لها من اأي جهة ومن اأي �سخ�ص بال ا�ستثناء 
باعتبارها حق للحدث واجلانحة ، فكم طفل حتطم 
م�س���تقبله ب�س���بب انت�س���ار �س���ائعة ارتكابه جرمية ، 
ونق�سد باحلدث هنا الأطفال الذكور والإناث ب�سكل 
عام وخ�سو�س���ًا الإناث فيتداول يف الأخبار اخلا�سة 
اأن هناك اإناث جانح���ات مت تطليقهن من اأزواجهن 
ب�س���بب انت�س���ار �س���ائعة ع���ن حماكته���ا يف طفولتها 
بجرمي���ة واأعت���رب زوجها ذلك انحراف���ا ل يقبل به ، 
وامل�سوؤول هنا من ن�سر ال�سائعة وخالف القانون �سواء 

كانت اأجهزة اأمنية اأو نيابة وحماكم ق�سائية.
و. نظر الق�سايا باإجراءات م�ستعجلة

ن����ص قان���ون رعاية الأح���داث يف امل���ادة رقم 
)13( عل���ى اعتب���ار ق�س���ايا الأح���داث ق�س���ايا 
م�س���تعجلة وتنفي���ذًا لهذا الن�ص تكون جل�س���ات 
وباإج���راءات  م�س���تعجلة  واملحاكم���ة  التحقي���ق 
موج���زة وم�ص���تعجلة وجل�ص���اتها متقارب���ة حتى 
ل ي�س���تمر احلدث لف���رتة طويل���ة يف دور رعاية 

الأحداث قبل �سدور حكم ق�سائي .
وتاأكيدًا لوجوب ال�ستعجال يف ق�سايا الأحداث 
فقد منح القانون حماكم الأحداث �س���الحيات 
ا�ستثنائية يف نظر الق�س���ايا با�ستعجال ، واأجاز 
لها حتقيق ذلك بعقد جل�س���ات املحاكمة يف دور 
التاأهيل والرعاية وفقًا لن�ص املادة )17( وذلك  
لت���اليف اأي م�س���اكل اأو معيق���ات تعي���ق اأو توؤخر 

اإح�س���ار احل���دث اإلى  جل�س���ات املحاكمة ويقطع 
اأي مربر لتاأخري اجلل�س���ات فيكون عقد جل�ساتها 
يف دار الرعاية اأ�سمن لعقد جل�ساتها با�ستعجال 

وانتظام .
ي. تخفي����ص العقوب���ات املحك���وم به���ا للحدث 

وا�ستبدالها بتدابري احرتازية بدًل عن العقابية
احرتام���ًا للطفول���ة والتاأكي���د عل���ى اأن الطف���ل 
هو �س���حية لأي جرمي���ة فقد اأورد قان���ون رعاية 
الأح���داث ن�س���و�ص اإيجابي���ة لتنفي���ذ ذلك على 
اأر����ص الواق���ع حيث ن����ص عل���ى اإلغ���اء عقوبات 

وتخفي�ص الأخرى وا�س���تبدالها باإجراءات احرتازية 
كالتايل:

اأ. بخ�س���و�ص احلدث اأو اجلانح���ة التي ل يتجاوز 
الع�س���ر �س���نوات يت���م ا�س���تبدال العقوب���ات بتدابري 
احرتازية مبوجب ن�ص املادة )36( من قانون رعاية 

الحداث والذي ن�ص على :
فيما ع���دا امل�س���ادرة واإغ���الق املحل ل يج���وز اأن 
يحك���م عل���ى احل���دث ال���ذي ل يتجاوز �س���نه ع�س���ر 
�س���نوات ويرتكب جرمية ب���اأي عقوب���ة اأو تدبري مما 
ن�ص عليه يف قانون العقوبات واإمنا يحكم عليه باأحد 

التدابري الآتية: 
1- التوبي��خ: وهو توجيه املحكمة اللوم والتاأنيب 
اإلى احلدث على ما �سدر منه وحتذيره باأل يعود اإلى 

مثل هذا ال�سلوك مرة اأخرى .
2- الت�سليم:

ا. وذلك بت�س���ليم احلدث اإلى اأحد اأبويه اأو اإلى من 
له الولية اأو الو�س���اية عليه، فاإذا مل يتوافر يف اأيهما 
ال�س���الحية بالقيام برتبيته �سلم اإلى من يكون اأهال 
بذلك من اأفراد اأ�سرته فاإن مل يجد �سلم اإلى �سخ�ص 
موؤمتن يتعهد برتبيته اأو اإلى اأ�س���رة موثوق بها يتعهد 

عائلها بذلك .
ب: واذا كان احل���دث ذا م���ال اأو كان ل���ه من يلزم 
بالإنفاق عليه قانونا، وطلب من �سدر احلكم بت�سليم 
احل���دث اآلي���ه تقدير نفقة له وجب على القا�س���ي اأن 
يع���ني يف حكم���ه بالت�س���ليم املبلغ الذي يح�س���ل من 

مال احلدث اأو يلزم امل�س���ئول ع���ن النفقة وذلك بعد 
اإعالنه باجلل�سة املحددة ومواعيد اأداء النفقة ويكون 
حت�س���يلها بطريقة احلج���ز الإداري ويك���ون احلكم 
بت�س���ليم احلدث اإلى غري امللزم بالإنفاق ملدة ل تزيد 

على ثالث �سنوات .
3- الإحل��اق بالتدري��ب املهن��ي: ويك���ون باأن 
تعهد املحكمة باحلدث اإلى اأحد املراكز املخ�س�س���ة 
لذلك اأو اإلى  اأحد امل�س���انع اأو املتاجر اأو املزارع التي 
تقبل تدريبه ول حت���دد املحكمة يف حكمها مدة لهذا 

التدب���ري على األ تزيد م���دة بقاء احلدث يف اجلهات 
امل�سار اإليها على ثالث �سنوات .

4- الإل��زام بواجب��ات معين��ة ويك���ون بحظر 
ارتياد اأنواع من الأماكن اأو املحال اأو بفر�ص احل�سور 
يف اأوقات حمددة اأمام اأ�س���خا�ص اأو هيئات معينة اأو 
املواظب���ة على بع�ص الجتماع���ات التوجيهية اأو غري 
ذلك من القيود الت���ي حتدد بقرار من الوزير ويكون 
احلكم بهذا التدبري ملدة ل تقل على �س���تة اأ�س���هر ول 

تزيد على ثالث �سنوات .
5- الختبار الق�س��ائي: وذلك بو�س���ع احلدث 
يف بيئت���ه الطبيعي���ة حت���ت التوجيه والإ�س���راف ومع 
مراعاة الواجبات التي حتددها املحكمة ول يجوز اأن 
تزيد مدة الختبار الق�سائي على ثالث �سنوات فاإذا 
ف�س���ل احلدث يف الختبار عر�ص الأمر على املحكمة 
لتنفيذ ما تراه منا�س���با من التدابري الواردة يف هذه 

املادة .
6- الإي��داع يف اإح��دى دور تاأهي��ل ورعاية 
الأح��داث وذل���ك باإي���داع احلدث يف اإح���دى دور 
الرعاي���ة الجتماعي���ة لالأحداث التابعة لل���وزارة اأو 
املع���رتف بها منها . واإذا كان احلدث ذا عاهة يكون 
الإيداع يف مركز منا�س���ب لتاأهيله ول حتدد املحكمة 
يف حكمه���ا مدة الإيداع، ويجب األ تزيد مدة الإيداع 
عل���ى ع�س���ر �س���نوات يف اجلرائم اجل�س���يمة وثالث 
�س���نوات يف اجلرائم الغري ج�س���يمة و�سنة يف حالت 
التعر����ص لالنح���راف وعلى ال���دار الت���ي اأودع فيها 
احل���دث اأن تق���دم اإل���ى املحكمة تقريرًا ع���ن حالته 
و�سلوكه كل �ستة اأ�سهر على الأكرث لتقرر املحكمة ما 

تراه ب�ساأنه.
7- اليداع يف اأحد امل�ست�سفيات املتخ�س�سة: 
وذلك باحلاق احلدث اأحد امل�ست�سفيات املتخ�س�سة 
باجلهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو اإليها حالته 
وتتول���ى املحكمة الرقابة عل���ى بقائه حتت العالج يف 
ف���رتات دورية ل يج���وز اأن تزيد اأي ف���رتة منها على 
�س���نة يعر����ص عليها خالله���ا تقارير الأطب���اء وتقرر 
اإخ���الء �س���بيله اإذا تبني له���ا اأن حالته ت�س���مح بذلك 
واإذا بل���غ احل���دث �س���ن )15( �س���نة وكان���ت حالت���ه 
ت�ستدعي اإ�ستمرار عالجه نقل اإلى احد امل�ست�سفيات 

املخ�س�سة لعالج الكبار .
ب. اإلغ���اء عقوب���ات وتخفي�ص الأخ���رى للحدث اأو 
اجلانح���ة الذي مل يكمل �س���ًنه اأربعة ع�س���ر عامًا ول 

تتجاوز خم�ص ع�سر عامًا
ا�س���تكماًل لل�سمانات القانونية يف اجلانب العقابي 
مت تقييد ال�س���لطة الق�سائية يف احلكم بعقوبات �سد 
احل���دث اأو اجلانحة وتوقيف الن�س���و�ص العقابية يف 
قان���ون العقوب���ات واإلغاء بع�س���ها وتخفي���ف البع�ص 
الآخر اإلى  الربع وبح�سب ما ن�ست عليه املادة )37( 

من قانون رعاية الأحداث والذي ن�ست على :
مع ع���دم الإخ���الل مبا تقت�س���يه اأحكام ال�س���ريعة 

الإ�سالمية:
ا: اإذا اأرتك���ب احل���دث ال���ذي مل يكمل �س���نه اأربعة 

ل يجوز ال�ساءة يف معاملة 
احلدث اأو ا�ستخدام القيود 

احلديدية، كما يحظر التنفيذ 
بطريقة الإكراه البدين على 

املحكوم عليهم اخلا�سعني 
لأحكام هذا القانون 
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ع�س���ر عام���ًا ول تتج���اوز خم�ص ع�س���ر عام���ًا جرمية 
عقوبتها الإعدام يحكم عليه بال�سجن مدة ل تقل عن 

ثالث �سنوات ول تزيد على �سبع �سنوات .
ب: يف �س���ائر اجلرائم الخرى يحكم على احلدث 
بعقوب���ة ل تزي���د عل���ى ربع احل���د الأق�س���ى للعقوبة 

املقررة لكل جرمية قانونا .
م���ادة )38( اذا ارتكب احل���دث جرميتني اأو اأكرث 
وجب احلكم عليه بتدبري واحد منا�سب حتى لو ظهر 
بعد احلكم بالتدبري ان احلدث اأرتكب جرمية اأخرى 

�سابقة اأو لحقه على ذلك احلكم قبل تنفيذه .
ج. تنفي���ذ العقوب���ات ال�س���البة للحري���ة للحدث يف 

اأماكن م�ستقلة
بعد ان ن�ص القانون على وجوبية وتف�سيل الإفراج 
عن احلدث واجلانحة اأثناء التحقيق واملحاكمة ن�ص 
اي�سًا على �سمانة هامة بعد �سدور احلكم الق�سائي 
بالتحفظ عليهم يف اأماكن م�ستقلة لتاأهيلهم وفقًا ملا 
ن�س���ت عليه امل��ادة)35( من قانون رعاية الأحداث 

والتي ن�ست على :
)يكون تنفيذ العقوبة املقي���دة للحرية املحكوم بها 
عل���ى الأحداث يف اأماك���ن منعزلة داخل املوؤ�س�س���ات 
العقابي���ة ويج���وز تاأهيله���م اجتماعيا وفقا لالأ�س����ص 

واملعايري التي حتددها الالئحة (.
الر�س���وم  م���ن  الأح���داث واجلانح���ات  اعف���اء  د. 

وامل�ساريف الق�سائية
من املميزات ال�س���تثنائية لالأحداث واجلانحات و 
التي ن����ص عليها قانون رعاية الأحداث هو اإعفاوؤهم 
من كافة  الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية  يف الدعاوى 
املتعلقة بقانون رعاية الأحداث وفقًا ملا ن�س���ت عليه 
امل��ادة)34( من قانون رعاية الأحداث والتي ن�س���ت 

على :
)ل يل���زم الأحداث باأداء اأية ر�س���وم اأو م�س���اريف 
ق�س���ائية اأمام جمي���ع املحاكم يف الدع���اوى املتعلقة 

بهذا القانون(
ه� . الرقابة واملتابعة  الق�س���ائية على تنفيذ الأحكام 

الق�سائية للحدث واجلانحة
خلط���ورة واأهمي���ة الإج���راءات القانوني���ة الذي يتم 
اإتخاذها مع احلدث واجلانحة فقد مت منح �سالحيات 
املتابع���ة والرقابة ملحكم���ة الحداث املخت�س���ة ملتابعة 
كاف���ة الج���راءات اأثناء تنفيذ الح���كام و وجوبية رفع 
تقاري���ر دوري���ة اإلزامي���ة على الأق���ل كل ثالثة اأ�س���هر 
ومتابعتها ول يتوق���ف دور حمكمة الأحداث فقط عند 
�س���دور احلكم بل ي�س���تمر حتى اإنتهاء تنفيذ الأحكام 
الق�سائية وهذه تعترب �سمانة قانونية هامة وا�ستثنائية 
حيث يتوقف دور الق�ساء عند �سدور احلكم وا�ستثناًء 
لالأح���داث واجلانح���ات مت الن����ص عل���ى ا�س���تمرارية 
الرقابة واملتابعة الق�س���ائية حتى بعد �سدور احكامها 
الق�س���ائية  وبح�س���ب ما ن�س���ت عليه امل��ادة)28( من 

قانون رعاية الأحداث والتي ن�ست على:
) يخت����ص قا�س���ي حمكم���ة الأح���داث الت���ي يجري 
التنفي���ذ يف دائرته���ا دون غ���ريه بالف�س���ل يف جمي���ع 
املنازعات واإ�س���دار القرارات والأوامر املتعلقة بتنفيذ 

الأح���كام ال�س���ادرة عل���ى احلدث عل���ى اأن يتقيد عند 
الف�س���ل يف اإ�س���كالت التنفي���ذ بالقواعد املن�س���و�ص 
عليه���ا يف قان���ون الج���راءات اجلزائية، كم���ا يخت�ص 
قا�س���ي حمكم���ة الأح���داث بالإ�س���راف والرقابة على 
تنفي���ذ الأح���كام والق���رارات ال�س���ادرة عل���ى احلدث 
وتقدم اإلي���ه التقارير املتعلقة بتنفي���ذ التدابري ويتولى 
قا�س���ي الأح���داث اأو م���ن يندبه من خب���ريي املحكمة 
زي���ارة دور الرعاية والتاأهيل ، وغري ذلك من اجلهات 
اخلا�س���ة بالأح���داث وذلك مرة كل ثالثة اأ�س���هر على 
الأقل ولقا�س���ي حمكمة الأح���داث اأن يكتفي بالتقارير 

التي تقدم له من تلك اجلهات املخت�سة .

وف�ي الأخ�����ي�������ر:
)الت�س���ريعية  الدول���ة  �س���لطات  جمي���ع  نطال���ب 
والتنفيذي���ة والق�س���ائية( اإلى   وجوبي���ة الهتمام 
بالأح���داث واجلانح���ات وتطبيق القان���ون بفاعلية 
بالتقي���د  العالق���ة  واإل���زام جمي���ع اجله���ات ذات 
بال�س���مانات القانونية املن�س���و�ص عليها يف قانون 
باعتباره���ا  جتاوزه���ا  وع���دم  الأح���داث  رعاي���ة 
�س���مانات توفر احل���د الأدنى للح���دث واأي جتاوز 
لها �س���يحول القانون من و�س���يلة ت�سحيح واإيقاف 
انح���راف الأح���داث اإل���ى  و�س���يلة عقابية قا�س���ية 

بتجاوزه���ا  النح���راف  عل���ى  احل���دث  حتر����ص 
لل�سمانات القانونية وي�ستوجب معه اإعداد وتنفيذ 
م�س���فوفة قانونية كاملة تت�س���من كافة ال�سمانات 
القانوني���ة لالأح���داث والرقاب���ة واملتابع���ة لكاف���ة 
اخت���اللت  اأي  لتحدي���د  العالق���ة  ذات  اجله���ات 
وجتاوز له���ا يف اجراءاتها مع احل���دث ومعاجلتها 
وم�س���ائله مرتكبي تلك التجاوزات قبل ا�ستفحالها 
ك���ون الأحداث واجلانحات هم اأ�س���ا�ص احلا�س���ر 
وكل امل�ستقبل وي�س���توجب اأن يكونوا اأولوية ق�سوى 
ل���دى اجلهات املخت�س���ة وه���ل هن���اك اأولوية اأهم 
من طفولة خلف الق�س���بان واأن كان لنا مالحظات 

ل يت�س���ع املجال لذكره���ا ل�س���رورية تطوير قانون 
رعاي���ة الأح���داث اليمن���ي لتتواف���ق م���ع املعاي���ري 
والتفاقي���ات الدولي���ة ذات ال�س���لة ، لكن بالرغم 
م���ن ذلك نرى اأن هن���اك �س���مانات قانونية جيدة 
ت�سمنها القانون اليمني ، وي�ستوجب اإخراجها من 
الأدراج وتنفيذها يف الواقع باعتبارها حق قانوين 
لالأحداث واجلانحات وواجب والتزام قانوين على 
اجلهات املخت�سة عدم جتاوزها واإيقاف اأي جتاوز 

لها قبل ا�ستفحالها.

يخت�س قا�سي حمكمة الأحداث التي يجري التنفيذ يف دائرتها دون غريه 
بالف�سل يف جميع املنازعات واإ�سدار القرارات والأوامر املتعلقة بتنفيذ الأحكام 
ال�سادرة على احلدث على اأن يتقيد عند الف�سل يف اإ�سكالت التنفيذ بالقواعد 

املن�سو�س عليها يف قانون الجراءات اجلزائية، كما يخت�س قا�سي حمكمة 
الأحداث بالإ�سراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات ال�سادرة على 

احلدث وتقدم اإليه التقارير املتعلقة بتنفيذ التدابري ويتولى قا�سي الأحداث 
اأو من يندبه من خبريي املحكمة زيارة دور الرعاية والتاأهيل
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عندم���ا ت�س���غي اإل���ى حكايات ال�س���جناء املع�س���رين 
ينفطر قلبك وي�سيق �سدرك اأملًا، وتتمنى لو كنت متلك 
كنوز الدنيا لتنّف�ص كربتهم.. معاناة ال�س���جني ل تطاله 
مبفرده بل متتد اإلى اأ�س���رته.. وخ�سو�سًا عندما يكون 

هو عائلها الوحيد.

موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية
 وم�ساعدة ال�سجناء املع�سرين

انهم���رت دم���وع احلا�س���رين عندما هرع���ت اإحدى 
باأمان���ة  املركزي���ة  الإ�س���الحية  �س���احة  يف  الأمه���ات 
العا�س���مة، ظن���ًا منه���ا اأنه���م اأع�س���اء جلن���ة ت�س���اعد 
املع�س���رين.. ب���داأت الأم الت���ي جت���اوزت اخلم�س���ني يف 
�س���رد معاناتها والدموع ت�س���بق حديثها.. فاإبنها الذي 
مل يكم���ل عامه الثامن ع�س���ر يقبع خلف الأ�س���وار منذ 
�س���بع �س���نوات رغم اأن احلكم الذي عليه ق�سى ب�سجنه 
ثالث �سنوات.. اأخوه الوحيد اختفى منذ 12عام ب�سبب 
�سوء معاملة والده املري�ص امل�سن.. ل معيل لها وابنتيها 
الثنت���ني يف غيابهم���ا.. وعجزت عن دف���ع مبلغ الدية، 

واإخ���راج ابنه���ا الذي اأ�س���بح يعاين م���ن املر�ص داخل 
ال�س���جن.. فبادرت اإحدى احلا�س���رات اإلى م�ساعدتها 
باإي�س���ال مل���ف ابنها اإلى مدي���ر ال�س���وؤون القانونية يف 

موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية.
موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطني���ة، منظم���ة جمتمع مدين 
اأخ���ذت عل���ى عاتقه���ا م�س���وؤولية م�س���اعدة ال�س���جناء 
وحت�سني اأو�ساع ال�س���جون، وهي املنظمة الوحيدة التي 
تعمل يف ه���ذا اجلانب، وت�س���عى بكل الو�س���ائل لتقدمي 

العون لل�سجناء املع�سرين والإفراج عنهم.
برنامج “ اإن�صان “ الذي تتبناه املوؤ�س�سة وعر�سته على 
قناتي اليمن الف�س���ائية واليمن اليوم على مدى عامني 
خالل �س���هر رم�س���ان املبارك.. يعترب اإحدى الو�س���ائل 
التي ته���دف اإلى فك الإع�س���ار ع���ن هوؤلء ال�س���جناء، 
من خ���الل عر�ص ق�س�س���هم وعر����ص معاناتهم التي 
ل تقت�س���ر على ال�س���جني بل متتد اإلى خارج ال�س���جن، 
فتكون اأ�سرة ال�سجني �سحية بال ذنب دون اأن ي�سعر 
به اأقرب النا�ص اإليه، فجاء الربنامج ليكون نافذة اأمل 
لهذه ال�س���ريحة لإي�س���ال ر�س���التها، وجم���ع التربعات 

لت�سديد املبالغ التي احتجزت حريتهم ب�سببها ل�سنوات 
طويلة.

