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 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد األولني واألخرين 

قد ف املؤسسةمن املسئولية اإلدارية واإلنسانية اليت القيت على عاتق انطالقا -

بالدفع عن السجناء م 6102طوال العام مؤسسة السجني الوطنية قامت 

املعسرين املرهون االفراج عنهم مقابل مبالغ مالية فبفضل اهلل متكنت املؤسسة 

بعض  يفسجني معسر  91حىت تاريخ كتابة هذا التقرير من الدفع عن 

وبفضل اهلل متكنت املؤسسة من اعادهتم اىل اجلمهورية اليمنية  اتظحماف

 تناولناه املشروعوهذا تقرير املشتتة من جديد اهاليهم ساملني ومل مشل االسرة 

حىت نضع أصحاب الشأن يف الصورة بالتفصيل ملا قامت وتقوم التفصيل من  بشيء

به املؤسسة جتاه شرحية املغيبني خلف قضبان السجون حيث بلغت التكلفة 

 (88,887,499)ية للمشروع االمجال

التقرير بعض الصعوبات اليت وقفت أمام اهليئة التنفيذية يف كما أننا سنتناول 

عاناة املاملشروع وحتقيقه ألهدافه وحجم وأهم التوصيات والنتائج ومدى جناح 

 .وأمساء املفرج عنهم واملبالغ اليت مت دفعهاسسة يف ختفيفها اليت أسهمت املؤ
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حسب الكشف املرفوع للمؤسسة من النائب العام م 6102عام للبلغ عدد السجناء املعسرين 

 - وإمجايل ما عليهم على النحو التايل:)مليون وما حتت( من عليهم حقوق خاصة 

 )مليون وما دون ذلك(نزالء السجون اليت على امجايل املبالغ 

 اسم المحافظة
عدد السجناء أقل من 

 ستة مليون
 سعودي دوالر لاير يمني

 20,360 6,850 6,999,000 32 شمال االمانة

 - 11 8,037,000 71 صنعاء

 - - 2,454,000 4 جنوب االمانة

 11,100 - 9,288,116 34 الحديدة

   7,771,833 32 اب

   655,000 3 ذمار

   1,382,100 4 البيضاء

 9,070  2,117,875 5 حجة

   1,283,334 3 ريمة

   1,889,166 6 مارب

 40,530 6,861 41,877,424 110 االجمالي

شمال 
االمانة

صنعاء
جنوب 
االمانة

االجماليماربريمةحجةالبيضاءذمارابالحديدة

عدد السجناء 23174242324526110

لاير يمني 6,999,008,037,002,454,009,288,117,771,83655,0001,382,102,117,871,283,331,889,1641,877,4

دوالر 6,85011006,861

سعودي 20,3600011,1009,07040,530

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

حسب( مليون وما دون ذلك)مخطط توضيحي بأعداد السجناء على ذمة حقوق خاصة 
كشف النائب العام



 11من  3الصفحة 
 

 جدول يوضح عدد املفرج عنهم من قبل املؤسسة يف بعض احملافظات 

 م6102خالل العام  (دون ذلك )سبعة مليون وما

 التكلفة العد المحافظة

 5,972,000 7 اب
 72,758,899 70 االمانة + صنعاء

 2,256,600 11 الحديدة
 2,400,000 2 المحويت

 5,500,000 1 حجة
 88,887,499 91 االجمالي:
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 - على النحو التايل: وتنفيذه وقد كانتاملشروع بعدة مراحل اثنا بنائه  مر

 ويل للمشروعمرحلة اعداد التصور األ المرحلة األولى: .0

وحجم  ،املشروع حجم املشكلة بياناتتظهر مت التركيز يف هذه املرحلة على أن 

ومعايري  ،وأهم القضايا اليت سيتم استهدافها ومعايري االفراج ،معاناة السجني

املفاضلة بني السجناء كما مت ذكر بعض املخاطر املتوقعة واستراتيجيات احلد 

مت للمشروع  ادارة الشؤون القانونيةإقرار منها وذلك خشية الوقوع فيها وبعد 

 .لألمني العام العتمادهإحالته 

مت تنفيذ املشروع حسب ما خطط له إال أن هناك إشكالية بسيطة وهي وقد 

القضايا العادلة  ندرةاخنفاض عدد احلاالت املستفيدة من املشروع بسبب 

وان وجدت بعض القضايا العادلة فإن املبالغ اليت املوافقة ملعايري املؤسسة 

  .عليهم تفوق قدرة املؤسسة

 إعداد استمارة املسح امليداين مرحلة الثانية:ال .6

االستمارة بعناية كبرية وقد تضمنت مت إعداد استمارة املسح امليداين  .3

الوضع احلقيقي للسجني يف كل اجلوانب  أظهرتالبيانات واملعلومات اليت 

معلومات ومن خالل ...اخل( النفسي، )احلقوقي، االجتماعي، الصحي، التعليمي، 

وانب ومن خالهلا استطعنا جلعرفنا احتياجات السجني يف كل ااالستمارة 

  املتقدمني للمساعدة.املفاضلة بني السجناء 
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  المرحلة الثالثة: .4

