
 

 

 

 

 

   

 

  

 

 المناطق في االحتجاز ألماكن الميداني النزول تقرير

 لها التابعة الشرطة ومراكز األمنية



  



 صنعاء العاصمة أمن أمانة مدير عاماالخ/ 

 

                                  المحترم                                      املاوري عبد احلكيم /العميد الركن

 تحية طيبه وبعد

 الموضوع 

 تقرير النزول الميداني ألماكن االحتجاز في المناطق األمنية ومراكز الشرطة التابعة لها

 تمنى لكم موفور الصحة والسعادةأطيب التحايا وتتهديكم مؤسسة السجين الوطنية 

في البداية يطيب لي ونيابة عن العاملين في مؤسسة السجين الوطنية ان نتقدم لكم جزيل الشكر 

تماما انكم لن  لواثقون وأنناوالتقدير والعرفان لما تقومون به من اجل تحسين وضع السجون 

 مستوى السجون على مستوى االمانةتنالوا جاهدين لما من شانه تطوير وتحسين 

 

 لألخوة  فكمعلى تكلي بناء  و

  مذكور عبد هللااحمد مدير فرع السجون العقيد 

 محمد رزق المطريمدير الرقابة والتفتيش العقيد 

 فضل محرز عبيدواالخوة مؤسسة السجين الوطنية ممثلة بالمدير العام االستاذ 

مراكز لها وذلك بغرض االطالع على اوضاع  التابعةلزيارة المناطق االمنية ومراكز الشرطة 

 الموجودة والمخالفاتومعرفة عدد المحتجزين والمسوغ القانوني للحجز  الشرطة

 وعلية تم تنفيذ النزول الميداني الى المناطق االمنية ومراكز الشرطة التابعة لها وهي كالتالي

 منطقة الثورة 

 المنطقة الشمالية 

 منطقة صنعاء القديمة 

 م0292/ 91/02/09خالل االيام 

 

 

 

 

 



 

 

 ة الثورةاوالً: منطق

عن  سريعةئنا لمحة تم االلتقاء مع مدير المنطقة العقيد/ محمد الكاملي والذي قام بإعطا

 القضاياومناقشة وضع المنطقة والمراكز التابعة لها وتم اخذ المعلومية اليومية 

 قضاياهمالمحتجزين في المنطقة والجلوس معهم ومناقشة  استدعاءلديهم وتم  الموجودة

 واالجراءات المتخذاه معهم 

 

 ( محتجز09عدد المحتجزين في حجز المنطقة )

 

 انوني للحجز المسوغ الق

 

 

 

 

 

 

 

  المخالفات:

 من اربعة ايام من دون تحقيق ألكثرالحجز 

 المراكز التابعة للمنطقة

 مركز شرطة الشهيد االحمر  -1

حيث تم االلتقاء بمدير المركز الرائد علي العدلة والذي قام باطالعنا على اوضاع 

 إليهمالمركز واخذ المعلومية اليومية وبعد ذلك تم الجلوس مع المحتجزين واالستماع 

 معهم المتخذةومعرفة قضاياهم واالجراءات 

  أبرزهاحيث والمركز يعني من مشاكل عدة 

 بنية المركز فالمركز من حيث البناء غير مؤهل لكي يكون مركز شرطة -

 كغرفة حجز ال تصلحغرفة الحجز  -

 عدم توفر الفرش والبطانيات -

 عدم توفر الماء في غرفة الحجز -

 لعاملين للمحتجزين وا ال تكفيقلة االعتماد الشهري للمركز من التغذية حيث  -

 ضعف في نظافة المركز بشكل عام -

 العدد المسوغ

 4 ايذى عمدي 

 8 تحرى 

 9 تحفظ 

 9 قتل 

 0 شروع قتل 

 9 خمر 

 9 لواط 

 0 سرقة 

 9 اعتدى



 اثاث المركز تالف -

  تداخل في الصالحيات بين الجهة االمنية واللجان الشعبية  -

 ضعف االنارة -

 (92وكان عدد المحتجزين في المركز)

 

 المسوغ القانوني للحجز

-  

 

 

 

 

 