ال����م���وؤ�س���س����ة  ع�������������ام  م�����دي��ر  ي���ق��������ول 
الأ�س���ت�����اذ/ ف���س���ل ع�����ب���ي���د:

»الهدف من عقوبة ال�س���جن �س���لب احلرية لل�س���جني 
لتعديل �سلوك خاطئ ارتكبه.. لكن النظرة العامة لدى 
املجتمع اأن ال�س���جن م���كان للمجرم���ني والقتلة، ولهذا 
تاأ�س�س���ت موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطني���ة لت�س���حيح هذه 
النظرة جتاه ال�سجناء وال�سجينات، واإي�سال ر�سالتهم 

اإلى املجتمع والتي خال�ستها )ال�سجني اإن�سان(«.
 وي�س���يف: »اأطلقنا برنامج اإن�س���ان لن�س���لط ال�س���وء 
على ق�سايا ال�س���جناء واإبراز مظلوميتهم وق�ساياهم، 
فهناك ق�س���ايا عادلة ومن�س���ية مل ي�س���تطع اأ�س���حابها 

متابعة اجلهات املخت�سة ب�سبب ظروفهم ال�سعبة«.
  تناول���ت كل حلق���ة م���ن حلقات برنامج “ اإن�ص���ان “ 
ماأ�ساة اأحد هوؤلء ال�سجناء، يف �سجون اأمانة العا�سمة 
وحمافظ���ات عمران، احلدي���دة، ذمار، حج���ة، رداع، 

اإن�سانية عديدة.. حكايات ق�سايا من�سية منذ �سنوات..  �سجناء منهم من جتاوز الت�سعني عامًا،  خلف الق�سبان ق�س�ش وماآ�ٍش 
واآخر مل يبلغ الثامنة ع�رشة من عمره.. رجال ون�ساء قادتهم ظروف احلياة اإلى ال�سجون. 

الفقر.. ال�سبب الرئي�سي لبقاء كثري من ال�سجناء داخل ال�سجون بعد انتهاء مدة احلب�ش املحكوم بها عليهم لعدم قدرتهم على 
االإيفاء باحلقوق اخلا�سة.. الغمو�ش يكتنف م�ستقبلهم، واخلوف ي�سيطر عليهم من بقائهم ل�سنوات اأكرث خلف اأ�سوار ال�سجن.

ال�س��ج��ن����اء ال�مع���س���رون..
 ماآ�سي وحكايات ق�سايا من�سية خلف الق�سبان
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ت�ق����ري��ر: اأم��������ل غ�ن���ي��م�����ة
واإب، وكيف يتجرعون الأمّرين ب�سبب عجزهم عن دفع 

احلقوق اخلا�سة املحكوم بها عليهم.
اأمني عام املوؤ�س�س��ة الأ�ستاذ / يحيى علي احلباري 
يو�س���ح اأن الربنام���ج يه���دف اإل���ى حتفي��ز املجتم��ع 
للتعاط��ي الإيجاب��ي مع ق�س��ايا ال�س��جناء، ومد يد 
العون لإخراج املع�س���رين واإعادتهم اإلى اأهاليهم الذين 
فقدوا العائل واملعني، داعيًا كل اخلريين اإلى امل�ساهمة 
يف عت���ق رقاب ال�س���جناء وال�س���جينات املع�س���رين عرب 
املوؤ�س�سة التي تقدم العون الق�سائي والإن�ساين واملايل، 
وفق معايري دقيقة بالتن�س���يق م���ع اللجنة العليا لرعاية 

ال�صجناء وم�صاعدة املع�صرين.
يف اإحدى حلق���ات الربنامج عر����ص يف تقرير اإفراج 
موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطنية عن خم�سة �سجناء مع�سرين 
دون علمه���م م���ن مرك���ز احلج���ز الحتياط���ي املعلمي 
باأمانة العا�سمة بعد دفع احلقوق اخلا�سة التي عليهم 
والت���ي تكفلت بها جمموعة احلاج حممد علي احلباري 

واأولده.
ومت الف���راج عن ال�س���جناء اخلم�س���ة بعد ا�س���تكمال 
اإجراءات الإفراج الر�سمية بح�سور مدير مركز احلجز 

الحتياطي املعلمي الرائد ح�سن دغ�سان، ونائبه رئي�ص 
جمل�ص اأمناء ل�س���ئون املراأة والطفل ال�سيخة نبيلة جرب 
بن جرب ومدير ال�س���ئون القانونية يف املوؤ�س�سة املحامي 

عبد امللك �سرف الدين.

مفاجئة اأ�ُسر املفرجني
ومت توثيق الفراجات من قبل طاقم برنامج اإن�س���ان 
التلفزي���وين ال���ذي عم���ل على متوي���ه �س���جينني باأنهما 
النياب���ة  يف  لال�س���تجواب  ال�س���جن  م���ن  �س���يخرجان 
واإعادتهما الى ال�سجن، واأخذا بعد الفراج عنهما الى 

اأ�سرتيهما دون ان يعرفا انه مت الفراج عنهما.
وعند الو�س���ول الى ا�سرة ال�س���جني الأول دخل طاقم 
برنامج ان�س���ان لأ�سرته بغية الت�س���وير معهم ملنا�سدة 
اه���ل اخل���ري لالإف���راج ع���ن ابنهم م���ن ال�س���جن دون 
معرفتهم باأن ابنهم خارج البيت، وبالفعل نا�س���د ابوي 
ال�س���جني اهل اخلري لالإفراج عن ابنهم، متمنني روؤيته 

حرا طليقا.
وبع���د اخذ ورد من قبل »مقدم الربنامج«  مع ا�س���رة 
ال�س���جني اكت�سف باأن ابوي ال�سجني مري�سان ويعي�سان 

حياة �س���عبة للغاية وقد ا�ستاأجرا اأكرث من بيت منذ ان 
حب�ص ابنهما قبل ثالث �سنوات العائل الوحيد لالأ�سرة.

وم���ا اإن دخل ال�س���جني ال���ى املنزل جثا عل���ى ركبتيه 
حت���ت قدمي ابويه ومالمح الده�س���ة بادية على وجهي 
البوين غري م�س���دقني ب���اأن ابنهما اأف���رج عنه بعد ان 
اأخربهم���ا املذي���ع ب���اأن فاع���ل خ���ري تكفل بدف���ع احلق 

اخلا�ص الذي عليه.
وارت�س���مت مالمح الده�س���ة والفرح والبكاء يف وجوه 
اأ�س���رة ال�س���جني املفرج عن���ه، وبذلك اأدخلت موؤ�س�س���ة 
ال�س���جني الوطني���ة ال�س���عادة لأ�س���رته بالإف���راج عن���ه 
واإعط���اءه �س���لة غذائي���ة مكونة من كي�س���ي قمح ودقيق 

�سعة كل واحد 50 كيلو و10 كيلو اأرز و10 كليو �سكر.

�س��ج��ي��ن ح��دث
وانتق���ل طاق���م برنامج اإن�س���ان التلفزي���وين الى بيت 
اأ�س���رة ال�س���جني الثاين )حدث( يف �س���واحي �س���نعاء 
ال���ذي مل يكن معرفة مكان البيت بالأمر ال�س���هل حيث 
تنقل اأ�س���رة ال�س���جني لأكرث من بيت للظروف ال�سعبة 

والقا�سية التي تيع�سها.
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وبع���د بح���ث يف اأك���رث م���ن م���كان مت معرف���ة البيت 
والتوا�س���ل مع والد ال�س���جني احل���دث الذي مل يكن يف 
البيت وبعد جميئه مت النقا�ص معه ملنا�سدة اأهل اخلري 
مل�س���اعدة ابنه والدفع عنه لإخراج���ه اإل ان اإقناعه مل 
يك���ن بالأمر اله���ني ومت بالفع���ل منا�س���دة والديه عرب 
برنامج اإن�س���ان مل�س���اعدة ابنهم الذي عليه حق خا�ص 

)ار�ص(.
وما اإن فاجئ »مقدم برنامج اإن�سان« والدي ال�سجني 
باإدخال ولدهما حتى غمرت ال�سعادة والبكاء والده�سة 
بالإفراج عن ابنهم، واأعطت موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 
�س���لة غذائية لأ�س���رة ال�س���جني مكونة من كي�س���ي قمح 
ودقيق �س���عة كل واحد 50 كيل���و و10 كيلو اأرز و10 كليو 

�صكر.
وحث���ت نائبة رئي�ص جمل�ص اأمناء موؤ�س�س���ة ال�س���جني 
ال�س���يخة نبيلة ج���رب بن جرب ال�س���جينني على اللتزام 
بالأخ���الق احل�س���نة والبتعاد عن امل�س���اكل التي توؤدي 
الدخ���ول ال���ى ال�س���جن وبداي���ة �س���فحة جدي���دة يف 

حياتهما.
بع���د ذلك عاد مدير ال�س���ئون القانونية املحامي عبد 
امللك �س���رف الدين اإل���ى احتياطي املعلمي ل�س���تكمال 
اإجراءات الإفراج عن الثالثة ال�س���جناء الآخرين ودفع 
احلقوق اخلا�س���ة التي عليهم واإعطاءهم مبالغ رمزية 

للعودة الى ا�سرهم �ساملني.
ويف اإح���دى حلقات الربنامج بدا احلدث “ فوؤاد علي 
اأحمد “ الذي مل يتجاوز ال�س���ابعة ع�س���ر من عمره من 
خلف ق�سبان ال�سجن، يحكي ق�سته املريرة التي بداأت 
عندم���ا حتّمل م�س���وؤولية اأ�س���رته ف���كان كل همه توفري 
لقم���ة العي����ص له���م، فبداأ ي�س���ق الطريق نحو م�س���در 

رزقه.. الطريق الذي �سهد فيه اأ�سواأ حادث يف حياته..
ذل���ك احلادث ال���ذي تعر�ص له منذ ثمانية اأ�س���هر.. 
مل يدم���ره وح�س���ب، بل دمر كل اأفراد اأ�س���رته الفقرية 
الت���ي ل متلك قوت يومها، واأ�س���بحت �س���حية حلادث 
مروري اأفقده���ا عائلها الوحيد وتقف عاجزة عن دفع 
الدية، غري اأنها تدعو وت�س���لي لأجله وتوؤمن باأن اأبواب 
اخلري ل تزال مفتوحة، واأن هناك اأياد بي�ساء ت�ستطيع 
اإنقاذ ابنها، وهو ما عملته موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية 

بالتعاون مع فاعلي اخلري بالإفراج عنه.
»بدري���ة يحي���ى عمر« �س���جينة مع�س���رة اأطل���ت على 
م�س���اهدي برنامج »اإن�س��ان« حتكي ق�س���ة اأم وزوجة 
�س���جنها احلقيقي هو فراقها عن اأطفالها، ومعاناتهم 
بعد غيابها.. اأمل ال�س���جن وق�س���وته اأ�س���بح هينًا اأمام 
حزنه���ا عل���ى اأ�س���رتها واأطفاله���ا وم���ا اأ�س���بحوا عليه 
من ت�س���رد و�سياع، �س���جينة اأرهقها ال�س���جن وعودتها 
الدائمة اإليه ب�س���بب عدم قدرتها على ت�س���ديد الديون 
التي اأثقل���ت كاهلها.. تنا�س���د اأهل اخلري م�س���اعدتها 
من اأج���ل اأطفالها، ل من اأجل حريتها وح�س���ب ولقت 
منا�س���دتها �س���دى عند فاعلي اخلري والذي بتعاونهم 

معها مت الفراج عنها.
منذ عامني ون�س���ف العام احتجزت حرية ال�س���جني 
املع�ص���ر “ عبد ربه اأحمد ثابت ال�س���ريبي “ الذي وقع 
يف �س���جار مع اأخيه واأطلق الر�س���ا�ص فاأ�س���اب زجاج 
�سيارته، الأمر الذي اأو�سله للنيابة والق�ساء ثم �سدور 
احلكم عليه بال�س���جن ودفع الغرام���ة، حكاية فيها من 
الأمل والده�س���ة ما يجعلك تعجز عن الكالم.. فها هي 
اأ�س���هر ال�سجن اأ�سبحت �س���نوات.. والغرامة الب�سيطة 
�سكلت عجزًا كبريًا اأمام “ عبدربه “ الذي ل يجد من 

ي�صانده اأو يدفع عنه.
بدا مرتبكًا ب�س���بب معاناته.. �سخ�س���يته الب�س���يطة 
جتعلك تتعاطف معه وحتزن عليه، يعاين الظلم وق�سوة 
ال�س���جن، واخلوف الكبري من ق�س���اء بقية عمره خلف 

الق�سبان دون اأن يرى نور احلرية.
ال�صجني املع�ص���ر “ فوؤاد حممد �ساره “ حمكوم عليه 
ب�س���نتني لكنه يقبع يف ال�س���جن منذ اأربع �سنوات، على 
ذم���ة مبلغ م���ايل مل يتمكن من الإيفاء ب���ه.. كان عائل 
اأ�س���رته الوحيد ومنذ دخوله ال�سجن اأ�سبحوا يعي�سون 
يف و�س���ع ماأ�ساوي، ووجبة واحدة يقتاتون بها يف اليوم 

قد ل يجدونها يف اليوم التايل.
بدري���ة.. فوؤاد.. عبد ربه، مناذج لق�س����ص وماآ�س���ي 
اأع���داد كبرية من ال�س���جناء املع�س���رين، الذين مل يعد 
لهم ملجاأ يلجاأون اإليه بعد اهلل �س���وى الأيادي البي�ساء 
املحب���ة للخري والباذلة يف �س���بيل اهلل، لتفريج كربتهم 
وم�ساعدتهم على ت�س���ديد ديونهم واملبالغ املحكوم بها 

عليهم، ليتمكنوا من العودة اإلى اأطفالهم واأ�سرهم.
وياأتي برنامج اإن�س���ان الذي تتبناه موؤ�س�س���ة ال�سجني 
الوطنية لعر�ص ق�س���ايا ال�س���جناء املع�س���رين املغيبني 
متام���ا عن املجتم���ع وبذلك حق���ق الربنامج من خالل 
عر�س���ه يف ال�س���نتني املا�س���يتني تفاع���ال كب���ريا م���ن 
امل�ساهدين اليمنيني يف الداخل واخلارج ليتم الفراج 

عن �سجناء مع�سرين من خالل جمع التربعات لهم.
وترت�س���م الفرحة يف ق�س���مات وجوه اأ�س���ر ال�س���جناء 
املع�س���رين الذي���ن اأفرج���ت عنهم موؤ�س�س���ة ال�س���جني 
بع���د معاناة مري���رة طوال ف���رتة بقاء رب ال�س���رة يف 
ال�س���جن.. معربين عن �سعادتهم الغامرة بعد الفراج 

عن �سجناءهم.
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وزع���ت جمموعة احل���اج علي حممد 
احلباري واأولده 50 األف �سلة غذائية 
على الفقراء واملحتاجني يف مديريات 
حمافظة احلديدة يف �س���هر رم�س���ان 

املا�سي املوافق مايو 2017.
الغذائي���ة  ال�س���الل  وا�س���تهدفت 
350 األ���ف ف���رد م���ن الأ�س���ر الفقرية 
واملحتاج���ة يف مديري���ات )احل���ايل، 
احلوك، امليناء، ال�س���ليف، ال�سخنة، 

جزيرة كمران، والتحيتة(.
اإدارة  رئي����ص جمل����ص  نائ���ب  وق���ال 
لل�سناعات  الدولية  اليمنية  ال�س���ركة 
الغذائية ال�سيخ/حممد علي احلباري 
ب���اأن توزيع 50 األف �س���لة غذائية على 
مديري���ات  يف  واملحتاج���ني  الفق���راء 

احلديدة ياأتي �س���من الدور الإن�ساين 
واملجتمع���ي الت���ي تق���وم ب���ه جمموعة 
احل���اج/ علي حممد احلباري واأولده 
مواجه���ة  احلدي���دة يف  اأبن���اء  جت���اه 

العدوان الغا�سم.
واأ�ساف ال�سيخ حممد احلباري: باأن 
م�سروع توزيع ال�سالل الغذائية �سمن 
احلمل���ة الإغاثي���ة ل�س���كان حمافظ���ة 
معان���اة  ع���ن  والتخفي���ف  احلدي���دة 

الفقراء واملحتاجني يف املحافظة.
واأك���د اأن املجموع���ة �س���تقدم دعمها 
اأي  يف  احلدي���دة  لأبن���اء  وعطاءه���ا 
وقت ول���ن تتاأخر ابدا يف تقدمي العون 
حمافظ���ة  يف  واملحتاج���ني  لفق���راء 

احلديدة.

ال�سيخ حممد 
علي احلباري: 
�سنقدم العون 

وامل�ساعدة 
للفقراء 

واملحتاجني 
يف حمافظة 

احلديدة 
ب�سكل م�ستمر

مـجـمـوعـة �لـحـاج/ عـلــي مــحـمد �لـحـبـاري و�أوالده
 توزع 50 �ألف �سلة غذ�ئية للفقر�ء يف مديريات �حلديدة
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كان اللقاء الت�ساوري الأول الذي عقدته موؤ�س�سة 
ال�س���جني الوطنية مبحافظة اإب يف �س���هر فرباير 
م���ن ع���ام 2017 النطالق���ة والبداي���ة لن�س���اط 
املوؤ�س�سة، برعاية ال�سلطة املحلية وبح�سور ع�سو 
جمل�ص الأمناء � ال�سيخ / راكان النقيب ، واملدير 
العام للموؤ�س�س���ة � الأ�س���تاذ / ف�سل حمرز عبيد� 
و�سارك يف اللقاء الكثري من ال�سخ�سيات الهامة 
واملوؤثرة منها ال�س���لطة املحلية ومعها الق�س���ائية 
والقانونية ، وكذلك الإعالمية ومنظمات املجتمع 
امل���دين ، وجهات له���ا عالقة مبا يخ����ص ويتعلق 
بال�س���جون وال�سجناء املع�س���رين ، وخرج اجلميع 
م���ن ذلك اللق���اء بنتائ���ج اإيجابية جعل���ت اللقاء 

ناجحًا. 
ومن خاللها د�س���نت موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطنية 
ن�س���اطها ر�س���ميًا ، وب���ات له���ا من�س���ق ه���و الأخ 
“ الذي وم���ن خالله  “ حمم���د حم���ود الفقي���ه 
وعرب جملة “ ال�ص���جني “ �سن�س���لط ال�س���وء على 
م���ا حققت���ه املوؤ�س�س���ة من ح�س���ور وتواج���د ، بل 

وجناحات يف حمافظة اإب.      

النطالقة والتد�سني 
يرويها من�سق املوؤ�س�سة باإب 

يو�سح من�س���ق املوؤ�س�سة يف حمافظة اإب � حممد 
الفقيه � اأن املوؤ�س�س���ة د�س���نت عملها ر�س���ميًا على 
�س���وء نتائج وقرارات اللقاء الت�ساوري ، حيث مت 

عقد ور�سة نقا�سية بديوان عام حمافظة اإب على 
غرار الور�س���ة التي عقدت بالعا�س���مة �س���نعاء ، 
والتي ح�س���رها وكيل املحافظة � ال�س���يخ / راكان 
النقي���ب � ع�س���و جمل����ص الأمن���اء يف املوؤ�س�س���ة ، 
وكذل���ك املحام���ي العام رئي����ص نيابة ا�س���تئناف 
حمافظة اإب � القا�س���ي / عبدالرحمن القد�س���ي 
، والعقي���د / ح�س���ني عب���د الغن���ي � مدي���ر ع���ام 
الإ�س���الحية املركزي���ة يف اإب ، وروؤ�س���اء اللجان 
الت���ي مت ت�س���كيلها يف اللق���اء الت�س���اوري الأول ، 
وخرج���ت بخارط���ة طريق وخطة عمل م�س���رتكة 
نفذته���ا املوؤ�س�س���ة وبالتن�س���يق م���ع كل م���ن يلزم 

وي�س���تدعي الأمر مل�ساركته وح�س���وره ، والتن�سيق 
معه وتعاونه مع املوؤ�ص�صة.