الزنول امليداين اىل بعض السجون ملسح السجناء املعسرين وكذا مت استقبل مت 

مبالغ مالية كثري من قضايا املعسرين املرهون االفراج عنهم مقابل دفع ما عليهم من 

للغري وقد بلغ عدد الذين مت مسحهم واستقبال قضاياهم من السجناء املعسرين 

  معسر.وسجينة ( سجني 611حوايل )

 دراسة امللفات  المرحلة الرابعة:

 رئاسة مدير الشؤون القانونية يف املؤسسةببعد تعبئة استمارات املسح امليداين 

 يتاملرفقة ال واألحكام اتن واقع االستمارودراستها مبتحليل القضايا اللجنة قامت 

صة بقضايا السجناء والسجينات وقد مت استبعاد تخمت استخراجها من النيابات امل

و بغرض احلصول أ ،خرينالقضايا اليت وقع فيها أصحاهبا بقصد احلاق األذى باأل

قامت اللجنة وقد  دلةااستهداف القضايا الععلى املال بطريقة غري شرعية ومت 

 - :على النحو التايلكد من عدالة القضايا من عدة جهات وهي تأالب

 من السجني نفسه  -

 استمعت اللجنة لتفاصيل القضية من وجهة نظر السجني.

قامت اللجنة بدعوة أهايل السجني أو من ناب عنهم واستمعت لشرح وكذلك 

 ل القضية من وجهة نظرهم.يتفاص

 من وجهة نظر النيابة  -

ستهدفني اللجنة النيابات املتخصصة بقضايا السجناء املعسرين املزار أعضاء 

 .صةتخالقضية من وجهة نظر النيابة امل لتفاصيل عوامبساعدة املؤسسة واستم

 من وجهة نظر صاحب احلق  -
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تفاصيل لمعت ىل املؤسسة واستاجنة أصحاب احلقوق اخلاصة للحضور دعت الل

 .القضية من وجهة نظرهم

والدراسات السابقة اجتمعت اللجنة وأصدرت القرار األخري الذي بعد اإلجراءات 

 السجنييف استمارة االفراج عن  البياناتار أعدل القضايا وتفريغ أهم يختامتثل ب

رفع كشف لألمني العام واملدير العام لالعتماد واملوافقة النهائية على ومت املعسر 

 . كشف األمساء املستحقني ملساعدة املؤسسة

 التفاوض مع أصحاب احلق :لة الخامسةالمرح

اخلاص وتفاوضت معهم  قامت اللجنة بالتواصل مع أصحاب احلقيف هذه املرحلة 

الكثري فقد بلغ  حضت اللجنة بتجاوبالتنازل عن بعض املبالغ املالية وقد على 

بتكلفة تصل اىل وسجينة ( سجني 10عدد السجناء املستهدفني ملساعدة املؤسسة )

(88,887,499.) 

 تسويق املشروع  :المرحلة السادسة

   - :منها ةكثر من جهمت تسويق املشروع أل

املشروع بدعم بعض أعضاء جملس األمناء يف املؤسسة من رجال مال  حظا -

 .ومل يدعمهم الكثر من أعضاء اجمللس بسبب تواجدهم يف اخلارج واعمال

اال انه مل حيظى من خالل برنامج انسان مت تسويق املشروع يف قناة اليمن اليوم  -

الوضع األمين للبلد وعدم متكن اضطراب  أبرزهابالدعم املتوقع لعدة أسباب 

ار اجلائر صبسبب احلأو املصارف املغتربني من حتويل املساعدات عرب البنوك 

انقطاع التيار الكهربائي عن يب ومن قبل دول التحالف العريب على اليمن احلب
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ا احلبيب حبيث مل يتمكن الكثري من املواطنني يف الداخل من مشاهدة ربوع مينن

 برنامج انسان.

بعض رجال املال واالعمال يفضل تقدمي املساعدات للسجناء املعسرين بنفسه  -

 عدل قضية.واألدون العمل بأي معايري تظهر األكثر استحقاقا 

املؤسسة وقد مت االفراج عن السجناء املستهدفني مبساعدة  :المرحلة السابعة

 -حسب التايل: 

قامت املؤسسة بتحرير رسائل للنيابات املختصة بقضايا السجناء املستهدفني  -

مبساعدة املؤسسة لألفراج عنهم بالضمان ويف اخلطاب املبعوث للنيابات املختصة 

اهابة املؤسسة بأعضاء النيابات إلرسال اصحاب احلقوق اىل املؤسسة االستالم 

 ة هلم.املبالغ املخصص

ان كيا اليت مت التنازل عن بعض املبالغ املالية من قبل أصحاب احلقوق ايف القض -

مبوجب حمضر تنازل ويتم تدوين هذ التنازل  و املؤسسةيتم التنازل يف النيابة أ

 يف ملف اغالق القضية.