 الحصبةمركز شرطة 

على اوضاع المركز واخذا المعلومية  اطالعناتم االلتقاء بالمناوب في المركز وتم 

ومعرفة قضاياهم وكيفية  إليهماليومية وبعد ذلك تم الجلوس مع المحتجزين واالستماع 

 القانونيةالتعامل معهم وتنفيذ االجراءات 

 أبرزهاحيث ان المركز يعاني من مشاكل عدة ومن 

 اثاث المركز شبه تالف -

 عدم وجود الماء في المركز -

 وجود الفرش والبطانيات عدم  -

 غرفة الحجز غير مناسبة -

 تداخل الصالحيات بين الجهة االمية واللجان الشعبية -

 ضعف االنارة -

 (94وكان عدد المحتجزين في المركز)

 المسوغ القانوني للحجز

 العدد المسوغ

 9 تحرى

 91 إيذاء عمدي

 من اربعة ايام من غير تحقيق أكثر الحجز-9: المخالفات

 ابقاء محتجزين في الحجز رغم وجود امر بالخروج  -0

 ثانياً: المنطقة الشمالية

 العدد المسوغ

 4 ايذى عمدي 

 0 تحرى 

 0 فعل فاضح

 4 سرقة 

 0 اعتداء

 0 طاعة



لمحة عن وضع المنطقة والمراكز التابعة لها  بإعطائناوالذي قام  منطقةتم اللقاء بنائب مدير ال

المشاكل في المنطقة والمراكز واخذ المعلومية اليومية للمنطقة والمراكز بعدها تم  وأبرز

 واالجراءات المتخذة معهم الجلوس مه المحتجزين في حجز المنطقة ومناقشة قضاياهم

 (2وكان عدد المحتجزين )

 المسوغ القانوني للحجز

 العدد المسوغ

 0 تحرى

 1 على ذمة اخوهم

 9 سرقة

 

 عدم وجود الشخص المعني تم احتجاز إخوانه  المخالفات:

 المراكز التابعة للمنطقة

 مركز شرطة هبره -1

الذي اطالعنا على اوضاع المركز ورفع المعلومية ومن ثم تم  المركز كان اللقاء بمدير

 معهم المتخذةومعرفة االجراءات  إليهمالجلوس مع المحتجزين واالستماع 

ث ان المركز يعتبر نموذجا  مع مدير المركز حيوتم بعد ذلك عمل جولة في المركز 

 به من حيث يحتذ

 ترتيب المركز الترتيب الصحيح  -

 النظافة حيث والمركز نظيفاَ بكل المقاييس -

 المركز الوحيد الذي يفر ماء في حمام الحجز -

 مثالي من جميع الجوانب -

 ومن متطلبات المركز 

 بناء غرفة الحجز حيث انه يوجد مكان للبناء -

 الفرش والبطانيات توفير -

 طالء غرفة الحجز -

 

 

 

 

 



 (5وكان عدد المحتجزين )

 المسوغ القانوني للحجز

 

 

 

 

 

  مركز شرطة سعوان -2

تم اللقاء بالمناوب في المركز وتم اخذ المعلومية اليومية واطالعنا على اوضاع المركز وتم 

 معهم  المتخذةالجلوس مع المحتجزين ومعرفة االجراءات 

 

 حيث ان المركز

 عن المركز منفصلةلكي يكون مركز شرطة حيث ان غرفة الحجز  ال يأهله  -

 من حيث البناء  وضعيفة

 عدم توفر الماء -

 االعتماد الشهريقلة  -

  عدم توفر الفرش والبطانيات -

 ضعف االنارة -

 (92وكان عدد المحتجزين )

 المسوغ القانوني للحجز

- 1 

 

 

 

 المخالفات:

  في التحقيق التأخر -

 العسكرية الشرطةمن افراد  1احتجاز  -

 العدد المسوغ

 9 ايذى عمدي

 9 سرقة

 9 شروع في قتل

 9 انتهاك حرمة مسكن

 9 إطالق نار

 العدد المسوغ

 5 عمدي جسيم 

 9 سرقة

 9 اعتدى على ملك الغير

 1 تحري



 قضية اخوه وليس له ذنباحتجاز اخ على ضمة  -

 