ن�ساطات تهتم
 بال�سجناء وال�سجينات

واأ�س���ار الفقيه اأن املوؤ�س�سة نفذت عدة ن�ساطات 
اإن�سانية ، كحملة النظافة يف ال�سجن الحتياطي 
يف  لل�س���جينات  النظاف���ة  م�س���تلزمات  وتوزي���ع 
ال�س���جن املرك���زي ، واأ�س���اف الفقي���ه اأن ذل���ك 
الن�س���اط مث���ل باك���ورة الن�س���اطات ، ومنطلق���ًا 

ح�ساد �إيجابي تك�سفه تفا�سيل جناح.. و�لقادم �أجمل

اإب / ا�ستطالع: فواز اإ�سكندر 

مّثل مطلع العام 2017 م انطالقة وظهور موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية يف حمافظة اإب ، تلك املوؤ�س�سة الفريدة واالأولى من نوعها 
يف ن�ساطها االإن�ساين واخلريي واالجتماعي ملنا�رشة ال�سجناء املع�رشين يف حمافظة اإب ، التي كانت وقتها يف احتياج كبري و 
يف حاجة ما�سة حلا�سنة وطنية ت�ساعد على انت�سال �سجنائها املع�رشين من براثن االإ�سالحية املركزية ، وكذلك ال�سجن 
االحتياطي ، االأمر الذي جعل قيادة املوؤ�س�سةـ  التي تتخذ من العا�سمة �سنعاء منطلقًا ومركزًا ومقرًا لهاـ  تو�سع من ن�ساطها 
خارج العا�سمة ، وحر�ست اأن يكون لها تواجد يف املحافظة اخل�رشاء » اإب « ، وبالفعل كان لها ما اأرادت وخططت له وحر�ست 

على حتقيقه ، والهدف االإن�ساين للموؤ�س�سة جعلها حتقق الكثري من النجاحات وتطمح للمزيد واملزيد ..  

،،
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للن�س���اط الأهم واحلدث الأكرب املتمثل يف تد�سني 
املوؤ�س�سة جلهودها وم�ساعيها ، وحتركاتها بهدف 
الإفراج عن �س���جناء مع�سرين بعد ح�سرهم وفق 
ك�س���وفات ح�س���لت عليها املوؤ�س�س���ة من النيابات 
املخت�س���ة وكانت تف�س���يلية ومت دجمها بك�سوفات 
مماثلة مت اإعدادها من قبلنا ، واخلروج بح�سيلة 
حمددة لعدد من ال�س���جناء ممن وجدت املوؤ�س�سة 

اأن الأولوية لهم وانطبقت عليهم �سروطها.

املرحلة الأهم
 وبداية النجاح 

م�س���يفًا بالقول : اإن املوؤ�س�س���ة عملت على تكوين 
ح�سيلة حمددة من ال�س���جناء املع�سرين كمرحلة 
اأولى، وبعده���ا اأجتهت الى اإيجاذ داعمني وفاعلي 
خ���ري والتن�س���يق معه���م واإقناعه���م بالتع���اون مع 
املوؤ�س�س���ة يف دفع املبالغ التي على ال�سجناء، وكان 
هن���اك جت���اوب اإيجاب���ي يف الوق���ت ال���ذي كان���ت 
تقوم موؤ�س�س���ة ال�س���جني بتحركاتها والتن�س���يق مع 
النياب���ات واملحاك���م به���دف ال�س���تكمال، وجع���ل 
عملي���ة الإف���راج قانونية وغري ع�س���وائية، عززتها 
املفاو�س���ات التي تق���وم به���ا املوؤ�س�س���ة وبالتعاون 
م���ع ع���دد م���ن ال�سخ�س���يات الجتماعي���ة وذلك 
م���ع الأط���راف املعني���ة ، وحققت تل���ك اخلطوات 
جناحات و�سفها بالكبرية يف كل حالة اإفراج متت 
ل�سجناء مع�سرين ، حيث و�سل عدد من مت الإفراج 
عنهم اإلى 18 �سجني ، مو�سحًا يف اجلدول املرفق 
بياناتهم والتفا�سيل اخلا�سة بق�ساياهم و�سنوات 
ال�س���جن واملبالغ التي عليهم، و حمددًا فيه املبالغ 
التي دفعتها املوؤ�س�س���ة عنهم وكان م�س���ريهم هو 

الإفراج ونالوا احلرية من جديد.

املوؤ�س�سة تهتم باأ�سر
 ال�سجناء املع�سرين 

  يوا�س���ل من�سق املوؤ�س�سة يف اإب ا�ستعرا�ص و�سرد 
ن�س���اطات وجناح���ات املوؤ�س�س���ة يف عامه���ا الأول 
باملحافظة اخل�سراء ، ويقول : اإن ن�ساطات ومهام 
املوؤ�س�سة مل تنح�سر على ال�سجناء املع�سرين فقط 
ب���ل مت حتقيق ه���دف جديد من اأهداف املوؤ�س�س���ة 
، املتمث���ل بالهتمام باأ�س���ر ال�س���جناء املع�س���رين 
و خا�س���ة الأ�س���ر التي يعترب ال�س���جني ه���و عائلها 
الوحي���د ، الأمر ال���ذي يزيد من تفاقم م�س���كلتها 
املعي�سية ويجعلها تعي�ص يف ظروف قا�سية واأو�ساع  
اأك���رث م���ن �س���عبة ، حيث نف���ذت املوؤ�س�س���ة يف اإب 
عملية توزيع �س���الل غذائية بتمويل من �سركة )اإم 
ت���ي اإن( لأ�س���ر ال�س���جناء ، وقامت بتوزيع ك�س���وة 
العيد لأطفالهم وهذه الن�س���اطات متت بال�سراكة 

مع فاعلي اخلري. 

حتركات املوؤ�س�سة
 يف عيون ال�سلطة املحلية 

ال�سلطة املحلية مبحافظة اإب كانت ولزالت تقدم 
الكثري من الت�سهيالت ملوؤ�س�سة ال�سجني الوطنية ، 
و�س���اعدتها على حتقيق النجاح���ات رغم التواجد 
الب�سيط للداعمني يف اجلانب املادي الذي كلما زاد 
ح�سورهم ودعمهم للموؤ�س�س���ة ارتفعت اإح�سائية 
املفرج عنهم من املع�سرين ، ويف هذا ال�سياق دعا 
العمي���د / عبد الرحمن الزك���ري � وكيل حمافظة 
اإب ع�س���و جمل����ص ال�س���رف الأعلى يف املوؤ�س�س���ة � 
كل رج���ال املال والأعمال واخلريي���ن لدعم جهود 
املوؤ�س�س���ة باإب ، كي تتمكن من م�س���اعفة جهودها 
وتتمكن من ا�ستكمال اإجراءات الإفراج عن املزيد 

من ال�ص���جناء املع�ص���رين املتواجدين يف ال�ص���جن 
املركزي. 

واأ�س���اف الزكري: اإن موؤ�س�س���ة ال�س���جني جنحت 
خ���الل الع���ام 2017 م يف ترك ب�س���مات اإيجابية 
يف املج���ال اخلريي والإن�س���اين وخدمة ال�س���جناء 
املع�س���رين يف الوق���ت ال���ذي يتزاي���د اأعدادهم يف 
الإ�سالحية املركزية ، ومّثل تواجد ن�ساط املوؤ�س�سة 

وح�سورها نافذة فرج واأمل لدى املع�سرين.

وك�س���ف وكيل حمافظة اإب عن موا�س���لة ال�سلطة 
املحلية ممثلة برئي�ص املجل�ص املحلي � عبد الواحد 
حممد �سالح � حمافظ املحافظة يف عملية ت�سهيل 
ن�س���اطات ومه���ام موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية كي 
توا�س���ل مهامها يف م�ساعدة ال�س���جناء املع�سرين 
واأ�س���رهم ، باعتبارها موؤ�س�سة وطنية متخ�س�سة 
يف ه���ذا املج���ال الإن�س���اين الذي يجب اأن يتو�س���ع 
وي�س���تمر واأن يكون ع���ام 2018 انطالق���ة جديدة 
للموؤ�س�س���ة ، والت���ي م���ن ال�س���روري اأن يك���ون لها 
مق���ر ر�س���مي ، يزاول في���ه من�س���قها وفريق العمل 
اأعمالهم ومهامهم ، وملتقى للداعمني واملتعاونني 

واملتطوعني. 

جناحات املوؤ�س�سة
 على ل�سان النيابة 

املحامي العام رئي�ص نيابة ا�ستئناف حمافظة 
اإب � القا�س���ي / عبدالرحمن علي القد�سي - 
�س���احب احل�س���ور املميز يف جهود وجناحات 
املوؤ�س�س���ة ون�س���اطاتها ككل ، وخا�سة املتعلقة 
بالإفراج���ات عن ال�س���جناء وت�س���هيله للكثري 
م���ن الإج���راءات القانونية ، يق���ول : كنا نتابع 
جناحات ون�ساطات موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 

القا�سي/ عبدالرحمن علي القد�سي
رئي�س نيابة اأ�ستئناف حمافظة اإب

العميد/ عبدالرحمن الزكري 
 وك��ي���ل م��ح��اف���ظ����ة اإب

العقيد/ ح�سني طاهر عبدالغني  
مدير عام ال�سالحية املركزية حمافظة اإب
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بالعا�سمة �سنعاء وكنا نتمنى ح�سورًا مماثاًل 
له���ا وتواج���دًا مبحافظ���ة اإب ، وهو ما حتقق 
بداي���ة عام 2017 عندما مت دعوتنا حل�س���ور 
لقاء ت�ساوري وحر�سنا على ح�سوره و�ساركنا 
في���ه، واكت�س���فنا رغب���ة املوؤ�س�س���ة يف مزاولة 
مهامه���ا اخلريي���ة والإن�س���انية والجتماعية 
مبحافظ���ة اإب ، فباركنا له���م تلك اخلطوة و 

اأكدنا على الإ�سراع يف تطبيقها.
م�سريًا اإلى اأن �س���فافيتها املطلقة وحر�سها 
الكب���ري على الهتمام بال�س���جناء املع�س���رين 
وب���ذل اجله���ود لالإف���راج عنه���م والهتمام 
بهم وباأ�س���رهم جعلن���ا نهتم بالتع���اون معها 
ونتواج���د معها ، م���ن اأجل اأن ن�س���هل لها اأي 
�س���عوبات ق���د حت���دث ومتن���ع جهوده���ا يف 
الإف���راج ع���ن عدد من ال�س���جناء املع�س���رين 
باملحافظة، وجنحت املوؤ�س�س���ة يف ذلك رغم 
غي���اب الداعمني احلقيقي���ني من رجال املال 
والأعم���ال يف املحافظ���ة ، فاملوج���ود منه���م 
قليل جدًا واحلاجة كب���رية لوجود املزيد من 

الداعمني لهذه املوؤ�س�سة ومهامها.
وتوقع املحامي الع���ام املزيد من النجاحات 
للموؤ�س�سة خالل الفرتة املقبلة يف اإب ، وذكر 
اأن عليها تكثيف جهودها والتو�سع يف ن�ساطها 

، و اأن حتر�ص على موا�سلة ما بداأت به وعلى 
نف����ص املنوال ، ولن تق�س���ر النياب���ة معها بل 
اإنه مت توجيه النيابات البتدائية اإلى التعاون 
مع من�س���ق املوؤ�س�س���ة ، موؤكدًا نح���ن يف نيابة 
ال�ستئناف على توا�س���ل بهم ومكتبنا مفتوح 

للموؤ�س�سة باأي وقت ، طاملا وهي حري�سة على 
تنفيذ ن�س���اطها اخلريي والإن�ساين و�سريحة 
ال�سجناء املع�سرين يف اأم�ص احلاجة ملن يقف 
بجانبه���م ، وم���ن يعم���ل لأجله���م ويهتم بهم 
وي�سعى لالإفراج عنهم بعد دفع ما عليهم من 
مبالغ مالية حمكوم عليهم دفعها وت�سديدها 
بع���د عجزهم ع���ن دفعه���ا وت�س���بب ذلك يف 
بقائه���م بال�س���جون ، وق���د زودن���ا املوؤ�س�س���ة 
بك�س���وفات عنهم وموافاته���م باجلديد ، لعل 
وع�س���ى يكون الف���رج على يد هذه املوؤ�س�س���ة 

التي نوجه لها كل ال�سكر والتقدير.  

 الإ�سالحية املركزية 
ت�سيد باملوؤ�س�سة 

من جانب اآخر وقبل اخلتام فقد جاء حديث العقيد 
/ ح�س����ني طاه����ر عبد املغن����ي � مدير الإ�س����الحية 
املركزي����ة )ال�س����جن املرك����زي( يف حمافظ����ة اإب 
� ع����ن دور ون�س����اط املوؤ�س�س����ة متطابق����ًا ومماث����اًل 
حلديث من �س����بق حديثهم يف هذا ال�ستطالع عن 
املوؤ�س�سة واأن�س����طتها املختلفة، غري اأنه جدد دعوته 
للجميع ومنا�س����دته لرج����ال امل����ال والأعمال لدعم 
وم�صاندة موؤ�ص�ص����ة ال�صجني الوطنية يف اإب لتتمكن 

من موا�س����لة ن�س����اطها، فهناك ع�س����رات ال�سجناء 
املع�سرين واأو�س����اعهم �سعبة جدًا ويجب اللتفاف 
حوله����م وبذل اجله����ود وتكثيفه����ا لالإف����راج عنهم 
والتخفي����ف من معاناتهم، فم����ن حقهم العي�ص من 

جديد بعيدًا عن حياة ال�سجن. 

اإن�سانية املوؤ�س�سة يرويها مفرج عنهم

الوطنيـــة  ال�سجـــني  موؤ�س�ســـة  اإن�سانيـــة  وتبقـــى 
حا�ســـرة بقوة يف عيون من كان لها دور يف الإفراج 
ال�ستطـــالع  لهـــذا  واخرتنـــا   ، كمع�سريـــن  عنهـــم 
اأحدهـــم وهـــو �سجـــني قادتـــه  تفا�سيـــل ردة فعـــل 
ظروفه ال�سعبة وتداعياتها لل�سجن املركزي باإب، 
حيـــث �ساهد بـــاأم عينيه حلظات دخولـــه من بوابة 
ال�سجـــن ومـــا هـــي اإل اأيـــام حتى فقد ب�ســـره داخل 
ال�سجـــن ، ما زاد مـــن وجعه وماأ�ساتـــه ومبجرد اأن 
علمـــت املوؤ�س�سة بهذه احلالـــة ، �سارعت للم�ساعدة 
والقيـــام بالكثـــري مـــن التحـــركات ، ودفع مـــا عليه 
مـــن مبالـــغ وجنحـــت يف الإفـــراج عنـــه واإخراجـــه 
موؤ�س�ســـة  جنـــاح   : يقـــول  حيـــث   .. ال�سجـــن  مـــن 
ال�سجـــني بدفـــع املبالـــغ املالية التي علـــي والإفراج 
عنـــي ومغادرتـــي لل�سجـــن هو مبثابة عـــودة نظري 
وا�ستطعـــت اأن اأرى كل �ســـيء مـــن جديـــد ، وعجـــز 
ل�سانه عن �سكر املوؤ�س�سة وما قامت به بعد فقدانه 
الأمـــل يف اأن تعـــود اإليـــه حريته ، التـــي كانت عنده 
اأهـــم من ب�سره الذي فقـــده عقب فقدانه حلريته 

الغالية. 

وتـــروي م�ســـادر مقربـــة مـــن “ ح�سنـــاء “ اأنهـــا 
عـــادت حلياتهـــا الطبيعيـــة و�سعـــرت باحلريـــة من 
جديـــد ، منـــذ اأن مت الإفـــراج عنهـــا وكاأنهـــا ولـــدت 
مـــن جديـــد ، بعـــد اأن كانـــت �سجينة مع�ســـرة ظلت 
بال�سجـــن طيلة 11 عام وهـــذه ال�سنوات متثل عمر 
طفلتهـــا التي اأجنبتها يف ال�سجن وترعرعت خلف 
الق�سبـــان ، وجنحت املوؤ�س�ســـة بالإفراج عنها وعن 
طفلتهـــا عقب دفـــع املوؤ�س�سة ملبلـــغ خم�سة ماليني 
وخم�سمائـــة األـــف ريـــال ، وهـــو املبلغ املحكـــوم على 
ح�سنـــاء اأن تدفعـــه كدية قتـــل ، وكان �سعور ح�سناء 

عند الإفراج عنها ل يو�سف.

يف اخلت���ام نب���ارك ملوؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية 
جناحاته���ا ، وما قدمته يف حمافظة اإب ما هو اإل 
منوذج ب�سيط عن ن�س���اطات وجناحات املوؤ�س�سة 
الأم وقيادته���ا احلكيم���ة ممثلة بالأمان���ة العامة 
والأمن���اء امل�س���اعدين وجمل����ص الأمن���اء واملدير 
الع���ام للموؤ�س�س���ة ، وكل م���ن يعمل حت���ت رايتها 
واإدارة تلك القيادة التي جعلت من همومها جزءًا 
ل يتجزاأ من هموم ال�س���جناء املع�سرين واأ�سرهم 
الذين لن تن�س���اهم املوؤ�س�س���ة ورجاله���ا الكرام ، 
وهم عازمون كل العزم على موا�س���لة م�س���ريتهم 
وعدم خذلن تلك ال�س���ريحة من النا�ص وهذا ما 
�ستثبته وتوؤكده الأيام القادمة مب�سيئة اهلل تعالى.  
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مدير ع���ام الإ�س���الحية املركزي���ة يف حمافظة 
عم���ران � العمي���د / ح���زام البناء � اأ�س���ار اإلى اأن 
الإ�سالحية حتتاج لتوفري النفقات الت�سغيلية من 
امل�س���تقات النفطي���ة برتول، ودي���زل، وغاز والتي 
تعترب من املواد الأ�سا�س���ية لت�س���غيل الإ�س���الحية 
واإناراته���ا وا�س���تمرار عم���ل املخب���ز واملطب���خ يف 

تقدمي الغذاء لل�سجناء.
الى ذلك لفت اإلى اأن الإ�سالحية تعجز يف كثري 
م���ن الأحيان ع���ن نقل اأي �س���جني عندما يتطلب 
الأم���ر لإ�س���عافه اإل���ى م�ست�س���فى عم���ران لع���دم 
وجود �سيارة اإ�س���عاف، وكذا عدم توفر امل�ستقات 
النفطي���ة التي حترك �س���يارة يف ح���ال وجودها، 
بالإ�سافة اإلى اأن الوحدة ال�سحية يف الإ�سالحية 

تفتقر اإلى الأدوية بجميع اأنواعها.
واأ�ساف العميد البناء باأن يف الإ�سالحية مركز 
�س���حي م�ستقل عن مبنى ال�س���جن ويوجد طبيب 
عام واحد وممر�سني اثنني، كما يوجد يف املركز 
خمترب و�س���يدلية خالية م���ن العالجات، وغرفة 
معاين���ة وغرف���ة رق���ود، ويف حال وج���دت حالت 

طارئة يتم اإر�سالها اإلى م�ست�سفى عمران.
واأو�سح باأن م�سكلة الغذاء مت حلها بتوفري قيادة 
املحافظة للتغذية لل�سجناء اإل اأن امل�سكلة الأخرى 

انعدام توفر الدواء.
وقال باأن ال�س���الحيات ب�س���كل عام يجب توفر 
اأرب���ع اأ�س���ياء �س���رورية لل�س���جناء ه���ي الغ���ذاء، 
وال�سرب، والأمن، والعالج بهذه املقومات يتحقق 
لل�س���جني الكل وال�س���رب واحلماية والدواء وهي 

اإلى حد كبري مل تتوفر. 
وبنّي باأنه مت رفع مذكرة من الإ�سالحية مل�سلحة 
ال�س���جون كما هو معتاد لتوفري التغذية والنفقات 
الت�س���غيلية واحتياج���ات ال�س���جناء وال�س���جينات 

واملرافق التابعة لالإ�سالحية، اإل اأن امل�سلحة مل 
ت�ستطع الإيفاء باأي احتياجات لالإ�سالحية.

ونوه ب���اأن عدد ال�س���جناء يف اإ�س���الحية عمران 
463 �س���جينًا يف ق�سم ال�س���جناء، 17 �صجينة و7 
اأطف���ال م���ع اأمهاتهم يف ق�س���م ال�س���جينات، ويف 

ق�سم الأحداث 24 حدثًا. 
ويوجد يف الإ�س���الحية عدد 14 �سجينًا مع�سرًا، 
اإجمايل ما عليهم من احلقوق اخلا�س���ة 5 مليون 

و700 األف ريال.

ملف العدد 46

اإ�سالحية عمران ال دواء، ال نفقات ت�سغيلية

اأو�ساع االإ�سالحيات يف اأرقام

ينذر الو�سع يف االإ�سالحيات املركزية يف حمافظات عمران ، و حجة ، و احلديدة ، و رداع .. بخطر �سديد 
وامل�ستقات  والكهرباء  واالإيواء  وال�سحة  كالتغذية  لل�سجناء  املقدمة   ، فيها  االأ�سا�سية  اخلدمات  ل�سحة 

النفطية، والنفقات الت�سغيلية للكادر العامل يف اال�سالحيات.

،،
وم����ن خ����الل جلن����ة حقوقي����ة نزل����ت اإل����ى 
الإ�س����الحيات املركزية يف اأمانة العا�س����مة 
وحمافظ����ات عم����ران، حج����ة، ذم����ار، اإب، 

احلديدة.
 ذك����ر تقري����ر الن����زول امليداين ب����اأن اأغلب 
الإ�س����الحيات تكتظ بال�سجناء فوق طاقتها 
ال�ستيعابية ، خا�سة يف اإ�سالحيات الأمانة 

واحلديدة واإب وذمار.