كثري من القضايا كان يتم الدفع مباشرة اىل النيابة املختصة أو اىل حساب  -

وش يف بعض احلاالت إذا كان يدخل يف احلق اخلاص أكثر من الديات واألر

واحد ويف بعض احلاالت كان الورثة او أصحاب احلق يقوموا بتوكيل من ينوب 

 عنهم الستالم املبلغ املخصص هلم.

 يف كثري من احلاالت كان يتم حترير الشيك باسم صاحب احلق نفسه. -

للسجناء يف املؤسسة حتديدا يف مت ارشفة أوامر االفراج وملف اغالق القضية  -

  اإلدارة املالية وإدارة الشؤون القانونية.
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 :المرحلة الثامنة

سجناء معسرين يف حمافظة احلديدة  5مت االفراج عن  63/5/6102يف تاريخ: 

سجني وسجينة معسر من بعض  01مت االفراج عن  6102//00/2ويف تاريخ: 

 20مت االفراج عن  61/2/6102حمافظات اجلمهورية اليمنية ويف تاريخ: 

سجني معسر من بعض حمافظات اجلمهورية اليمنية واثناء االفراج عن السجناء 

بتاريخ:  املركزية بأمانة العاصمة اإلصالحيةي مت تدشينه يف املعسرين الذ

حبضور كال من رئيس املؤسسة أ. توفيق حممد اخلامري واألمني  61/2/6102

العام أ. حيىي علي احلباري وعضو جملس األمناء الشيخ/ حممد حممد صالح 

 ومدير عام اإلصالحية املركزية العقيد ناجي اجلويف 

 

رجال املال رئيس املؤسسة أ. توفيق حممد اخلامري  ادعواثناء التدشني 

واألعمال واخلريين إىل التفاعل مع املؤسسة واملسامهة يف اإلفراج عن السجناء 

الصعبة اليت يعاين املعسرين على ذمة حقوق مالية للغري خاصة يف ظل الظروف 

  طن.منها الو

هؤالء السجناء جاء حيىي علي احلباري أن إطالق أ. وأوضح أمني عام املؤسسة 

 مليون ريال 51بعد تسديد ما عليهم من مبالغ عجزوا عن الوفاء هبا وجتاوزت 

سجينًا  11وأشار إىل أن املؤسسة عملت خالل الفترة املاضية على االفراج عن 

 .معسرًا

صنعاء العقيد ناجي اجلويف بدور مؤسسة بفيما أشاد مدير اإلصالحية املركزية 

يا كثري من السجناء املعسرين الذين انتهت مدهتم يف السجني يف تبين قضا

 .السجون وإخراجهم منها بعد دفع املبالغ احملكوم هبا عليهم
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ومدهم يد العون واملساعدة ألولئك املغيبني  نشكر ألعضاء اجمللس جهدهم الرائع

كما نشكر كل من ساهم معنا عرب برنامج انسان وكل من تعاون خلف قضبان السجون 

معنا يف إجناح هذ املشروع العظيم الذي سعينا من خالله لتفريج كرب السجناء ومل 

شتات االسرة من جديد من خالل العمل والسعي الدؤوب والدفع عن السجناء 

دفع احلق املعسرين الذي قضوا احلق العام وبقي عليهم مقابل االفراج عنهم 

سائلني املوىل أن يدفع عنهم بذلك العطاء مصائب الدنيا اخلالص )حق الغري( 

وأسريًا ا عمون الطعام على حبه مسكينا ويتمويط لكم قول ربكم " ة، وهنيئاواالخر

الذين ينفقون أمواهلم يف  مثل" وبشراكم بأضعاف أضعاف ما انفقتم قال تعاىل" 

نابل يف كل سنبلة مائة حبة واهلل يضاعف ملن نبتت سبع سسبيل اهلل كمثل حبة أ

 "يشاء واهلل واسع عليم 

بعد اهلل فمسحتم الدمعة واجربمت الكسر ومجعتم الشمل حقا لقد كنتم عونا هلم 

وخففتم احلزن وال يدل هذا اال على عظيم أخالقكم ومسو ارواحكم وحرصكم 

خاصتا يف هذه  نساينوالكبري ألمهية العمل اإلعلى إرضاء ربكم وفهمكم الواسع 

 .الظروف اليت مير هبا ميننا احلبيب

 

 

 

 ،،، والحمد هلل رب العالمين
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 صور من تنفيذ المشروع
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