 مركز شرطة الوحدة -3

 على اوضاع المركز ومشاكله اطالعناوتم  تم اللقاء بمدير المركز

 حيث ان المركز

ان يكون مركز شرطة فالمركز يتكون من غرفة المدير اضافه الي  ال يصلح -

 غرفه اخرى وغرفة الحجز

 غرفة الحجز ضيقة جدا  جدا  وال يصلح ان تكون غرفة حجز -

 وجود فرش وبطانيات عدم -

 قلة الماء والتغذية -

  ضعف االنارة  -

 (91وكان عدد المحتجزين )

 المسوغ القانوني للحجز

 

 

 

 

 

 

 المخالفات: 

 في التحقيق التأخر -

 من افراد الشرطة العسكرية 8احتجاز عدد   -

 ولكن بضمة اخوه شيءاحتجاز شخص ليس عليه  -

 

 سبتمبر 22مركز شرطة  -4

حيث تم اللقاء بمدير البحث الفندم صدام العصري والمناوب في المركز وتم اطالعنا 

على اوضاع المركز وتم عمل جولة في ارجاء المركز واستالم المعلومية وزيارة غرفة 

 معهم المتخذةالحجز ومناقشة المحتجزين ومعرفة االجراءات 

 حيث ان المركز

 هو المركز الوحيد الذي يؤهله لكي يكون مركز شرطة من حيث البناء  -

 العدد المسوغ

 0 ايذى عمدي

 0 سرقة

 8 تحرى

 0 عقوق

 9 خيانة امانة

 0 نصب واحتيال



 يعاني من ضعف في النظافة  -

 اهمال غرفة الحجز -

 قلة البطانيات والفرش -

 قلة االعتماد الشهري -

 اإلنارة  ضعف -

 (90عدد المحتجزين ) وكان

 للحجز المسوغ القانوني                       

 

 ثالثاً: منطقة صنعاء القديمة

 مركز جمال جميل -1

على اوضاع المركز واخذ  باطالعناحيث تم اللقاء بمدير المركز والذي قام 

 إليهمواالستماع  المعلومية اليومية وبعد ذلك تم الجلوس مع المحتجزين

  ومعرفة قضاياهم واالجراءات المتخذة معهم

 حيث والمركز يعني من

 عدم توفر الفرش والبطانيات -

 عدم توفر الماء -

 قلة االعتماد الشهري للمركز -

 ضعف اإلنارة -

 (99وكان عدد المحتجزين في المركز)

 المسوغ القانوني للحجز

 

 

 

 

 

 وتم خالل النزول انجاز االتي

   من قبل اللجنة من المحتجزين 1عدد  إطالقتم 

  في قسم جمال جميل لاير الحد المحتجزين بقضية دين 12222دفع المؤسسة مبلغ 

  عدد من المحتجزين عند اصحاب الحق قضايامتابعة 

 العدد المسوغ

 1 شرب خمر

 9 انتحال شخصية

 5 اعتداء

 0 خالف

 9 تحرى

 العدد المسوغ

 9 دين

 0 فعل فاضح

 9 انتهاك حرمة مسكن

 5 عمديإيذاء 

 0 تحرى



  محتاجين لمتابعة 0تكليف محامي من قبل المؤسسة لمتابعة اخراج عدد 

  تحويل افراد الشرطة وتم نقلهم الي الجهة المختصة بهممتابعة 

 التوصيات** 

للعبارة  الصورة الحقيقيةالمناطق االمنية ومراكز االحتجاز والتي تعكس  ألهميةنظرا 

 في خدمة الشعب( )الشرطةالتي يتم ترديدها 

ونحن في مؤسسة السجين ومن خالل عملنا الميداني في متابعة قضايا السجناء 

ان المناطق االمنية ومراكز االحتجاز  المتواصلة وجدناالميدانية  والزياراتوالسجون 

 نرى السجين ولهذاهي اول محطة لبدء مرحلة 

 كثير من المشاكل عمل ورشة عمل مشتركة لمناقشة -

ى هذه المراكز وخصوصا التركيز على الجانب القائمين عل وتأهيلتدريب  -

 القانوني واالنساني

 قانونا المحددةلعدم تجاوز هذه المناطق والمراكز للفترة  الرقابةتفعيل دور لجان  -

وعدم اختالطهم بالسجناء في  لألحداثالعمل على ايجاد مركز خاص بالحجز  -

 السجون الموجودة في المناطق

ال البسيطة التي  القضاياخصوصا  القضاياولية حل ان يتحمل مدراء االقسام مسئ -

 تحتاج تأخي

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