واأو�س����ح التقرير اإلى حاجة الإ�س����الحيات 
الت����ي  والطبي����ة  ال�س����حية  للخدم����ات 
تفتق����ر له����ا ب�س����كل كب����ري، حي����ث ل يوج����د 
يف اإ�س����الحيات الأمان����ة، عم����ران، حج����ة، 
ذم����ار، اإب، واحلديدة اأدوية للمر�س����ى من 
ال�س����جناء خا�س����ة من يعانون م����ن اأمرا�ص 
مزمنة ، بالإ�س����افة اإلى انعدام النظافة يف 
الإ�سالحيات والإيواء من فر�ص وبطانيات، 

م����ا يزيد م����ن انت�س����ار الأمرا�����ص اجللدية 
والأمرا�ض املعدية.

وذك����رت جلن����ة املوؤ�س�س����ة باأنه م����ن خالل 
تق�سي اأو�ساع ال�سجناء يف الإ�سالحيات يف 
ظل الأو�س����اع التي تعي�س����ها البالد ال�سعبة 
يعاين ال�س����جناء من تدٍن كبري يف التغذية ، 

وانعدام مياه ال�سرب النظيفة. 

وكيل نيابة اإ�س����الحية اأمانة العا�س����مة � �سارم 
الدي����ن مف�س����ل � اأ�س����ار اإل����ى اأن تاأخ����ر ف�س����ل 
الق�سايا واجلل�سات يف املحاكم ناجت عن كرثتها 
وقلة عدد اأع�س����اء النيابات وق�ساة احلكم مما 
يوؤدي لرتاكم الق�سايا، وان اأبرز ما تعانيه نيابة 
الإ�س����الحية ما ي�س����اعف مدة بقاء ال�سجني يف 

الإ�سالحية.
ولفت اإلى اأن العون الق�سائي منعدم متامًا وهو 

الأم����ر الذي يجب اأن يت����م توفريه حلالت كثرية 
من ال�صجناء.

وتط����رق اإل����ى اأن الإ�س����الحية املركزي����ة باأمانة 
العا�س����مة تفتقر اإلى ال�س����يارات اخلا�س����ة بنقل 
ال�س����جناء اإلى النياب����ات واملحاكم ملتابعة �س����ري 
جل�سات الق�سايا، ول يتم توفري احلماية الأمنية 

املرافقة لل�سجناء ب�سكل منتظم وكايف.
ون����ّوه وكيل نيابة ال�س����الحية املركزي����ة باأمانة 

العا�سمة اإلى اأن هيئة التفتي�ص الق�سائي متار�ص 
مهامها يف الن����زول امليداين اإلى الإ�س����الحيات 
ومراك����ز احلج����ز الحتياط����ي، ويعم����ل روؤ�س����اء 
النيابات على درا�س����ة ومتابعة حالت ال�س����جناء 
والإف����راج عن من ي�س����تحق منهم، ممن ق�س����وا 
ثالثة ارباع املدة يف الق�س����ايا اجل�سيمة ون�سف 
امل����دة يف الق�س����ايا غ����ري اجل�س����يمة مع �س����هادة 

ح�سن �سرية و�سلوك.
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اإ�سالحية اأمانة العا�سمة  

تاأخري عقد اجلل�سات ي�ساعف املعاناة

�صجني.  1300 لل�سجن  ال�ستيعابية  •   الطاقة 
�صجني.  2000 عام  ب�سكل  ال�سجناء  •   عدد 

�سجينًا.  293 املع�سرين  ال�سجناء  •   عدد 
�صجينة.  62 ال�سجينات  •   عدد 

طفاًل.  18 ال�سجينات  ق�سم  يف  لأمهاتهم  املرافقون  •   الأطفال 
حدثًا.  64 الأحداث  •   ال�صجناء 

مزمنة. نف�سية  مر�سية  بحالت  م�سابون  �سجينًا   94   •
والقلب. وال�سكر  الدم  �سغط  باأمرا�ص  م�سابة  مزمنة  مر�سية  حالة   79   •
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مدي���ر عام الإ�س���الحية املركزية يف حمافظة 
احلدي���دة ال�س���ابق � العقي���د / ح�س���ني قطيبي 
� حت���دث للمجل���ة عن ازدحام ال�س���جن العام ) 
�س���جن الرجال ( الذي يكتظ ب� 1362 �ص���جني 
، يف حني تبلغ الطاقة ال�س���تيعابية 350 �صجني 

فقط.
وتابع قائاًل: ال�س���جناء ينامون يف املمرات بني 
العناب���ر وال�س���احة، والعناب���ر )غ���رف النوم( 
مزدحم���ة ول تتواجد اأَ�س���ّرة يف بع�ص العنابر، 
وال�س���جن غري نظيف على الإط���الق ويعد بيئة 

لنت�سار الأمرا�ص اجللدية.
واأعترب مدير عام الإ�س���الحية مكوث �س���جني 
ي���وم يف الإ�س���الحية كاأي���ام يف بقية ال�س���جون 
، فعن���د ارتف���اع درج���ات احلرارة تك���وى جلود 
ال�س���جناء وتنتفخ وتتقيح، والأر�سيات مت�سخة 
والرائح���ة  له���ا  تنظي���ف  اأي  يوج���د  ول  ج���دًا 
كريه���ة تف���وح من العناب���ر، والفرا�س���ات رثة و 

الكنابل )البطاني���ات( حتتاج اإلى التغيري فقد 
عف���ى عليها الزمن ، ول توجد مالب�ص خا�س���ة 

بالن���زلء، وو�س���ع ال�س���جناء يرثى ل���ه ويتطلب 
تدخاًل عاجل.
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اإ�سالحية احلديدة يوم فيها كاأيام يف غريها

اإ�سالحية عمران  

اإ�سالحية حجة  

اإ�سالحية احلديدة  

�سجينًا.  250 ال�ستيعابية  •   الطاقة 
�سجينًا.  642 الفعلي  •   العدد 

لأمهاتهم. مرافقني  الأطفال   5 و  �صجينة   28 ال�سجينات  •   عدد 
واحدة. غرفة  يف  ي�صكنون   19 الأحداث  ال�سجناء  •   عدد 

.%  50 بن�سبة  الإ�سالحية  يف  املر�ص  •   انت�سار 
م�ساب  �سجينًا   19  ، ال�سكر  مبر�ص  م�سابة  مر�سية  حالة   20   •

      بحالت نف�سية مزمنة.
م�ستمرة. ب�سورة  امل�ست�سفيات  يتابع  �سجينًا   18   •

�صجني.  300 لل�سجن  ال�ستيعابية  •   الطاقة 
�سجينًا.  463 ال�سجناء  •   عدد 

لأمهاتهم. مرافقني  اأطفال  واأثنني  17�سجينة  •   ال�سجينات 
حدث. �صجني   24 •   اأحداث 

�سجينًا.  14 املع�سرين  ال�سجناء  •   عدد 
تعمل  ل  لكنها  وثانوية  اأ�سا�سية  مدر�سة  توجد   : التعليمي  •   اجلانب 

ب�سبب تعر�سها للق�سف من قبل حتالف العدوان على اليمن ، وجميع 
الطالب موقوفون عن الدرا�سة.

�صجني.  50 عدد  املزمنة  النف�سية  احلالت  •   اأمرا�ص 
واحد. �سجني   .. مزمنة  مر�سية  •   حالت 

.  1600 عام  ب�سكل  ال�سجناء  •   عدد 
.  1000 لل�سجن  ال�ستيعابية  •   الطاقة 

�صجني.  106 املع�سرين  ال�سجناء  •   عدد 
ق�سم  يف  لأمهاتهم  مرافقني  طفل   13 �صجينه   35 ال�سجينات  •   عدد 

ال�سجينات.
�سجينًا.  23 النف�سية  امل�سحة  نزلء  •   عدد 

.) املحافظة  يف  الحتياطي  ال�سجن  يف   (  15 الأحداث  •   ال�صجناء 
والقلب.  وال�سكر  الدم  �سغط  باأمرا�ص  م�سابة  مزمنة  مر�سية  حالة   21   •

�صجني.  24 املزمنة  النف�سية  احلالت  •   اأمرا�ص 
ب�سبب   ، عام  ب�سكل  ال�سجناء  اأو�ساط  بني  اجللدية  الأمرا�ص  •   انت�سار 

الزدحام و�سدة احلرارة يف املحافظة.

ويف تقرير النزول امليداين للفريق احلقوقي 
التابع ملوؤ�س�سة ال�سجني الوطنية لالإ�سالحية 
املركزية مبدينة رداع يف حمافظة البي�س���اء 
اأ�سار التقرير اإلى الو�سع الإن�ساين وال�سحي 
لل�س���جناء البالغ عددهم 350 �سجينًا كارثي 
، ب�س���بب انع���دام اأهم اخلدمات الأ�سا�س���ية 
مث���ل الغذاء وال�س���حة والنظافة واخلدمات 

الطبية.
ولف���ت التقري���ر اإل���ى عدم وج���ود متطلبات 
النظاف���ة العامة يف ال�س���جن ما يهدد بوجود 
بيئة ن�س���طة لأي وباء ، كوباء الكولريا وغريه 
من الأوبئة ، ول يوجد اأماكن لت�سريف املياه 
.. مو�س���حًا باأن الو�س���ع احلايل لإ�سالحية 
واملرك���زي  الرئي�س���ي  ال�س���جن  يعت���رب  رداع 
ملحافظة البي�س���اء ، بعد خروج الإ�س���الحية 
املركزية يف حمافظة البي�ساء عن اخلدمة.

وب���نّي التقري���ر ب���اأن ال�س���جناء الأحداث يف 
اإ�سالحية رداع يعي�سون مع ال�سجناء الكبار، 

وه���ذا يف حد ذاته يعد خطرًا كبريًا عليهم ، 
وكذلك ال�س���جناء الذين يعانون من اأمرا�ص 
نف�س���ية مزمنة ، وبذلك يعاين ال�سجناء من 

ازدحام �سديد يف ال�سجن.

وتطرق تقرير موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية اإلى 
ع���دم وجود عي���ادة طبية اأو حت���ى طبيب يف 
الإ�سالحية ، كما ل توجد اأدوية اأو اإ�سعافات 

اأولية يف ال�صجن.

49مقــال اإ�سالحية رداع و�سع كارثي 

اإ�سالحية ذمار

اإ�سالحية رداع  

اإ�سالحية اإب  

•   الطاقة ال�ستيعابية 300 �صجني.
•   عدد ال�سجناء 350 �سجينًا.

•   عدد ال�سجناء الأحداث 11 .. مل يتم عزلهم عن بقية ال�سجناء الكبار.
•   عدد ال�سجينات 1 .

•   عدد ال�سجناء امل�سابني باأمرا�ص نف�سية مزمنة 26 �سجينًا ، مل يتم 
عزلهم عن بقية ال�سجناء.

•   عدد ال�سجناء على ذمة احلقوق اخلا�سة 29 �سجينًا.

�صجني.  300 ال�ستيعابية  •   الطاقة 
�سجينًا.  944 ال�سجناء  •   عدد 

لأمهاتهم. مرافقني  اأطفال   4 و  �صجينة   11 ال�سجينات  •   عدد 
حدث.  21 الأحداث  ال�سجناء  •   عدد 

وال�سكر الدم  �سغط  باأمرا�ص  امل�سابة  احلالت  •   عدد 
       والقلب 30 حالة، و48 م�سابون بحالت نف�سية مزمنة.

•   الطاقة ال�ستيعابية 500 �صجني. 
•   عدد ال�سجناء 1490 �سجينًا.

•   80 �سجينًا يعانون من حالت مر�سية م�سابة  
      مبر�ص �سغط الدم وال�سكر والقلب،

    50 حالة م�سابة باأمرا�ص نف�سية مزمنة.
•   عدد ال�سجينات 28 �سجينة عدد الأطفال املرافقني لأمهاتهم 5 اأطفال.

•   عدد ال�سجناء الأحداث 26 �صجني حدث.
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مل يكــن ) خ.اأ ( يعلــم اأن مبلــغ 800 األــف ريال، �ستكون �سببًا يف فقدانــه نظره اإلى الأبد، بعد اأن كان �سحيــح النظر واجل�سم، ينحدر 
)خ.اأ ( من اأ�سرة ب�سيطة احلال تنتمي اإلى حمافظة تعز، وبداأت ماأ�ساته بالنزوح من حمافظة تعز، مع اأ�سرته املكونة من اأم واأختني ، اإلى 
حمافظــة اإب، مثــل الكثري من الأ�سر التي دفعتها احلرب للنزوح اإلى خــارج تعز ، ليبداأ ) خ.اأ ( ف�ساًل جديدًا من املعاناة جراء النزوح، 

والو�سع املعي�سي ال�سعب لأ�سرته.

 ورغم ذلك فاإن ب�سي�س���ًا م���ن الأمل كان يلمع 
يف قلب���ه ب���اأن احلي���اة �ستتح�س���ن اإلى الأف�س���ل، 
و�س���يجد عماًل يعيل من خالله اأفراد اأ�سرته، اإل 
اأن الأقدار �س���اءت غري ذلك واأظلمت الدنيا اأكرث 

يف وجهه باإ�سابة �سقيقته مبر�ص ال�سرطان.
كادت الأر�ص تن�س���ق وتبتلع هذا ال�ساب مبجرد 
�س���ماعه خرب مر�ص �س���قيقته ، فال�سرطان لي�ص 
باملر�ص الذي ميكن اأن ت�ستقبله بر�سًى وطماأنينة 
، وتعهد لنف�سه باأن يعمل امل�ستحيل من اأجل عالج 
�سقيقته واإنقاذها من هذا الفريو�ص القاتل ، غري 

اأن���ه تعرث مع اأول خطوه له يف �س���لم هذه املاأ�س���اة 
، فعجز عن �س���راء علبة عالج ل يتجاوز �س���عرها 

األف وخم�سمائة ريال فقط.
توج���ه ) خ، اأ ( اإل���ى اأحد التج���ار طالبًا منه اأن 
يقر�س���ه هذا املبلغ و�سيعطيه بطاقته ال�سخ�سية 
كرهن ، اإل اأن التاجر رف�ص وتكرر ذلك مع جتار 
اآخري���ن ، ومع ذل���ك مل يياأ�ص ووا�س���ل حماولته 
حتى وجد اأحد جتار ال�س���يارات ، واأقر�س���ه مبلغ 
ال�)1500 ريال (، وحني علم هذا التاجر بحالته 
طل���ب منه اأن يزوره اإلى منزله، فرحب به، ومتت 
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ماأ�ساة �سجني فقد نظره خلف الق�سبان

حاول اإنقاذ �سقيقته من »ال�رشطان « 
فقادته االأقدار اإلى ال�سجن

،،

يف اأحد االأيام زار مندوب موؤ�س�سة 
ال�سجني الوطنية مبحافظة اإب 

ال�سجن، وعلم بق�سة ال�سجني ) 
خ.اأ ( والتقاه، ثم عر�ش حالته 
على قيادة املوؤ�س�سة بالعا�سمة 
�سنعاء ، كما عمل على عر�ش 
حالته يف القنوات الف�سائية ، 

ليتفاعل فاعلوا اخلري معه ويتكفلوا 
بدفع املبلغ الذي عليه ، ليتم بعد 

ذلك االإفراج عنه

كتب/ عادل ب�سر

الزيارة وفوج���ئ التاجر باأن البي���ت خال من اأي 
�س���يء، فرق قلبه اأكرث وقدم لهذا الرجل �س���يارة 

اأجرة ليعمل عليها.
ف���رح ) خ.اأ ( كث���ريًا و�س���عر ب���اأن احل���ظ ع���اد 
لالبت�س���ام يف وجهه بعد اأن كانت البت�س���امة قد 
غابت كليًا عن حياته ، وبداأ بالعمل على ال�سيارة 
وتوف���ري اأب�س���ط متطلب���ات اأ�س���رته ، ث���م دارت 
الأي���ام ، ويف كل ي���وم مير كان مر�ص ال�س���رطان 
يغر�ص اأنيابه اأكرث يف ج�س���د وروح �سقيقته ، حتى 
ت�ساعفت حالتها ب�س���كل كبري ، لي�سطر �سقيقها 
لنقلها اإلى العا�سمة �س���نعاء ل�ستكمال العالج ، 
على اأمل التخفي���ف من اأملها ، وحاول العمل على 
ال�س���يارة لتغطي���ة نفق���ات الع���الج ، اإل اأنه عجز 
ع���ن ذلك ، فما جت���ود به ال�س���يارة ل يكفي حتى 
للم�س���اريف اليومي���ة، فكي���ف بتكالي���ف العالج 

الباه�سة.
 اأغلق���ت الدني���ا اأبوابها جم���ددًا يف وجه  خ.اأ ( 
ومل يع���رف م���اذا يفع���ل وكاأن امل�س���ائب مل جتد 
اأح���دًا غ���ريه لُتلق���ي بثقله���ا علي���ه، فلي����ص لديه 
ممتل���كات يبيعها ول اأقارب اأثرياء ي�س���تعني بهم 
ول اأ�سدقاء يلجاأ اإليهم ، كلما حتول �سوء النهار 

اإلى ظالم دام�ص.
فكر ) خ.اأ ( مرات ومرات حتى كاد عقله ي�سق 
راأ�س���ه ويط���ري عاليًا، ومل يجد غ���ري طريق واحد 
لعالج �س���قيقته وهو بيع ال�سيارة التي يعمل عليها 
والتي هي ملٌك ل�س���خ�ص اآخر »تاجر ال�س���يارات« 
وو�س���عته هذه الفكرة بني نارين »عالج �س���قيقته 
مقابل فقدان م�س���در رزقه الوحيد، اأو احلفاظ 
على م�س���در الرزق وال�سماح لل�سرطان بالق�ساء 
على اأخته«، فف�س���ل بيع ال�س���يارة على اأن ي�ساهد 
�س���قيقته متوت كل يوم، واأذن له �ساحب ال�سيارة 

بذلك، فباعها واأنفق املبلغ على عالج �سقيقته. 
 بع���د ذل���ك ع���اد ) خ.اأ ( اإل���ى حمافظ���ة اإب، 
وطلب منه مالك ال�سيارة اأن يكتب له �سندًا مببلغ 
ثمامنائة األف ريال هي قيمة ال�سيارة، ومت تعميد 
ال�س���ند من قب���ل النيابة، ث���م دارت عجلة الأيام 
وجاء �ساحب ال�س���يارة يطلب مبلغ ال�)800 الف 
ريال ( ولكن ) خ.اأ ( مل ي�س���تطع ت�سديد اأي �سيء 
منها، فال يوجد يف منزله حتى قوت يومه، فكيف 
بهذا املبلغ الكبري، واأ�س���ر �س���احب ال�سيارة على 
تقدميه للق�ساء ليتم حب�سه يف اإ�سالحية ال�سجن 

املركزي على ذمة احلق اخلا�ص الذي عليه.
مبج���رد اأن دلفت قدماه بوابة ال�س���جن، انفتح 
لهذا ال�س���اب واأ�سرته باب جديد لف�سل اآخر من 
املاأ�س���اة واملعاناة، فلم مت�ص �س���وى فرتة وجيزة 
عل���ى �س���جنه، حتى تعر�س���ت اأ�س���رته للطرد من 

املن���زل الذي كان���ت ت�س���تاأجره يف حمافظة اإب، 
ب�س���بب عجزهم عن دفع الإيجار، وقام الطيبون 
من جريانه���م بجمع مبلغ مايل، متكنت اأ�س���رته 

من خالله العودة اإلى قريتهم يف حمافظة تعز.
هرعت الأنباء ال�سيئة م�سرعة اإلى خلف اأ�سوار 
ال�س���جن ، وعلم ) خ.اأ ( مبا حل باأ�س���رته “ اأمه 
و�سقيقتيه “ ، فكانت الدموع هي مالذه الأخري ، 
والقراآن هو �سنده الوحيد ، كلما امتالأت العينان 
تنفجر، حتى ظن بقية ال�س���جناء اأن دموعه تنبع 

م���ن نه���ر غزي���ر ل يتوقف ، وا�س���تمر عل���ى هذه 
احلال حتى فقد ب�سره. 

كان ) خ.اأ ( حافظ���ًا للق���راآن الك���رمي كام���اًل، 
ويف �س���هر رم�س���ان يوؤم ال�س���جناء خالل �س���الة 
الرتاويح، وختم القراآن ليلة 27 رم�سان، وبعدها 

فقد ب�سره متامًا. 
اأغم�س���ت العينان عن النظر ولكن نهر الدموع 
مل يتوقف، وكل من يزوره يجده على هذه احلال، 

حزن بحجم ال�س���ماوات ال�سبع ، وبركان اأمل يثور 
يف ال�سدر دون توقف.

يف اأح���د الأيام زار مندوب موؤ�س�س���ة ال�س���جني 
الوطني���ة مبحافظ���ة اإب ال�س���جن، وعلم بق�س���ة 
ال�س���جني ) خ.اأ ( والتق���اه ، ثم عر�ص حالته على 
قيادة املوؤ�س�سة بالعا�سمة �سنعاء ، كما عمل على 
عر����ص حالته يف القن���وات الف�س���ائية ، ليتفاعل 
فاعلوا اخلري معه ويتكفلوا بدفع املبلغ الذي عليه 

، ليتم بعد ذلك الإفراج عنه.
غادر ) خ.اأ ( ال�س���جن ولكن لي����ص كما دخله ، 
اأ�سياء كثرية فقدها اأغالها نعمة الب�سر، وو�سط 
هذه الظلمة التي حتيط به ، كان هناك ب�سي�ص 
اأمل ، وخيط نور ت�س���لل اإلى روحه ، لن يغيب عنه 
م���ا تبقى من حيات���ه ، متثل ذل���ك باجلهد الذي 
بذلت���ه قي���ادة موؤ�س�س���ة ال�س���جني لإخراج���ه من 

ال�صجن.
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،،

مبجرد اأن دلفت قدماه بوابة 
ال�سجن، انفتح لهذا ال�ساب 
واأ�رشته باب جديد لف�سل 

اآخر من املاأ�ساة واملعاناة، 
فلم مت�ش �سوى فرتة وجيزة 

على �سجنه، حتى تعر�ست 
اأ�رشته للطرد من املنزل 

الذي كانت ت�ستاأجره يف 
حمافظة اإب، ب�سبب عجزهم 

عن دفع االإيجار، وقام 
الطيبون من جريانهم بجمع 
مبلغ مايل، متكنت اأ�رشته من 
خالله العودة اإلى قريتهم 

يف حمافظة تعز
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منذ كان ) خ.و ( طفاًل وهو يطمح باأن ي�س���بح من 
اأكرب رجال امل���ال والأعمال يف البلد ، وعمل من اأجل 
حتقيق هذا احللم ، ومتكن من الو�س���ول اإلى مبتغاه 
بعد �س���نوات من اجله���د والتعب والعمل املتوا�س���ل ، 
حتى اأ�س���بح اأحد امل�س���تثمرين ورجال الأعمال ، ومع 
كل جناح يحققه يطمح بالتقدم اأكرث وتو�سيع اأعماله 
وا�سعًا ن�سب عينيه هدفًا واحدًا ، وهو اأن ي�سري من 
اأبرز كبار امل�ستثمرين يف بالدنا ، معتقدًا باأن احلياة 
�ست�س���تمر يف العطاء ، فم���ا بذله من جهد وتعب على 
مدى �س���نوات ، كفيل باأن ُيعبد ل���ه الطريق اإلى اأعلى 
القمة ، وي�ساهم يف ذلك عالقاته الوا�سعة مع الكثري 

من التجار وامل�ستثمرين.
مل يتوقع هذا امل�س���تثمر اأن الأيام �ستدير ظهرها له 
يف غم�س���ة عني ، و�ستتوقف عجلة طموحه يف منحدر 

ي�سعب جتاوزه.
ففي مرحلة ما وجد ) خ.و ( نف�س���ه مفل�س���ًا من كل 
�س���يء، ا�س���تثماراته توقفت وعليه مبالغ مالية كبرية 
قدره���ا 230 مليون ريال ، مل يتمك���ن من الإيفاء بها 
لأ�س���حابها، فوجد نف�س���ه خلف ق�س���بان ال�س���جن ، 

يواجه 31 ق�سية حقوق خا�سة.
ح���ني دخل ) خ.و ( ال�س���جن دارت عيناه ت�س���تطلع 
وعناب���ر  ال�س���ائكة  والأ�س���الك  املرتفع���ة  الأ�س���وار 
ال�سجناء والأبواب احلديدية، فانهارت كل اآماله باأنه 
ق���د يتمكن من املغادرة ، والعودة اإلى حياته وجتارته 
ال�س���ابقة ، خ�سو�سًا واأنه مطالب بدفع 230 مليون ، 
وه���و ل ميلك منها رياًل واحدًا ، فحاول اإقناع نف�س���ه 
باأن ما تبقى من حياته �سيم�س���يه خلف هذه الأ�سوار 
والق�س���بان ، ول���ن يتمك���ن اأحد من اإخراج���ه، اإل يف 
حال ح�س���لت معجزة ربانية ، وهذه تعترب �سربًا من 

اخليال ، فزمن املعجزات ولى مع الأنبياء.
كل �س���يء انه���ار فجاأة ، تعب ال�س���نوات املا�س���ية، 
الطم���وح ، الأح���الم ، امل�س���تقبل الواع���د لأ�س���رته، 
ال�س���تثمارات العمالق���ة التي ل تكاد تف���ارق تفكريه 
، كل ه���ذا اختف���ى خ���الل حلظة ، كناطحة �س���حاب 

ان�سقت الأر�ص وابتلعتها ، فاأ�سبحت اأثرًا بعد عني.
اأم�سى ) خ.و ( 10 �سنوات يف الإ�سالحية املركزية 
بالعا�سمة �سنعاء، حتى فقدت عيناه الأمل متامًا يف 
اأنه���ا قد تتمتع ذات يوم بروؤية العامل خارج الأ�س���وار 
العمالق���ة والق�س���بان احلديدية ، واعترب نف�س���ه يف 
ع���داد من انته���ت حياته���م العملية ، وم���ا تبقى من 
الأيام لي�س���ت �سوى حت�سيل حا�س���ل حتى ياأخذ اهلل 
اأمانته، و�س���ط هذه الكربة كان القدر ير�س���م م�سارًا 
اآخ���ر مل يخط���ر على بال ال�س���جني ) خ.و ( وحتققت 
املعجزة عرب موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطنية ، التي عملت 
وم���ن خ���الل برنامج العون الق�س���ائي ال���ذي تتبناه، 

على درا�سة ق�س���يته والبحث عن حلول لفك اإع�ساره 
واإخراج���ه م���ن ال�س���جن، فت���م تكليف اأح���د حمامي 
العون الق�س���ائي يف املوؤ�س�سة وباإ�س���راف مبا�سر من 
نائ���ب رئي����ص جمل����ص الأمناء يف موؤ�س�س���ة ال�س���جني 
الوطنية الأ�س���تاذ / حممد حممد �س���الح � للتوا�سل 
م���ع اأ�س���حاب احلقوق وجمعه���م والتفاو����ص معهم، 
واقناعه���م بالتنازل عن احلقوق اخلا�س���ة التي على 
ال�سجني  )ج.و( ودفع بع�ص منها، حيث ثبت اإع�ساره 

واإفال�سه وعدم متلكه لأي اأموال.
الأ�س���تاذ / حمم���د حممد �س���الح ق���ال : »مل يكن 
اإقناع اأ�س���حاب احلقوق بالأمر ال�س���هل اأو الب�س���يط 
وب���ذل جهود كبرية لإقناعهم باأن ال�س���جني ل ميتلك 
اأي �سيء ، ومكوثه يف ال�سجن لن يفيد اأحد ، والتنازل 
عن الأموال التي عليه حتل م�س���كلة فرد يعيل اأ�س���رة 
وقع���ت �س���حية الإفال�ص الغ���ري متوق���ع ، ومكوثه يف 
ال�س���جن بعد ع�سر �س���نوات خلف الق�سبان ل جدوى 

منه«.
واأ�س���اف »حاولن���ا م���رارًا وتكرارًا اإقناع اأ�س���حاب 
احلق���وق فق���د كان عل���ى ال�س���جني املف���رج عن���ه 31 
ق�س���ية، كله���ا حق���وق خا�س���ة حك���م عليه بال�س���جن 
بعد مقا�س���اته يف املحاكم ، وكان من ال�س���عب جدا 
تنازل اأ�س���حاب احلقوق اإل اأن اجلهود اجتمعت بعد 
تعاون قيادة وكوادر موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطنية ، ومت 

اإقناعهم للتنازل عن احلقوق ودفع بع�ص منها “.
جنحت جهود موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطنية ، يف اإنهاء 
ماأ�ساة ال�سجني ) خ.و ( ومت الإفراج عنه ، ومغادرته 
ال�س���جن بعد اأن كان قد فقد اأي اأمل يف تخطي بوابة 

الإ�سالحية اإلى العامل اخلارجي.

10 اأعوام اأم�ساها اأحد رجال الأعمال خلف الق�سبان ، بعد اأن جارت عليه الدنيا معلنة اإفال�سه ليتم الزج به يف ال�سجن على ذمة 
ديون فاقت الـ )200 مليون ريال(، حتى متكنت موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية من الإفراج عنه بعد تقدمي العون الق�سائي له.

تفا�سيل ماأ�ساة هذا الرجل حتكيها الأ�سطر التالية:

ق�س�ش ان�سانية

بـعــد 10 �سنــو�ت �ســجـن
موؤ�س�سة �ل�سجني جنحت يف �الإفر�ج عنه 

52

حكاية رجل اأعمال �ُسجن على ذمة 230 مليونًا

،،

كل �سيء انهار فجاأة ، تعب ال�سنوات 
املا�سية، الطموح ، االأحالم ، امل�ستقبل 

الواعد الأ�رشته، اال�ستثمارات 
العمالقة التي ال تكاد تفارق تفكريه، 

كل هذا اختفى خالل حلظة ، 
كناطحة �سحاب ان�سقت االأر�ش 
وابتلعتها ، فاأ�سبحت اأثرًا بعد عني
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اإح��دى ال�س���جينات يف الإ�س���الحية املركزية 
باأمان���ة العا�س���مة حتدثت اأن���ه بعد دخولها ال�س���جن 
انقطع التوا�س���ل مع اأ�س���رتها ، حيث مل ياأِت اأحد من 

اأ�سرتها لل�سوؤال عنها اأو لزيارتها.
من جانبها قالت م�سوؤولة املراأة والطفل يف موؤ�س�سة 
ال�س���جني الوطنية � املحامية / تي�س���ري اجلعدبي � باأن 
بع�ص ال�س���جينات يف ال�سجون تعاين من عدم توا�سل 
اأ�سرهن معهن نظرًا لنظرة املجتمع ال�سلبية لل�سجينة 
، حيث يرى اأنها خّلفت لأ�س���رتها العار والف�س���يحة ، 
ما يجعل اأ�س���رة ال�سجينة يف و�سع �سيئ اأمام املجتمع 
يحت���م على الأ�س���رة ت���رك ابنته���م يف ال�س���جن دون 

زيارتها.
واأ�س���ارت اجلعدبي اإلى اأن كثري من ال�سجينات عند 
خروجهن من ال�س���جن ترف�ص الأ�سرة عودتها اإليهم، 

الأم���ر الذي يحّت���م على موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية 
التن�س���يق مع عدة دور لالإيواء ل�س���تيعاب ال�سجينات 

بعد خروجهن من ال�سجون.
م�سرفة يف ق�سم ال�سجينات يف اإحدى الإ�سالحيات 
اأكدت انقطاع اأ�سر ال�سجينات عن الزيارة لعتبارات 
كث���رية ، منه���ا اأن الفت���اة التي دخلت ال�س���جن جلبت 
لأ�س���رتها و�س���مة العار ، وهذا ما يع���ده املجتمع عيبًا 
كب���ريًا يف الأ�س���رة التي حلقت بها هذه الو�س���مة ، ما 
يدفع الأ�س���رة اإل���ى التربئة من ابنته���م وعدم متابعة 

ق�سيتها ، بل ن�سيانها واعتبارها كامليتة.

طفولة تعي�س احلرمان
يرافق كثريًا من ال�س���جينات اأطف���ال لهن حيث بلغ 
الأطفال يف ق�س���م ال�سجينات يف الإ�سالحية املركزية 

باأمانة العا�س���مة 18 طفاًل ، اأ�س���غرهم بعمر �سهرين 
واأكربهم 11 �صنة.

ولزام���ًا عل���ى ال�س���جينة اأن يرافقه���ا طفله���ا من���ذ 
طفولته حتى يبلغ �س���ن الر�سد ، حيث ل يجد ماأوى اأو 
من يعوله ويهتم به �سوى اأمه ، واإن كان له اأ�سرة اأو اأب 
اأو غري ذلك لن يجد الطفل �س���وى اأمه ، وبذلك ين�ساأ 
الطف���ل ويك���رب دون اأن يعلم اأنه يف ال�س���جن ليق�س���ى 
الطفل �س���نوات من عمره وراء الق�سبان حمرومًا من 
احلرية ومن حق���ه يف اللعب والتعليم ، دون اأن يدرك 

ذلك.
توفري احتياجات ال�سجينات 

واأطفالهن.. جهود بحاجة اإلى دعم
وح�ص���ب ا�صتق�ص���اء موؤ�ص�صة ال�ص���جني الوطنية يف 
اأق�سام ال�س���جينات بعدد من الإ�س���الحيات املركزية 
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ح�سنـاء تعـانـق احلـريـة

ال�سج�ي��ن��ات وال�مج�ت�م����ع

تعــاين ال�سجينــات يف الإ�سالحيات املركزية من الرف�س املجتمعي، بدءًا بالأ�سرة عند دخول املراأة لل�سجن على اأي ق�سية حيث ت�سبح منبوذة وتكون يف 
طي الن�سيان ، ما يرتك اأثرًا كبريًا على حياة ال�سجينات حيث تنعدم الحتياجات ال�سرورية لهن. 

موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية ـ ومن منطلق امل�سوؤولية الجتماعية امللقاة على عاتقها ـ عملت م�سحًا ميدانيًا لـ�ست اإ�سالحيات يف اأمانة العا�سمة ، وحمافظات 
) احلديــدة ، حجــة ، عمــران ، ذمار، اإب ( ملعرفة احتياجات ال�سجينات والعمل على توفريهــا ، حيث تبني للموؤ�س�سة باأن ال�سجينات يف طي الن�سيان بعد 

دخولهن اإلى ال�سجن على ذمة اأي ق�سية، نظرة املجتمع لل�سجينات تزيد من حجم معاناتهن

االأطفال املرافقون الأمهاتهم يف ال�سجون.. 
براءة ينبذها املجتمع وال ذنب لها

يف املحافظ���ات ، كانت احتياجات ال�س���جينات تتمثل 
يف توفري املالب�ص ال�س���توية ،  والغذاء الذي تعاين فيه 

ال�سجينات واأطفالهن من نق�ص حاد.
ال�س���جينة ) اأ. ����ص ( يف اإ�س���الحية الأمانة حتدثت 
اإلينا ع���ن الوجب���ات الغذائي���ة املقدمة لل�س���جينات، 
حي���ث قالت : يتم توفري »الفول والكدم« يف وجبتي 
الع�س���اء والإفطار، ووجبة الغداء تقت�سر على »الرز 
والبط��اط«، وهو ما يعد نق�س���ًا يف تن���ّوع الوجبات 

الأ�صا�صية.
احلوام���ل  لل�س���جينات  الغ���ذاء  بتنوي���ع  وطالب���ت 

واملر�سعات مع اأطفالهن ل�سرورة ذلك. 
ونظ���رًا لهذا الو�س���ع املرتدي ونق����ص الحتياجات 
الغذائية واملالب�ص واأدوات النظافة ال�سخ�س���ية تعمل 
موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطني���ة عل���ى توف���ري احتياجات 
ال�س���جينات واأطفاله���ن ، يف الإ�س���الحيات املركزية 
يف املحافظات م���ن اأطعمة واأدوات نظافة �سخ�س���ية 
وحليب ، وم�س���تلزمات اأخ���رى كاحلفاظات ومالب�ص 

الأطفال.
الوطنيـــة  ال�سجـــني  موؤ�س�ســـة  عـــام  واأ�ســـار مديـــر 
تـــوزع  املوؤ�س�ســـة  اأن  اإلـــى  ـ  عبيـــد  ف�ســـل  الأ�ستـــاذ/ 
)اأمانـــة  اإ�سالحيـــات  يف  ال�سجينـــات  احتياجـــات 
العا�سمـــة، احلديـــدة ، عمـــران ، حجـــة ، ذمـــار ، اإب( 
كون ال�سجينـــات مغيبات عن حميطهن الجتماعي 
متاماً، حيث ل يجدن من يزورهن من اأ�سرهن اإلى 

ال�سجن.

ق�سايـــا  تبنـــي  علـــى  تعمـــل  املوؤ�س�ســـة  بـــاأن  وّنـــوه 
ال�سجينـــات العادلـــة وفق معايـــري املوؤ�س�سة ، وتر�سل 
حمامـــني وحماميـــات لدرا�سة ق�ساياهـــن ، والعمل 
علـــى اإخـــراج ال�سجينات املع�سرات بعـــد دفع احلقوق 

اخلا�سة التي عليهن.

الرعاية الالحقة م�سوؤولية من؟
م�س���كلة اأخرى توؤرق ال�سجينة يف حال خروجها من 
ال�س���جن .. فاإن قدر له���ا اأن ترى النور ف���اإن املجتمع 
ينتظرها بنظرته القا�س���رة التي يرى باأن ال�س���جينة 
و�س���مة عار على نف�س���ها واأ�س���رتها ، وهو ما يفقدها 
اأملها باحل�س���ول على الرعاي���ة والندماج من جديد 

يف املجتمع املحيط.
لذا �س���عت موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطني���ة جاهدة ً يف 
توف���ري الرعاي���ة الالحقة لل�س���جينات ، فعلى �س���بيل 
املثال ل احل�س���ر قدمت املوؤ�س�س���ة ل�س���جينة اأفرجت 
عنه���ا ماكين���ة خياطة وتطري���ز ، لتتمكن م���ن اإعالة 
نف�سها وت�سديد ما تبقى عليها من ديون ، �سمن توجه 

املوؤ�س�سة للرعاية الالحقة.
وع���ربت ال�س���جينة ) ن.م ( عن امتنانها ملوؤ�س�س���ة 
ال�س���جني الوطنية ، لتكفلها بتوف���ري ماكينة اخلياطة 
التي ت�ساعدها على توفري لقمة العي�ص ودفع ما عليها 
من ديون .. م�س���ريًة اإلى اأنه بعد خروجها من ال�سجن 
واجه���ت م�س���كلة العمل لدفع ما عليه���ا من التزامات 
اإل اأن موؤ�س�س���ة ال�سجني اأكملت اجلميل بعد اأن دفعت 

ال�سمانة خلروجها و�ساعدتها مبيكنة اخلياطة.
واأو�س���ح الأ�ستاذ / ف�س���ل عبيد باأن املوؤ�س�سة تعمل 
عل���ى الرعاية الالحقة لل�س���جينات وف���ق الإمكانيات 
املتاح���ة ، لتحفي���ز ال�س���جينة عل���ى العم���ل ومراعاة 
لظروفها بعد خروجها من ال�سجن ، حيث تكون نظرة 

املجتمع اإليها �صلبية.
واأ�س���ار اإل���ى اأن الأطف���ال املرافق���ني لأمهاته���م يف 
ال�س���جون يحرمون من ح���ق التعلي���م والعي�ص بحرية 
، لفت���ًا اإل���ى اأن الأطفال لي�ص لهم اأي ذنب �س���وى اأن 
اأمهاتهم يف ال�س���جن على ق�س���ايا حمكوم���ة عليهن ، 
ورف�ص الأ�س���رة لإعالة هوؤلء الأطفال ، وهذا احلكم 

من قبل املجتمع والأ�سر خاطئ وينق�سه الوع ي.

ولفت الى اأن املوؤ�س�سة عملت على التن�سيق مع بع�ص 
دور الإيواء يف اأمانة العا�س���مة ل�س���تيعاب �س���جينات 
افرجت عنهن املوؤ�س�سة بعد دفع احلقوق التي عليهن 

او عمل �سمانات.
مدير عام الإ�س���الحية املركزية مبحافظة عمران � 
العقيد / حزام البناء � اأ�سار اإلى اأن اإدارة الإ�سالحية 
تعم���ل على اإيجاد حل لل�س���جينة عند انق�س���اء مدتها 
وخروجه���ا من ال�س���جن ، يف اإط���ار الرعاية الالحقة 

التي تكون من مهام الإ�سالحية.
وبنّي ب���اأن اإدارة الإ�س���الحية عملت عل���ى تزويج 6 
ن�س���اء �س���جينات بعد خروجهن من ال�س���جن ، لتكون 
ال�س���جينة يف ماأمن بعد خروجها حي���ث يف الغالب ل 

تقبلها اأ�صرتها.

ن�سو�س قانونية يف طي الن�سيان
املرافق���ني  لالأطف���ال  اليمن���ي  القان���ون  اإط���ار  يف 
لأمهاتهم يف ال�س���جون ذك���ر عبد الرحم���ن الزبيب � 
ال�ست�س���اري يف وزارة حقوق الإن�س���ان � ب���اأن احتجاز 
امل���راأة ل يفقدها حقوقه���ا القانونية ، ومنها حقها يف 

الأمومة وروؤيتها اأطفالها ورعايتهم.
واأو�س���ح باأنه بعد الطالع عل���ى املنظومة القانونية 
الوطنية مل جند ن�سو�سًا قانونية وا�سحة تنظم بقاء 
الأطف���ال م���ع الأم ال�س���جينة ، �س���وى مادتني )28 – 
29( م���ن قانون تنظيم ال�س���جون حيث ن�س���ت املادة 
)28( على التايل : عند و�س���ع املراأة امل�سجونة طفاًل 
يف ال�س���جن فال يج���وز ذكر ذلك يف �س���جالت البالد 
الر�س���مية ، ول يج���وز اإبق���اء املول���ود يف ال�س���جن مع 
والدته بعد بلوغه �س���نتني من العمر وي�س���لم لوالده اأو 
اأح���د اأقاربه ، اإل اإذا قرر الطبي���ب املخت�ص اأن حالة 

الطفل ل ت�سمح بذلك.
وبني ال�ست�ساري يف وزارة حقوق الإن�سان باأن املادة 
)29( تن�ص باأنه : اإذا مل يكن للمولود يف ال�سجن والد 
اأو اأقارب ماأمونني وجب ت�سليمه لل�سلطة امل�سوؤولة عن 
دور الرعاية ، بوا�س���طة املحافظ الذي يقع ال�س���جني 
يف دائرة اخت�سا�سه ، ويجوز بقاء الطفل يف ال�سجن 

لأ�سباب مقنعة باأمر الوزير.
وبالطالع على الن�س���و�ص القانونية املذكورة جند 
اأنها اأوجبت على الدولة ت�سليم اأطفال ال�سجينات اإلى 
اأجهزة الدولة املخت�سة برعاية اأبناء ال�سجينات ، يف 

دور رعاية تابعة للدولة.
لكن ما يح�س���ل يف الواقع ق�س���ور وتن�س���ل الدولة 
عن دورها، ويبقى اأطفال ال�سجينات وراء الق�سبان ، 

ذنبهم الوحيد اأن اأمهاتهم �سجينات.
وقال عب���د الرحمن الزبيب: قد يط���رح البع�ص اأن 
ال�س���جينات ترغ���ب يف اأن يك���ون اأطفاله���ن قريب���ني 
منه���ن لروؤيته���م ، ويخ�س���ون من خروجهم و�س���عوبة 
روؤي���ة اأطفالهن من جديد ، وملعاجل���ة ذلك بالإمكان 
اإن�س���اء ح�سانات ورو�س���ات اأطفال داخل ال�سجون يف 
اأماكن جيدة ويف بيئة �س���حية مالئمه لرعاية اأطفال 

ال�سجينات ، وال�سماح لل�سجينات بروؤية اأطفالهن.
وق���د كانت هن���اك جهود اإيجابية لإن�س���اء ح�س���انة 
ورو�س���ه داخل كل اإ�س���الحية مركزية يف املحافظات 
لرعاية اأبناء ال�س���جينات لكن مل يت���م تفعيل ذلك اإل 
يف الإ�سالحية املركزية باأمانة العا�سمة ، وي�ستوجب 
اأن يعم جميع الإ�س���الحيات ، واأن يتم اإن�ساء رو�سات 
وح�س���انات خا�س���ة لرعاية اأبناء ال�سجينات ، تنفيذًا 

لن�سو�ص القانون.
وراأى باأن امل�س���كلة الثانية التي يع���اين منها اأطفال 
ال�س���جينات هو رف����ص املجتم���ع لتمكني ال�س���جينات 
من حقه���ن يف روؤية اأطفالهن حت���ى يف اأوقات العطل 
والإج���ازات الأ�س���بوعية وال�س���نوية ، حي���ث يت���م منع 
اأطفال ال�س���جينات من زيارتهن ، بالرغم من اأنه حق 
قان���وين للطفل ولالأم ، وي�س���توجب اتخاذ الإجراءات 

الالزمة لتمكينهم من حقوقهم القانونية.

55تـحـقـيـق

ال�سجينات واأطفالهن يف اأرقام

 اأمانة العا�سمة 62 �س���ج�����ي���ن���ة
    و 18طف��اًل مراف��ق�ي��ن لأمهاته�م.

 احلديدة 35 �سجينة و13 طف�اًل

    م�راف�����ق�����ي���������ن لأم����ه�����ات��ه������م.

 ح��ج��ة 28 �سج�ي�نة و5 اأط��ف�ال

    م���راف���ق�����ي���ن لأم�ه�����ات�������ه����������م.

 عمران 17 �سجينة 2 اأط���ف������ال

    م�راف�����ق�����ي���ن لأم����ه�����ات��ه�����������م.

 ذم������ار 11�س�ج��ين��ة و4 اأط��ف�ال
    م�راف�����ق�����ي����ن لأم������ه�����ات�����ه�����م.
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قانونية ا�ستمرار حب�س املحكوم عليه
 بعد ق�ساء مدة احلق العام

فـي ور�ســة عـمــل نـظـمـتهـــا مــوؤ�ســ�ســة الـ�سجــيـــن الوطنية بـالــتعــــاون
 مـــع مكتب املفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان، ورعاية مكتب النائب العام، بعنوان:

الو�ســع الإن�ســاين يف ال�سجون ، ومناق�سة واإثراء الن�سو�ــس القانونية والت�سريعية املتعلقة بالإفراج عن ال�سجني املع�ســر ، وو�سع اآلية تنفيذية قانونية مع 
اجلهــات املخت�ســة املعنية بتنفيذ ن�سو�س القانــون ، وكذا اآلية لت�سديد ديون املع�سرين اأثناء ق�سائهم مدة احلق العــام داخل ال�سجون، حّتم كل ذلك على 

موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية تنظيم ور�سة عمل مع اجلهات املخت�سة للخروج بحلول وروؤية قانونية موحدة، ت�سهم يف حل م�سكالت النزلء والنزيالت.

منت�س���ف  املوؤ�س�س���ة يف  نظمته���ا  الت���ي  الور�س���ة  ويف 
فرباي���ر/2017م حت���ت عن���وان »املوق��ف ال�س��رعي 
والقانوين من ا�ستمرار حب�س املحكوم عليه بعد 
اأن ق�سى عقوبة احلق العام« مب�ساركة 100 م�سارك 
وم�ساركة، ناق�ص امل�ساركون من الق�ساة ووكالء واأع�ساء 
النيابات وممثلني ع���ن وزارات العدل، الداخلية، حقوق 
الإن�سان، ال�س���حة العامة ، ال�سوؤون الجتماعية والعمل، 
م�س���لحة ال�س���جون ، املنظمات الدولي���ة واملحلية اأوراق 
عمل تناولت اأعداد ال�س���جناء املع�س���رين داخل ال�سجون 
، وراأي القانون اليمني والدويل وال�س���ريعة الإ�سالمية يف 
قانونية وم�س���روعية بقاء ال�سجني املع�سر، بعد اأن ق�سى 

مدة عقوبة احلق العام.

نبحث عن التطبيق الأمثل للقانون 

النائب العام ال�س��ابق � عب��د العزيز البغدادي 
� اأ�س���ار اإلى اأهمية الور�س���ة لت�سالها بالثورة على الظلم 
ب���كل مظاهره ، منوهًا اإلى م���ا يعانيه الوطن من عدوان 
غا�سم يحاول بكل �سرا�س���ة احليلولة بني ال�سعب اليمني 

واإجناز ثورته ل�ستعادة �سيادته وكرامته.
وق���ال البغ���دادي : »بقـــاء ال�سجـــني يف ال�سجـــن بعـــد 
انتهـــاء مـــدة احلكـــم عليـــه بال�سجـــن يف ق�سيـــة جنائية 

بحجـــة عـــدم �ســـداد مـــا عليه من حـــق خا�ـــص، مو�سوع 
مهـــم يواجه العاملني يف منظومة العدالة التي ينبغي 
اأن تتكامـــل وتتعـــاون وتت�سامـــن يف �سبيـــل غاية نبيلة ، 

وهي حماية مبداأ �سيادة القانون«.
واأ�س���اف: »اإننـــا يف النيابة العامة ن�سعـــر بالذنب حني 
نقـــف اأمـــام بع�ـــص احلـــالت مكتـــويف الأيـــدي عـــن اإنفاذ 
القانـــون الذي ين�ص على عدم جواز اإبقاء ال�سجني على 
ذمـــة حقوق خا�سة ، وهو �سعور يجب التخل�ص منه من 
خالل البحث عن التطبيق الأمثل للقانون ، مبا يحمل 
كل جهـــة م�سوؤوليتهـــا ومبـــا يعـــزز الثقافـــة القانونية يف 
ا�ستيفـــاء حقوقهـــم  املواطنـــني مـــن  املجتمـــع، ومتكـــني 
بالطـــرق القانونيـــة ال�سليمـــة ، ولي�ـــص من خـــالل اإبقاء 

املحكوم عليه يف ال�سجن بال �سقف زمني حمدد«.
وتابع: » ل �س���ك اأن ق�س���اة التنفيذ املدين �سيبا�سرون 
القي���ام مب�س���وؤولياتهم القانونية يف و�س���ول املحكوم لهم 
بحقوق خا�س���ة اإلى حقوقهم ، بالط���رق القانونية بعيدًا 

عن التع�سف والإهمال«.
واأكد النائب العام ال�سابق �سرورة التن�سيق والتعاون 
مـــن اأجـــل معاجلـــة اأ�سبـــاب امل�سكلـــة وخلفياتهـــا التـــي 
يتداخـــل فيهـــا القانـــوين والجتماعـــي والقت�ســـادي، 
وو�ســـع احللـــول مبـــا ي�سمن تنفيـــذ القانـــون وحتقيق 
العدالـــة وحمايـــة احلقـــوق ، لفتـــاً اإلـــى اأن خمرجـــات 

الور�سة �ست�سهم يف و�سع اآلية م�ساعدة للق�ساء واأجهزة 
ال�سبـــط بكل هيئاتها وموؤ�س�ساتها ، يف تطبيق القانون 
بال�سكل الأمثل، الهادف اإلى اإنهاء ظاهرة تعك�ص بع�ص 

حالت الالمبالة التي نعاين منها.

موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية.. 
عون املع�سرين وانت�سار لق�ساياهم

من جانبه دع���ا نائب رئي�ص جمل�ص الأمناء مبوؤ�س�س���ة 
ال�س���جني الوطنية � حممد حممد �س���الح � كافة اجلهات 
احلكومية واخلا�س���ة اإلى امل�س���اركة الفاعلة مع املوؤ�س�سة 
، يف ترجمة اأهدافها وتبني ر�سالتها الإن�سانية ، الهادفة 
اإلى متابعة ق�س���ايا ال�سجناء والنت�سار للق�سايا العادلة 
، وح�س���د اإمكاني���ات وق���درات اأهل اخلري ورج���ال املال 

والأعمال يف �سبيل اإطالق ال�سجناء املع�سرين.
واأ�س���ار �س���الح اإلى اأن الو�سع املاأ�س���اوي الذي يعي�سه 
ال�س���عب اليمني خالل هذه املرحلة اأ�ساف اأعباء جديدة 
على كاهل كافة املواطنني ، وخا�س���ة ال�سجناء املع�سرين 
وعائالتهم ، وينذر بزيادة م�س���توى الفقر وتو�س���ع دائرة 
اجلرمية وم�س���اعفة عواقبهما الوخيم���ة على املجتمع ، 
موؤكدًا �س���رورة تظافر اجلهود م���ن اأجل تطهري املجتمع 

من اجلرمية ودوافعها وعواقبها.

الور�سة .. خطوة لل�سراكة 
وو�سع حلول قانونية عادلة

ممث���ل عن املفو�س���ية ال�س���امية حلق���وق الإن�س���ان يف 
الور�س���ة، الأ�س���تاذ / عيدي املنيفي � ثّم���ن دور منظمات 
املجتمع املدين يف تبني ق�س���ايا حقوق الإن�سان، و�سعيها 
اجل���اد يف تر�س���يخ ثقافة حقوقية من �س���اأنها اإعالء قيم 
ومبادئ حقوق الإن�س���ان .. م�سريًا اإلى اأهمية الور�سة يف 
اتخاذ اإجراءات عملية جت�س���د مبداأ ال�س���راكة والتكامل 
بني اجلهات املخت�س���ة ومنظمات املجتمع املدين لإيجاد 
حلول قانونية ت�س���من حماية حقوق ال�س���جناء ، خا�س���ة 
ما يتعلق ببقائهم يف ال�س���جون بعد انته���اء عقوبة احلق 
الع���ام .. ولفت اإلى التحديات وال�س���عوبات الناجتة عن 
الأو�س���اع احلالية الت���ي متر بها اليمن وانعكا�س���ها على 
خمتلف ال�س���رائح ومنها �س���ريحة ال�س���جناء ، مو�س���حًا 
اأن نق����ص الغذاء وال���دواء واملياه واملقومات الأ�سا�س���ية 
للعي�ص الكرمي وغريها من اخلدمات اأثرت ب�س���كل كبري 
ومبا�سر على ال�سجناء ، ف�ساًل عن التطويل يف اإجراءات 

التقا�سي وعدم تنفيذ الأحكام.
ال�ساميـــة  املفو�سيـــة  يف  )نتطلـــع   : املنيفـــي  وقـــال 
حلقـــوق الإن�سان اإلـــى �سراكة حقيقيـــة وتعاون جاد مع 
اجلهـــات الر�سميـــة ومنظمـــات املجتمع املـــدين العاملة 
يف جمـــال حقـــوق الإن�ســـان ، وخا�ســـة التـــي تعمـــل على 
حقـــوق ال�سجناء وال�سجون ب�سكل عام ، كما نتطلع اإلى 
اخلـــروج باآلية تنفيذية قانونية مبا ي�سمن تنفيذ روح 

القانون ون�سو�سه(.

العون الق�سائي.. ق�سة جناح
ويف الور�س���ة حت���دث الأ�س���تاذ / يحيى عل���ي احلباري 
اأمني عام موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية � عن عدة موا�سيع 
اأهمها نظرة املجتمع املحيط لل�س���جينة بعد خروجها من 
ال�س���جن ، موؤكدًا اأن ال�سجينة ل يقبلها اأهلها ول اأقاربها 
ول حت���ى جاره���ا ، تخرج اإلى �س���جن اآخ���ر ول جتد من 

يعولها.
وحت���دث احلب���اري ع���ن م���ا اأ�س���ماه ف�س���اد القطاع 
اخلا�ص م�ست�سهدًا بال�سجني الهندي امل�سلم »ماني�س« 
مت���زوج مينية وله طفالن ، حيث �س���جن بال ذنب ملدة 
خم�ص �سنوات – متهم ل يتحدث العربية – كان يعمل 
يف �س���ركة خا�س���ة ، زجت به خلف الق�سبان بتهمة بال 
دلي���ل وحكم عليه ب����38 مليون ريال ، ا�س���تاأنف ماني�ص 
احلكم لكنه مل ي�س���تطع احل�س���ول على حماٍم .. وعرب 
م�سروع العون الق�س���ائي الذي تنفذه موؤ�س�سة ال�سجني 
الوطني���ة مت الطع���ن يف الق�س���ية ، وبعد عدة جل�س���ات 

ك�سبت املوؤ�س�سة الق�سية و�سدر احلكم بالرباءة.

منا�س���دًا املعني���ني يف النياب���ات والق�س���اء بالتحري 
والإن�ساف. 

ال�سجناء املع�سرون.. معاناة فمن لها ؟!
بدوره ا�س���تعر�ص ال�س���جني املع�س���ر »وليد ال�سرماين« 
معاناة ال�سجناء املن�سيني ق�س���رًا وظلمًا يف ال�سجون بعد 
انته���اء فرتة العقوبة املحكوم بها عليهم ، وعدم متكنهم 
من دفع احلق اخلا�ص ، لفتًا اإلى تدهور احلالة ال�سحية 
والنف�س���ية لأغلبية ال�س���جناء املع�س���رين وت�ستت اأ�سرهم 
وانحراف اأبنائهم ، يف ظل غياب املربي والعائل، ف�ساًل 

عن وفاة عدد منهم داخل ال�سجن.
واأك���د ال�س���رماين ع���دم قانونية ال�س���تمرار يف �س���لب 
حرياته���م مقاب���ل احل���ق اخلا����ص ، معربًا ع���ن اأمله يف 

تفاعل رجال املال والأعمال مع ال�سجناء املع�سرين.

ال�سجناء والقانون .. حكاية موؤملة
ويف الور�س����ة عر�ست املوؤ�س�سة ريبورتاج  »ال�سجناء 
والقانون«، والذي قدمته املوؤ�س�س����ة يف الور�سة كورقة 
عمل خا�س����ة بها، ُا�س����تعر�ص في����ه معاناة ال�س����جناء 
املع�س����رين مع ا�س����تمرار حب�س����هم بع����د انتهاء احلق 

العام.
وعر�ص الريبورتاج ق�س����ة �س����جني مع�س����ر مكث يف 
ال�ص����جن 16 عامًا بع����د انتهاء احلق الع����ام على ذمة 
احل����ق اخلا�ص ، واإ�س����ابته باأمرا�����ص مزمنة وتدهور 
حالت����ه ال�س����حية وفق����دان ب�س����ره واآخرها الف�س����ل 
الكلوي ، وبعد خروجه من ال�س����جن جل�ص مع اأ�س����رته 
يومًا واحدًا، ومن ثم نقل اإلى غرفة العناية املركزة 
يف امل�ست�س����فى وتوفى بعد �س����هر واحد من خروجه.  
وحت����دث يف الريبورت����اج وكي����ل نياب����ة الإ�س����الحية 
املركزي����ة باأمان����ة العا�س����مة � القا�س����ي/ عبد اهلل 
امله����دي � ووكيل م�س����لحة ال�س����جون � العميد/ عبد 
ال�س����الم ال�سالعي � عن ق�سية ال�س����جناء املع�سرين 
واأهمية تفعيل القانون والت�س����ريعات اخلا�س����ة بهم 
و�س����رورة و�س����ع معاجلات وحلول لالإف����راج عنهم 
بع����د انتهاء احل����ق العام.. كم����ا تن����اول الريبورتاج 
ن�س����و�ص القانون والت�س����ريعات اخلا�سة بال�سجني 
املع�س����ر واإح�س����ائيات عن ال�س����جناء املع�سرين يف 

الإ�سالحيات املركزية يف اجلمهورية اليمنية.

تكرمي واإ�سادة ملوؤ�س�سة ال�سجني الوطنية

<<

يف الور�س���ة ق���دم النائب العام ال�س���ابق / عب���د العزيز البغ���دادي � درع النيابة العامة ملوؤ�س�س���ة 
ال�سجني الوطنية، كما كرم اأمني عام املجل�ص املحلي باأمانة العا�سمة / اأمني جمعان � نائب رئي�ص 
جمل�ص اأمناء موؤ�س�سة ال�سجني / حممد �سالح � والأمني العام للموؤ�س�سة / يحيى احلباري � واملدير 
التنفيذي / ف�س���ل عبيد � واأع�س���اء جمل�ص الأمناء بال�سهادات  تقديرًا للدور املجتمعي الذي تقوم 

به موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية ورعايتها واهتمامها بال�سجناء وعائالتهم.

57ور�سـة عـمـل

النائب العام ال�سابق، يكرم موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية، ب� »درع النيابة العامة«

رئي�س املجل�س املحلي باأمانة العا�سمة يكرم »موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية« ب� »درع الأمانة«

لقطة من الريبورتاج املعرو�س يف الور�سة 
ق�سة �سجني مع�سر مكث يف ال�سجن 16 عامًا بعد 

انتهاء احلق العام على ذمة احلق اخلا�س
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العام���ة  النياب���ة  دور  تفعي���ل   •
ال���دوري  بالتفتي����ص  واخلا�س���ة 
 ، الحتج���از  واأماك���ن  لل�س���جون 
اأي  احتج���از  ع���دم  م���ن  للتاأك���د 
�س���خ�ص خ���ارج اإط���ار القان���ون .. 
وو�سع �س���وابط بالأحكام اخلا�سة 

بالإع�سار يف الق�سايا اجلنائية.
القانوني���ة  الن�س���و�ص  تفعي���ل   •
كح���ل  ال�س���جني  ع���ن  بالإف���راج 

لتخفيف العبء عنه.
احل���ق  للتنفي���ذ يف  اآلي���ة  • و�س���ع 
اخلا�ص بالن�سبة للق�سايا اجلنائية 

من قبل جلنة خمت�سة.
قا�س���ي  وتفعيل  تن�س���يب  • اإعادة 
حمافظ���ات  جمي���ع  يف  الإع�س���ار 
ق�س���ايا  يف  للف�س���ل  اجلمهوري���ة 
الإع�س���ار ، وفقًا لن�سو�ص القانون، 
واأن تك���ون لأحكام���ه اأث���ر ل�س���الح 

ال�صجني.
• اإن�س���اء �سندوق خا�ص بال�سجني 
ويح���دد م���وارده م���ن امل���ال الع���ام 
م���ن الزكاة وال�س���رائب والر�س���وم 
الأخ���رى ، والتع���اون م���ع القط���اع 
�س���ركات  ذل���ك  يف  مب���ا  اخلا����ص 
الت�س���الت، وت�س���كيل جلن���ة م���ن 
احلكومة ومنظمات املجتمع املدين 
والقطاع اخلا�ص لإدارة ال�سندوق.
املوجودة  واملعامل  الور�ص  • تاأهيل 
ت�س���غيلها،  واإع���ادة  ال�س���جون  يف 
متنوع���ة  جدي���دة  ور����ص  واإن�س���اء 
التخ�ص����ض بالتع���اون م���ع القطاع 
ا�س���تمرارية  و�س���مان  اخلا����ص 
عمله���ا، بحي���ث ت�س���تثمر ل�س���الح 

ال�صجناء املع�صرين.
• اإدخال مو�س���وع ال�سجني املع�سر 
للدول���ة  العام���ة  امليزاني���ة  �ص���من 
اإ�س���افة اإل���ى تعزي���ز دور الدولة يف 
تاأهي���ل ال�س���جني وت�س���غيله خ���الل 
فر����ص  واإيج���اد  العقوب���ة،  ف���رتة 
عم���ل لل�س���جني بع���د انته���اء فرتة 
العقوب���ة املحكوم عليه بها ، وتوريد 
م�ستحقاته مبا يكفل ت�سديد الديون 
الت���ي عليه ، اإلى جانب منح قرو�ص 

مي�صرة لل�صجني.
• تفعي���ل دور الدول���ة بالتعاون مع 
القط���اع اخلا�ص لت�س���ويق منتجات 
ال�س���جناء الت���ي ينتجونه���ا داخ���ل 
ال�س���جون ، وباأعل���ى الأ�س���عار حتى 

يتم ت�سديد ما عليهم من ديون.
اإلى  املخت�س���ة  اجله���ات  • دع���وة 
كل  يف  ونياب���ة  ق�س���اة  تكلي���ف 
حمكم���ة ونياب���ة، لتحري���ك جمي���ع 
يف  التنفيذي���ة  الق�س���ايا  ملف���ات 
النيابات واملحاكم واجلهات  جميع 

الر�سمية ذات العالقة.
• ا�ستخدام و�سائل لتنفيذ احلقوق 
اخلا�س���ة دون ا�س���تمرار يف حب����ص 
املحك���وم عليه���م ، ومنها تق�س���يط 
املبال���غ املحك���وم به���ا عليه���م م���ن 
مرتباته���م اأو اأجوره���م املتح�س���لة 

بعد الإفراج عنهم.
الزكاة  من  ن�صبة %8  • تخ�صي�ض 
بال�س���جناء  خا�س���ة  وال�س���رائب 

وال�صجون.
بني  الت�ساحلية  العدالة  • وتفعيل 
اأط���راف اخل�س���ومة الق�س���ائية ملا 
يحق���ق م�س���الح الط���رف املحكوم 
له واملحكوم عليه من قبل اأع�س���اء 

التنفيذ وق�ساة التنفيذ.
اإلى  املخت�س���ة  اجله���ات  • دع���وة 
مبا�س���رة اإج���راءات تنفي���ذ احل���ق 
امل���دين ف���ورًا بع���د �س���دور احلكم 
باملواكب���ة  النهائ���ي  الق�س���ائي 
م���ع تنفي���ذ احل���ق الع���ام ، وع���دم 
النتظ���ار اإل���ى تنفيذ احل���ق املدين 
اإلى حني النته���اء من احلق العام، 
وعمل اآلية وا�س���حة وم�س���رتكة من 

النيابات وجمل�ص الق�ساء.

يف  ال�س���جن  مدة  اعتم���اد  • قب���ل 
احل���ق العام تعل���ن النياب���ة العامة 
اأمامه���ا  احل�س���ور  ل���ه  املحك���وم 
ويت���م حتري���ر حم�س���ر موق���ع منه 
وم���ن ع�س���و النياب���ة، تر�س���ده فيه 
اإل���ى �س���رورة تق���دمي طل���ب تنفيذ 
احلكم اأمام قا�سي التنفيذ وال�سري 
واإج���راءات التنفي���ذ امل���دين ، لأن 
النياب���ة العام���ة ينته���ي دورها بعد 

تنفيذ احلق العام.

اأن  التنفي���ذ  لقا�س���ي  تب���ني  • اإذا 
املنفذ �س���ده مو�س���ر ولكنه مماطل 
للقا�س���ي  يج���وز  غن���ي(  )مط���ل 
ا�س���تخدام احلب�ص كو�سيلة لإجباره 
عل���ى الوف���اء، وعل���ى األ تزيد مدة 
احلب�ص عن �س���هر ب�سورة متقطعة 

كل �سنة.

تو�سـيـات الـور�سـة 
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رئي�ص حمكمة جنوب �سرق الأمانة  القا�سي/ماجد جماهد الدربابي       1
وكيل م�سلحة التاأهيل والإ�سالح اللواء/عبد اهلل حممد اأحمد الهادي  2
وكيل نيابة جنوب �سرق الأمانةالقا�سي/عبد اهلل حممد زهرة     3
وكيل نيابة همدانالقا�سي/مطهر عبد اهلل اجلمرة4
املوؤ�س�سة العربية حلقوق الإن�ساناأ/رجاء عبد اهلل امل�سعبي5
م�سئول حقوق الإن�سان املفو�سية ال�ساميةاأ/ع���ي���دي ال�م������ن��ي��ف������ي6

ع�سو التفتي�ص الق�سائي القا�سي/ حممد عبد اخلالق الأمري 7
)مك�ت�ب ال��نائ���ب العام(

القائم باأعمال الإ�سالحية املركزية يف اأمانة العا�سمةعقيد/ ع���ادل رزق البدري8
مدير الإ�سالحية املركزية يف حمافظة اإبعقيد/ ح�سني طاهر عبد املغني    9

رئي�ص جمعية النجاحد/ �سمرية يحيى معي�ص10

م�ساعد مدير عام مدر�سة ال�سرطة نقيب/ اأمل علي قائد مده�ص11
ل�سئون ال�سرطة الن�سائية

موؤ�س�سة �سناء خلف الق�سبانم/ ت����ون����ص الأك��������وع                12
م�سئولة حقوق الإن�سان املفو�سية ال�ساميةاأ/ ي�سرى حممد البك�����ري13
ع�سو نيابة �سرق الأمانةالقا�سي/ هيثم عبد اهلل ال�سنيدار       14
البحث اجلنائي عقيد/ في�سل اأبو اأ�سبع15

رئي�ص ق�سم التقاريرنقيب / �سفاء عبد اهلل اخلرو�ص16
 يف مكتب وزير الداخلية

الإ�سالحية املركزية يف اأمانة العا�سمةاأ.يحيى علي يحيى مالك              17
مدير الإ�سالحية املركزية يف اأمانة العا�سمةمالزم.اأ/ عبدالوهاب عبداهلل عاطف  18

اإدارة ال�سحة وال�سالمة الوقائية يف موؤ�س�سة اأ/عبد الرقيب علي حمرم19
املياه وال�سرف ال�سحي باأمانة العا�سمة

نائب مدير العالقات العامة يف موؤ�س�سة اأ/ح�سني ح�سن اليدومي20
املياه وال�سرف ال�سحي باأمانة العا�سمة

حمامي متطوع يف موؤ�س�سة ال�سجني الوطنيةاأ/�سلطان عبد العزيز القفلة        21

اأ�س��م��اء امل�سارك�ي�ن 
ف�ي املج�م�وع��ات

املجموعة الأولى:
حلقة نقا�ش االأو�ساع االإن�سانية

 يف ال�سجون وتقدمي مقرتحات حلول
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املجموعة الثانية
حلقة نقا�ش لعمل مقرتحات تعديل يف املواد القانونية املتعلقة 
بال�سجناء املع�رشين ، وتقدمي مقرتحات ت�سهم يف حل م�ساكلهم

اأ�سماء امل�ساركني يف املجموعة الثانية

اأ�سماء امل�ساركني يف املجموعة الثال��ث���ة

املجموعة الثالثة
حلقة نقا�ش لتجهيز خطة عمل الإيجاد اليات لق�ساء ديون 

املع�رشين وحتريك كافة اجلهات يف كيفية �سداد ديون املع�رشين

>>
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نقيب املحامني اليمنينياأ.عبد اهلل حممد راجح           1

اأ.علي اأحمد العا�سمي2
ع�سو جمل�ص الأمناء - رئي�ص وحدة منظمات 

املجتمع املدين وحقوق الن�سان يف اأمانة العا�سمة 

مدير املنظمات الدولية د/ خالد حممد الكميم    3
وحقوق الإن�سان بوزارة العدل

م����دي���ر ع���ام ال��ن��ي��اب�����اتد. خالد عبد اهلل اجلمرة4
وكيل م�سلحة التاأهيل وال�سالحعميد/ عبد ال�سالم علي ال�سالعي5
وكيل م�ساعد بوزارة ال�سئون الجتماعية والعملاأ/ عبد القادر �سالم الدبعي6
اأ�س��ت����اذ ج���ام���ع�������يد/ حممد راجح جناد7
مدير عام الغرفة التجاريةاأ/ خال�د علي العلفي8
مفتي اجلامع الكبريالعالمة/ عبد اهلل ح�سن الراعي9

رئي�ص نيابة جنوب اأمانة العا�سمةاأ/ �سالح راجح اأبو حامت10
رئي�ص نيابة ا�ستئناف حمافظة �سعدةالقا�سي/ علي اأحمد ح�سن الآن�سي     11
وكيل نياب��ة ال�سالحية املركزية يف اأمانة العا�سمةالقا�سي/عبد اهلل املهدي        12
وكيل نيابة �سمال الأمانةالقا�سي/ زيد عبداهلل الأكوع     13
مدير اإدارة امل�ساعدات الق�سائيةاأ/ با�سم زيد علي ال�سامي           14
رئي�ص منظمة حمامون بال حدوداأ/ حممد ح�سني نعمان                   15
مكتب حمامي عام الأموال العامةاأ/عارف عبدالغني �سيف املخاليف     16
اأحد علماء اجلامع الكبريالقا�سي/حممد علي فرحان الروايف    17
نائب مدير عام مكتب النائب العام »ممثال عنه »اأ/علي حممد املتوكل    18
وكيل نيابة البحث اجلنائيالقا�سي/�سارم الدين مف�سل       19
مدير الإعالم مبكتب النائب العاماأ/جنيب عبده اأحمد اأمري          20
حمامي متطوع يف موؤ�س�سة ال�سجني الوطنيةاأ/�سامي حممد عيقان                   21
املوؤ�س�سة العربية حلقوق الإن�ساناأ/عبد القوي اأحمد راجح       22
نائب رئي�ص �سعبة ال�سجون يف مكتب النائب العامالقا�سي/اإبراهيم اأبو الرجال23
حمامي متطوعاأ/عماد عبد احلكيم عبداهلل جناد24
حمامي متطوعاأ/ف���وؤاد ع��ب����ده ن��ع�م���ان25
ممثل منظمة عطاء بال حدوداأ/ماهر يحيى املعافى                  26
حمامي احتاد ن�ساء اليمناأ/خالد حممد علي الأكوع        27
مدير الإعالم بالغرفة التجاريةاأ/اأحمد ح�سن الطيار              28
م�����ح����ام������������ياأ/حممد اأحمد مكرد ال�سريف                29
ال����م����ق���������������رراأ/ودي�ع جماهد احلكمي30
ع���س����و ن��ي��اب���ةالقا�سي/ يحيى علي مطهر حميد الدين31
مكتب رئي�ص جهاز المن ال�سيا�سيعميد/حممد حزام الرداعي32
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وكيلة وزارة التعليم الفني والتدريب املهنياأ/ وف��اء ر�س�ي��د م�ه�ي���وب1

ع���س�����و م��ج�ل���ص ال���ن������واباأ/ عبده حممد ردمان2
�سكرتري ن��ائ���ب وزير الداخليةالعقيد/ م��ح�م����د ال���م�����اوري3

د / اإ�سهام عبد اهلل الإرياين4
املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة اكادمييك

 للدرا�سات ال�سرتاتيجية وحقوق الن�سان

رئي�ص حمكمة �سمال اأمانة العا�سمةالقا�سي/ اأكرم يحيى العلفي5

القا�سي/ عبد اللطيف6
قا�سي يف املحكمة الغربية يف اأمانة العا�سمة حممد ال�سهاري

قا�سي يف املحكمة الغربية يف اأمانة العا�سمةالقا�سي / خالد اأحمد �سم�ص الدين7
وكيل نيابة غرب يف اأمانة العا�سمةالقا�سي/ من�سور عبود املليكي8

التفتي�ص الق�سائي )مكتب النائب العام(اأ/ ع��ل��ي �س���ع���ي��د ال���س�ام���ت9

ع�سو التنفيذ نيابة غرب اأمانة العا�سمةالقا�سي/ يا�سر اأحمد الزنداين10
نائبة مديرة �سيدات العمال باحتاد الغرف التجارية د. اإلهام عبد الغني مطهر11

وكيل نيابة جنوب غرب اأمانة العا�سمةالقا�سي/راوح عبد اهلل الف�سلي12
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ن�س���كر موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطني���ة، 
قام���ت  الي���وم  واإل���ى  اإن�س���ائها  من���ذ 
مب�س���اعدة الكثري والإف���راج عن الكثري 
م���ن ال�س���جناء، واأقام���ت الكث���ري م���ن 
الن���دوات ، وه���ذه الندوة الت���ي اأقيمت 
لي�س���ت لال�س���تعرا�ص الإعالمي ولكنها 
لت�س���ليط ال�س���وء عل���ى حال ال�س���جني 
وحال ال�س���جون ، والذي ينبغي اأن تعود 
بالأثر الإيجابي والطيب على ال�س���جناء 

وعلى ال�صجون.

اأ�س���يد بالأعم���ال الإن�س���انية الت���ي 
ال�ص���جني الوطنية  تقدمها موؤ�ص�ص���ة 
وال�سج�����ين��ات  ال�سجناء  مل��س��اع����دة 
) الفئة امل�ست�سعفة(، واآمل ا�ستمرار 
واملجتمعي���ة،  اخلريي���ة  اأعماله���ا 
م���ع  �س���راكة  بن���اء  عل���ى  و�س���نعمل 
موؤ�س�س���ة ال�سجني الوطنية يف املجال 

الطبي.

لزيارت���ي  كث���ريًا  الي���وم  �س���عدت 
موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطنية واطلعت 
على اإجنازاتهم امللمو�س���ة يف تاأهيل 
ال�س���جون والأحداث ، وه���ي امتداد 
لدعم ال�س���يخ / يحيى احلباري منذ 
زمن طويل يف جميع ال�س���جون ودعم 

املحبو�سني لإخراجهم من ال�سجن.
برنام���ج  فتح���وا  اأنه���م  وبه���رين 
الإغاث���ة الوطن���ي ال���ذي ق���ام بدعم 
�س���خي جلميع املحتاجني والنازحني 

يف عدة حمافظات.
واآمل اأن نبداأ مع املوؤ�س�س���ة ب�سراكة 
حملية يف الدعم املجتمعي ، وكذلك 
الأح���داث  �س���جون  وتاأهي���ل  تنمي���ة 
والن�س���اء ، وكذلك بدعم موؤ�س�س���ات 

املجتمع املدين الأخرى.

موؤ�ص�صة ال�ص���جني الوطنية جديرة 
بالعم���ل الإن�س���اين كمنظم���ة جمتمع 
تق���دمي  يف  متخ�س�س���ة  م���دين 
امل�ساعدة لل�س���جناء وتاأهيل ال�سجون 
، وهذا عمل اإن�س���اين مهم ول بد من 
عمل �س���راكة ب���ني املوؤ�س�س���ة ووزارة 
حقوق الإن�س���ان يف املجال الإن�ساين، 
ال�س���جناء  مب�س���اعدة  املتخ�س����ص 
الإ�س���الحيات  يف  وال�س���جينات 

املركزية وال�سجون.

الت���ربع   .. ع���ال  بق���در  اأثم���ن 
والدع���م الإن�س���اين الت���ي تقدم���ه 
 ، الوطني���ة  ال�س���جني  موؤ�س�س���ة 
ال�س���جناء  باإط���الق  تق���وم  الت���ي 
وم�س���اعدتهم ، واأمتنى اأن يبارك 
اهلل لك���م يف ه���ذه الأعم���ال .. مع 

اأف�سل الأمنيات.

القا�سي / ع�سام ال�سماوي- رئي�س املحكمة العليا

لويزا ماكرينج - ممثلة منظمة اأطباء بال حدود 

د / نفي�سة حمود اجلائفي - الأمني العام ال�سابق
 يف املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة

وزير حقوق الإن�سان  �  عليا ال�سعبي

خالد ح�سني  - جمموعة الهالل للتجارة والت�سويق

�ســهــادات
تعبريا عن امتن���ان النيابة العامة 
اتق���دم ملوؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية 
بالتقدي���ر وال�س���كر والعرفان واأقدم 
ملوؤ�س�سي املوؤ�س�س���ة واملوؤ�س�سة نف�سها 
درع النياب���ة العام���ة لدورها الكبري 
يف تبني ق�سايا ال�س���جناء املعر�سني 
واقام���ة ور�س���ة عمل خا�س���ة بحب�ص 
املحك���وم علي���ه عل���ى ذم���ة احل���ق 

اخلا�ص بعد انتهاء احلق العام.  

معايل النائب العام ال�سابق اأ.عبد العزيز البغدادي 

61�ســهــادات

موؤ�ص�ص���ة  بزي���ارة  �ص���عدنا 
ال�س���جني الوطني���ة ، واطلعن���ا 
عل���ى م���ا تقوم ب���ه م���ن اأعمال 

ت�ستحق التقدير والحرتام.
واإن الهتمام بهذه ال�سريحة 
يعت���رب م���ن اللفتات الإن�س���انية 
ع���ن  تع���رب  الت���ي  الرائع���ة 
نف����صٍ حمب���ة للخ���ري ومفعم���ة 
 / الأخ  ونهن���ئ   ، بالإن�س���انية 
يحي���ى احلب���اري ، عل���ى ه���ذا 
العط���اء وكل امل�س���اهمني معه ، 

واهلل يجزيهم كل خري. 

اأ�س���عدت كثريًا بزيارة موؤ�س�س���ة 
ال�س���جني الوطنية ملا وجدت فيها 
من نظ���ام لكاف���ة الأن�س���طة التي 
وال�س���جينات  لل�س���جناء  تقدمه���ا 
، والهتم���ام به���ذه الفئ���ة والت���ي 
تعت���رب من الفئات امل�ست�س���عفة يف 
املجتم���ع ، واأعجبت ملا تقدمه من 
خدم���ات للدف���اع عن ق�س���اياهم 
واإدماجه���م واإعادتهم مرة اأخرى 

اإلى املجتمع.
كم���ا اأنني �س���عيدة ج���دًا لتوقيع 
اتفاقي���ة تفاهم وتعاون م�س���رتك 
مع هذه املوؤ�س�س���ة املهتمة بق�سايا 
وال�س���جناء  ال�س���جينات  واأم���ور 

الأحداث ، اأمتنى اأن ي�س���تمر عملنا معًا 
يف تع���اون من اأجل خدمة ه���ذه الفئة ، 
والدفاع عن حقوقها وبنائهم واإعادتهم 

اإلى املجتمع.

اأ / فتحية حممد  - رئي�سة احتاد ن�ساء اليمن اأحمد عبد اهلل احلجري  - ع�سو جمل�س ال�سورى

www.sajeen.org
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ترميم بيت الرتاث ال�صنعاين
 اأحد دور �صنعاء القدمية التاريخية

بتمويل من رجل العمال الأ�ستاذ/ يحيى علي احلباري

بيت الرتاث ال�صنعاين يف �صطور
يقع بيت الرتاث ال�س���نعاين يف حي ال�س���رار ال�س���رقي حارة الأبهر وهو اأحد اأجمل 
اأحياء �س���نعاء القدمية واأقدمها حيث يعود تاريخ بناءه عام 776 ه� وفقا ملا ورد يف 
كتاب ا�س�ص الت�سميم املعماري الذي قدر بنائه وفقا لتاريخ بناء جامع البهر الذي 

يقع يف مواجهته ويعتربان من الرتاث الإ�سالمي الإن�ساين القدمي.

ويط���ل املبنى من �س���رحه الأبهر على الطري���ق النافذة الى ال�س���ايلة، وتعود ملكية 
الدار تاريخيا اإلى اأ�سرة بيت معي�ص.

وقد ورد يف ديوان )خمطوط( لل�ساعر الأديب يحيي بن الهادي ق�سيدة عنوانها ) 
ملن الق�س���ر( جعل لها مقدمة تو�سيحية توؤكد اأن الإمام املتوكل على اهلل يحيى بن 
املن�س���ور حممد بن يحيى حميد الدين ا�س���رتى بيت حم�سن معي�ص من ورثته واأنه 
قام بتجديد رونقه وا�س���كن فيه اأحد اأعيان بيت اأبو طالب واأن الإمام حني زاره يف 

البيت مبنا�سبة عر�سه اأن�سد بيتا من ال�سعر يقول:

لـمن القـ�صــر ب�صفــح االبهــــر           ملعب بخ�صف اال عن االحور
اأما الأمرية تقية ابنة الإمام يحي حميد الدين فقد ذكرت يف كتابها يتيمة الأحزان 

اأن والدها اأ�سكنها هي ووالدتها يف بيت معي�ص واأنهم مكثوا فيه قرابة العام. 
ويف عه���د الم���ام اأحمد حمي���د الدين تغ���ريت وظيفة املبنى من �س���كني اإلى 
خدم���ي تاب���ع لبيت مال امل�س���لمني واأ�س���بحت جتمع به زكاة الزبيب واأ�س���بح 

يحمل ا�سم دار الزبيب.

اأم���ا بعد قيام ثورة 26�س���بتمرب1962م فقد اأ�س���بح املبنى يف ال�س���نوات الأولى من 
الث���ورة خمزنا للمنهج املدر�س���ي التابع لوزارة املعارف الرتبي���ة والتعليم حاليا، ثم 
انتقلت ملكية املبنى اإلى ال�سيخ �سنان اأبو حلوم كتعوي�ص عن تهدم ممتلكاته ب�سبب 
احلرب الأهلية لكنه ما لبث اأن تنازل عنه للدولة ل�س���الح الهيئة العامة للمحافظة 

على املدن التاريخية.
ويف عام 2009 م بداأ تاأ�سي�س املبنى ليكون مركزا لتوثيق الرتاث ال�سنعاين .

مكونات بيت الرتاث ال�صنعاين
كعادة البيوت يف �سنعاء القدمية مت ت�سميم البيت على البناء الربجي حيث يبدوا 
وا�سعًا يف بدايته ثم ينتهي بغرفة واحدة يف اأعاله� مع ا�ستغالل رائع لكل الفراغات 
ويتكون البيت من خم�سة اأدوار كل دور منها يتكون من عدة فراغات لكل فراغ منها 

وظيفة معينة اإما خدمية اأو اقت�سادية اأو اجتماعية: 

االأهمية الثقافية للمبنى
مدي���ر ع���ام بي���ت الرتاث ال�س���نعاين دع���اء الوا�س���عي اأو�س���حت اأن بي���ت الرتاث 
ال�س���نعاين يعد من اأهم امل�س���اريع احليوي���ة الثقافة ملدينة �س���نعاء القدمية نظرا 
لالأهمية البالغة التي ميتلكها هذا امل�س���روع وترجع اهميته الى انه ميثل متحفا حيا 
للبيت ال�س���نعاين ت�س���عى الهيئة العامة للمحافظة على املدن التاريخية من خالله 
الى توثيق الرتاث املادي وغري املادي ملدينة �سنعاء القدمية بكل امكانيات التوثيق 

املتاحة لت�سكل مرجعية لكل الباحثني الدار�سني للموروث الثقايف.

الوطنية  ال�صجني  وموؤ�ص�صة  والرتاث  وال�صياحة  للتنمية  بلقي�س  عر�س  موؤ�ص�صة  نفذت 
م�رشوع ترميم بيت الرتاث ال�صنعاين )اأحد دور �صنعاء القدمية( بتمويل من رجل االأعمال 
االأ�صتاذ يحيى علي احلباري حتت اإ�رشاف وزارة الثقافة والهيئة العامة للمحافظة على املدن 
الدار  ترميم  اأن  اإلى  الوا�صعي  دعاء  ال�صنعاين  الرتاث  بيت  عام  مدير  واأ�صارت  التاريخية، 
التي ت�رشر ب�صكل كبري جراء ق�صف  البيت االأ�صا�صي  مر ب�صت مراحل بداية مبعاجلة عقد 
طائرات العدوان حلي القا�صمي يف �صنعاء القدمية القريب من الدار، ويف املراحل االأخرى 
تركيب فر�صات خ�صبية جلميع اأدوار املبنى ومعاجلة واإعادة اجلدران احلجرية حلمام وغرف 
الدور االأر�صي وياجور يف الدور الثاين، واأعمال ال�صباكة يف احلمامات وتلبي�س اجلدران 
بالق�صا�س  تلبي�س  املبنى واأعمال  اأدوار  الداخلية مبادة اجل�س جلميع  واالأ�صقف والقواطع 

للدور االأر�صي وحمامات الدرج.

تــراث 63تــراث62
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وقالت : ي�س���كل الدار حمورا هاما للرتويج ال�س���ياحي 
ال���ذي تفتق���ر اإليه بالدن���ا كثريا حيث غالب���ا ما يجد 
ال�سائح �سعوبة كبرية يف التعرف علي طبيعة املجتمع 
اليمني كونه جمتمعا حمافظا ولذلك فاإن بيت الرتاث 
ال�سنعاين يتيح الفر�سة اأمام ال�سائحني لالطالع عن 
كثب على تفا�س���يل احلياة الجتماعية ملدينة �سنعاء 
القدمي���ة ليتعرف���وا عن ق���رب على تفا�س���يل احلياة 
اليومية ل�ساكنيها واملعروفني برقيهم ومتيز موروثهم 
الثقايف يف خ�سو�س���ية املحلية وكذلك اطالعهم على 
الع���ادات والتقاليد الجتماعية الت���ي كثريا ما يعجز 
الباحثون النرتولوجيون عن احل�سول على معلومات 

دقيقة عنها.

 تفا�صيل الدار 
ال�سيف  اأول ف�ساء يف املنزل يدخله  هو  الدهليز 
توؤدى فيه  واأحيانًا  وراأ�سيًا  اأفقيًا  تتوزع احلركة  ومنه 

بع�ص الأعمال والأن�سطة الجتماعية والقت�سادية. 
الدكة، اأو)امل�سطبه( ترتفع الدكة يف مقدمة الدهليز 
وعل���ى جانب من ب���اب املدخ���ل الرئي�س���ي ووظيفتها 
ت�سهيل ال�سعود والنزول لراكب الدابة مثل اجلمل اأو 

البغل اأو ت�سهيل حتميلها واإنزال حمولتها.
الرثيا، وه���ي عباره عن نوافذ �س���غرية متجاورة يف 
اإط���ار العقد الذي يعل���و املدخل وتوؤط���ر بالق�ص وفق 

الت�سكيل الفني املدخل.

باب املدخل
الباب  اإطار  من  منبثق  �سغري  خ�سبي  باب  وهو   
اأجزاوؤه  تربط  الباب  فرخ  ي�سمى  الكبري  اخل�سبي 
من  حديدية  مب�سامري  فوا�سله  وتغطى  الداخل  من 
ال�سلب روؤو�سها متكورة ت�سمى م�سربة يعطي تنا�سق 

توزيعها �سكاًل جماليًا للباب ولت�سكيل العام املدخل. 

املدقة
 قطعة م�ستطيلة من احلديد ال�سلب تتدلى من حلقة 
حديدية مثبته على قطعة من اخل�سب املنحوته على 
يتو�سطها  ترجنه  ت�سمى  الباب  تتو�سط  �سمكة  �سكل 
ي�سمى  فوقه  الدق  يتم  ال�سلب  احلديد  من  عمود 

مرزبان.

احلر
وهو  املوا�سي  لرتبية  خم�س�ص  وظيفي  ف�ساء  هو 
و�سيقه  �سغرية  فتحات  على  ويحتوي  ن�سبيا  مظلم 
من  وال�سوء  التهوية  اإدخال  لغر�ص  وذلك  للغاية 

ناحية ولأ�سباب اأمنية من ناحية اأخرى.

الكر�س
 ف�ساء خدمي �سغري �سيق قليل الرتفاع وموقعه يف 
الف�ساء النا�سئ من حركة الدرج ووظيفته تربية ذكر 
ولدته  منذ  فيه  يو�سع  حيث  العيد  خروف  اأو  الغنم 
اأن يحني ذبحه حيث تكون حركته فيه حمدودة  الى 
لأن  نظرًا  فيه  ال�سحم  ن�سبة  زيادة  لغر�ص  ولذلك 
احلاجة اإليها لي�ص للتغذية فقط ولكن ل�ستخدامات 

اأخرى.
ال��درج ( بي��ت ال��درج )، ه���و الف�س���اء املعم���اري 
للحركة الرئي�سية الراأ�سية يف البيت ويبنى من اأحجار 
احلب�ص التي متتاز بال�سالدة وامل�سامية ويرتكز بيت 
الدرج على اأهم عن�س���ر اإن�س���ائي للمبنى ال�سنعاين 
ال�س���كني الربجي وي�س���مى القطب م�س���قطه مربع اأو 
م�س���تطيل ويرتف���ع وميت���د بارتف���اع املبن���ى. ويقع يف 
اجلهة ال�سمايل ال�سرقية من املبنى ل�سمان ا�ستغالل 

بقية الواجهات للف�سائيات الوظيفي الهامة.
ول تك�س���يه ف�ساء بيت الدرج لت�س���هيل عمليه التمييز 

الب�س���ري واإظهار قطب املبن���ى مبظهر القوة واملتانة 
املبن���ى،  يف  الإن�س���ائي  والأ�س���ا�ص  الن���واة  باعتب���اره 
وتزخرف بع����ص جدرانه زخارف ب�س���يطة ومتقطعة 

بالق�سا�ص والق�ص. 
وي�س���اء ف�س���اء بيت الدرج بفتحات �س���غرية متفرقة 
ومتجمع���ة يت���م تغطيته���ا باأل���واح الرخام امل�س���قول 
ال�س���فاف )قمري( اأو ببلورات الزجاج ولذلك ميكن 
التعرف على ف�ساء بيت الدرج من اخلارج من خالل 

تتبع هذه الفتحات على واجهة املبنى. 

الطبقة
وت�ستخدم  ن�سبيا  الرتفاع  ومنخف�ص  �سغري  ف�ساء 
الى  م�ساحتها  تق�سم  حيث  الغذائية  املواد  خلزن 
جدرانها  تك�سى  حو�ص  كل  منف�سلة  اأحوا�ص 
على  العالية  لقدرته  وذلك  بالق�سا�ص  وار�سيتها 
حفظ  على  ي�ساعد  مما  واحلرارة  للرطوبة  العزل 
احلبوب ملدة طويلة، واإ�ساءة وتهوية الطبقة تتم عرب 
فتحات �سغرية متقابلة موزعة مبهارة مدرو�سة حيث 
وت�سريف  ومبرور  الإ�ساءة  من  معقول  بقدر  ت�سمح 

تيار الهواء.

الكمة 
من  زاد  ما  ي�سغل  ن�سبيا..  ومنخف�ص  �سغري  ف�ساء 
ال�سكني يف  اأحد طوابق املبنى  امل�ساحات املتبقية يف 
 )  3*402  ( الكمة  م�ساحة  ومتو�سط  العليا  الأدوار 
م�ستوى  عن  غالبا  وترتفع  2م  يتجاوز  ل  وارتفاعها 
�سطح الطابق، وهي ف�ساء مظلم تقريبا ولها نافذه 
ال�سن  كبار  لنوم  ت�ستخدم  ما  وغالبا  �سغرية  واحدة 

خا�سة يف اأيام ال�ستاء الباردة.

املكان العجمي
للعملية  املحتمة  الزاحات  عن  ناجت  و�سيفي  ف�ساء   
للمبنى  الوظيفية  الف�ساءات  ت�سكيل  يف  الت�سميمية 
ال�سكني يف الطوابق العليا ويقع يف الواجهة ال�سمالية 
وحتى يتم التغلب على برودة هذا الجتاه ل يتم فتح 
ول  اخلارجية  جدرانه  وت�سمت  الف�ساء  لهذا  نوافذ 
وهو  بالعجمي  �سمي  ولهذا  تهويه  فتحات  به  توجد 
الولدة  عند  طفلها  فيه  املراأة  لت�سع  منا�سب  مكان 
به  تق�سي  اأنها  كما  املنزل  �سكان  بها  ي�سعر  اأن  دون 

الأيام الأولى من الولدة ملا يوفره لها من الهدوء.

الأكرث  املعي�سية  الف�ساءات  اأهم  تعترب  احلجرة  
الدرج  ببيت  مبا�سرة  وتت�سل  لالأ�سرة   ا�ستخداما 
وظيفتها  اأن  حيث  لطابق  طابق  من  بتدرج  وترتحل 
الف�ساءات  بني  اأفقيا  احلركة  توزيع  الأ�سا�سية 
الوظيفية يف كل طابق ونقلها راأ�سيا ما بني الدهليز 

وبقية احلجرات. 

مكان الو�صط
املبنى  تتو�سط  التي  احلجرة  يف  الو�سط  مكان  يقع   
مع  م�ساحته  وتتنا�سب  املبنى  من  الأول  الدور  يف 
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لالأ�سرة  اليومية  احلياة  مركز  وميثل  املبنى  حجم 
وي�ستخدم للجلو�ص اأو لالأكل ) وي�سمى مكان الغداء 
( اأو لالأعمال اليومية الأخرى نظرا ملوقعه املتو�سط 
للف�ساءات  وتو�سطه  املبنى  طوابق  بني  تقريبا 

الوظيفية للطابق الذي ي�سغل حيزا من م�ساحته.

املكان
وقت  الأ�سرة  ملعي�سة  املكان  ي�ستخدم  اأمكنة،  جمع   
�سبيه  بفرا�ص  تفر�ص  ما  عادة  ولذلك  قيلولتها 
نف�سه  الوقت  كلفة ويف  اأقل  كان  واإن  املقيل  بفرا�ص 
عدا  ما  العائلة  اأفراد  بقية  لنوم  كذلك  ت�ستخدم 
الزوجني لأنه ل يوجد يف ثقافة املعي�سة ال�سنعانية 

اأمكنة خم�ص�صة.
وع���ادة ما يح�س���ى امل���كان باهتمام اأك���رب من غريه 
من الف�ساءات الوظيفية من حيث التوجيه والعناية 
باختيار موقع���ه يف الواجهات - طبع���ا بعد الديوان 
واملفرج-  وتفتح نوافذه يف اأحد الجتاهات الرئي�سية 
با�ستثناء الجتاه ال�س���مايل وال�سمايل ال�سرقي. مبا 
يحق���ق القدر املتطل���ب لالرتياح احلراري لل�س���كنى 
والن�س���اط اليوم���ي. وم�س���قط املكان ع���ادة مربع اأو 

م�ستطيل الأبعاد ال�سوئية لفراغاته.
وامل���كان ياأت���ي بعد الديوان يف ال�س���تخدام املعي�س���ي 
وخا�س���ة الأمكنة الكبرية التي ت�س���تخدم ل�س���تقبال 
ال�س���يوف واأثن���اء املنا�س���بات اخلا�س���ة بالأ�س���رة اأو 
بجريانه���ا اإذا احتاجوا اإلى التو�س���ع فيها وفقا لروح 
التع���اون والتكافل الجتماعي الذي يقوم على مبادئ 

اجلوار ذات العالقة التبادلية.

الدمية
 مكان اإعداد الطعام ويحتوي على التنور الذي يعد 
ال�سقف  يف  التنور  فوق  منفذ  وال�سية  اخلبز،  فيه 
لت�سريف الأدخنة عند اإيقاد التنور لتح�سري اخلرب، 
التنورين  بني  يوجد  �سغري  خدمي  ف�ساء  والكانون 
النار  من  كمية  اأخذ  بعد  الطعام  لطهي  ي�ستخدم 

الذي  الت�سكيل  اأ�سفل  توجد  الد�سة  و  التنور،  من 
اخلا�ص  احلطب  خلزن  وت�ستخدم  التنورين  ي�سم 
حو�ص  عن  عبارة  وال�ساحل  اليومي،  بال�ستخدام 
بعد  الأواين  لغ�سل  ي�ستخدم  احلب�ص  من  حجري 

ا�صتخدامها.

الديوان
ويخ�س�ص  املبنى  يف  الوظيفية  الفراغات  اأكرب  هو   
باأكملها  واجهة  الغالب  يف  ويحتل  للمنا�سبات  غالبا 
املعمارية  وعنا�سره  الداخلية  جدرانه  وتزين 
وكذلك  وال�سبابيك  وال�سواقي�ص  والعقود  كالطياق 
ال�سفوف واخلزائن واملغفرات بالزخارف والنقو�ص 
الإن�ساين  املقيا�ص  وفق  الديوان  ويفر�ص  الق�سية، 
الأر�ص وتغلف  واملريح بفر�ص اجللو�ص على  املتطلب 
الألوان  ذات  والقطنية  ال�سوفية  باملن�سوجات 

عليها  ي�سيطر  والتي  والزاهية  النقية  ال�سريحة 
اللون الأحمر وذلك لتاأثريه احلراري والنف�سي الذي 

يتطلبه املقيل.

املفرج
وظيفته  من  اللغوية  ت�سميته  جاءت  معي�سي  ف�ساء   
الفرجة  لغويا  ال�ستخدامية  دللتها  تعني  والتي 
مل�سافات  اخلارج  نحو  اإطاللة  من  يوفره  مبا  وذلك 
بعيدة وهو ي�سبه الديوان من حيث التوجيه والت�سكيل 
عنه  ي�سغر  كان  واإن  مفرو�ساته  بجودة  والهتمام 
يف امل�ساحة وله نف�ص الوظائف ال�ستخدامية تقريبا 
واإن كان اجلال�سون فيه يتمتعون بخ�سو�سية حميمية 
بغر�ص  وذلك  ات�ساعا  اأكرث  نوافذه  فاإن  وبالطبع 
تو�سيع جمال الإطاللة على املحيط البيئي لال�ستمتاع 

بجمال الطبيعة.

اجلباء ال�صم�صي
الكتل  لرتاجع  نتاج  ياأتي  مفتوح  وظيفي  ف�ساء  هو 
املنزيل  للن�ساط  وي�ستغل  الداخل  نحو  البنائية 
�ساتر  بجدار  يحاط  اخل�سو�سية  ولتوفري  الأ�سري 
على  وتتوزع  عليها  تقع  التي  البناء  كتلة  يعلو جتواب 
بالق�ص  موؤطرة  معقودة  فتحات  ال�ساتر  اجلدار 
وتنفر  مفرغة  ياجورية  بقواطع  الفتحات  وتغطى 
منها م�سربيات ياجورية وظيفتها الأ�سا�سية املراقبة 
مفرغة  �سغرية  كتل  الى  باخلارج اإ�سافة  والإت�سال 
ن�سف خمروطية تت�سع يف الأ�سفل وظيفتها دفاعية. 

بيت ال�رشبة
فاإن  ولذلك  املاء  لتربيد  هو ف�ساء معد خ�سي�سيا   
ويقع يف اجلهة  الهواء  لدخول  جميع جهاته خمرمة 
ال�سمالية ما بني املفرج واجلباء لكي يكون املاء قريبا 

من اجلال�سني يف املفرج وقت القيلولة.
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م��ا اأ�س��رع مرور العام ينق�س���ي دون اأن ن�س���عر به، ومي���ر العام تلو 
الآخر دون اأن ندرك ت�سارع الأحداث والعمال والإجنازات.

واأنا اأكتب هذه ال�س���طور تذكرت حينها اللحظات التي مرت علي قبل 
عام، اأكتب فيها مقايل ملجلة ال�س���جني العدد الرابع، ليظهر هنا اأهمية 
الوق���ت وا�س���تغالله لإدارته الدقيقة وال�س���تفادة م���ن كل حلظة متر يف 

حياتنا، والعمل وفق خطط وروؤًى دقيقة وحمددة.

وه���و ما اآلت اإليه موؤ�س�س���ة ال�س���جني الوطنية بعد خم�ص �س���نوات من 
العطاء لتد�س���ني عامه���ا اجلديد،  كما راعين���ا اأن يواكب اإعداد اخلطة 
التو�س���ع يف الن�س���اط من خالل فتح مكتب تن�سيق للموؤ�س�سة يف حمافظة 
اإب، وفت���ح مكتب تن�س���يق يف حمافظ���ة احلديدة، حتى ن�س���تطيع تقدمي 
اأف�س���ل اخلدم���ات الإن�س���انية والقانونية واحلقوقية لأك���رب عدد ممكن 
من �س���ريحة ال�سجناء وال�سجينات يف جميع املحافظات املتاح للموؤ�س�سة 

العمل فيها.

وما كان لهذا التو�س���ع والنت�سار لعمل املوؤ�س�س���ة اأن يتم اإل بعد توفيق 
اهلل لنا وبجهود القائمني على املوؤ�س�س���ة من املوؤ�س�س���ني واأع�ساء جمل�ص 
الأمن���اء، وكذل���ك اجلهود احلثيثة واملتوا�س���لة الليل م���ع النهار، لفريق 
العمل من املوظفني واملتطوعني الذين �س���خروا كل جهودهم وطاقاتهم 

لتحقيق النجاح والتو�سع الذي و�سلت اإليه موؤ�س�ستنا اليوم.

اأ�س���كر كل الداعم���ني وفاعلي اخلري �س���واء م���ن املوؤ�س�س���ني وجمل�ص 
الأمناء اأو اأع�س���اء جمل�ص ال�سرف الأعلى ورجال املال والأعمال، الذين 
بذل���وا من اأموالهم لن�س���هم جميع���ًا بخلق روح التكاف���ل الجتماعي بني 

اأفراد املجتمع داخل ال�سجن وخارجه.

كما هي دعوة لرجال املال والأعمال يف الداخل واخلارج لال�س���تمرار 
بعطائه���م والتفافه���م لتخفيف معاناة اأكرب قدر ممكن من امل�س���تحقني 

للم�صاعدة. 

اأ�سكر كل الداعمني 
وفاعلي اخلري �سواء 

من املوؤ�س�سني وجمل�ص 
الأمناء اأو اأع�ساء 

جمل�ص ال�سرف الأعلى 
ورجال املال والعمال 

الذي بذلوا من اأموالهم 
لن�سهم جميعا بخلق 

روح التكافل الجتماعي 
بني اأفراد املجتمع 

داخل ال�سجن وخارجه.

ال��ت�و�ش���ع ف�ي ال��ن��ش�����اط

اأ. ف�سل حمرز عبيد
الـمديـر الـعـــام
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خلف الق�سبان.. يوجد اإن�سان
A Human!  Behind the Bars


