
 

      

 

 تقرير ورشة عمل حول أوضاع اإلصالحيات والسجناء في محافظة إب 

 االفتتاح:

 6102مايو  3الثالثاء 

جمعية سما للتنمية والتمكين وجمعية البيئة للتنمية والمجلس االعلى مع بالشراكة  صنعاء-دشنت مؤسسة السجين الوطنية 

حيث تم مناقشة جملة من القضايا التي تهم  إب .. اللقاء التشاوري الثاني لمناقشة اوضاع السجناء بمحافظة والطفولة لالمومة

 ... السجناء منها

  واقل 0111111يسرة تبدأ من موضوع اطالق السجناء على حقوق مالية خاصة بضمانة حقوقية م - -1

 } فرش -نظافة  (موضوع السجون االحتياطية  - 2 

  تأخير البت في القضايا من قبل النيابات والمحاكم وتعيين قضاه للمحاكم التي ليس فيها قضاه - 3

 .توجيه المنظمات الدولية لالهتمام بجانب الصرف الصحي والمياه والغذاء في السجون - 4

 حملة اعالمية قبل رمضان للتبرع للمعسرين وعمل اجتماع للتجار والميسورين لدعوتهم للتبرعاطالق  - 5

حيث بدء اللقاء بالترحيب بكبار الضيوف الذين حضروا وهم الوكيل أول األستاذ عبد الحميد الشاهري والوكيل لشؤون  .

ورية في اللجنة القضائية واألستاذ أبو إياد ونقيب المغتربين األستاذ راكان النقيب والقاضي أحمد البنوس عضو اللجنة الث

المحاميين األستاذ فضل الحسني والعقيد حسين عبد المغني مدير إصالحية إب وبعد ذلك تخلل الورشة العديد من الكلمات 

إلى مثل هذه بدأت بكلمة السلطة المحلية ألقاها األستاذ عبدالحميد الشاهري وأوضح في في كلمته أننا في المحافظة نحتاج 

األنشطة الخاصة بالسجناء وإيضاح اإلهمال في جميع النواحي في اإلصالحية وقد أبدى الوكيل إعجابه بما قامت به مؤسسة 

السجين الوطنية وأوضح أيضاً أن هناك عدد من المشاكل في اإلصالحية ناتجة عن قلة الوعي وأكد األستاذ عبد الحميد 

منظمات الناشطة والتي تعمل على دراسة االحتياجات وتحديد المشكالت وعمل قاعدة بيانات تعاون السلطة المحلية مع كل ال

للسجناء توضح نوع الجريمة المرتكبة وأيضا عدد السنوات التي قد قضاها السجين في اإلصالحية ومن من السجناء داخل 

لم يبت فيها إلى اآلن وفي ختام كلمته تمنى اإلصالحية ظلم وليس عليه حكم وأيضاً شدد على سرعة البت في القضايا التي 

 للقائمين على هذه الورشة أن تؤتي ثمارها 

بعد ذلك تحدث القاضي أحمد البنوس مندوب اللجنة الثورية والذي ابدى ترحيبه بالجانب الرسمي وقيادة المحافظة 

الوطنية وشركائها بمحافظة إب  والحاضرين وقد أوضح الجهود الجبارة التي تبذلها المنظمات وخاصة مؤسسة السجين

وأوضح أن اللجنة القضائية تعنى بتخفيف معاناة السجناء ومحاولة رفع المظالم عنهم وقد أوضح أيضاً أننا بحاجة أن العدو 

 ً  .أراد أن يجعل اليمن سجنا

ضح استعدادهم مليون مواطن وقد ارتكب أبشع الجرائم وأوضح أيضاً حالة التدهور في السجون االحتياطية وأو 61ل 

 للتعاون في تفعيل دور النيابة العامة .

  



 

      

 

 كلمة مؤسسة السجين الوطنية 

ومن جانبه تحدث األستاذ فضل محرز والذي بدئ كلمته بالشكر الجزيل لقيادة السلطة المحلية وأوضح تفعيل القضية على 

وأعضاء منظمات مجتمع مدني وأثناء حديثه مستوى المحافظة والترحيب بجميع من حضر من محاميين وناشطين حقوقيين 

تطرق إلى أن السجين يدخل السجن إنسان ويخرج منه مجرم منتقم وأيضاً تطرق في حديثه إلى تشكيل فريق قانوني للبت في 

 القضايا بشكل سريع فبعضها ال يحتاج إلى مال بل الى متابعه وانهاء القضية سريع.

 التعارف :

 في الورشة من حيث االسم والصفة وجهة العمل . تم التعارف بين الحاضرين 

بدء اللقاء بمداخلة األستاذ فضل الحسني : والذي أوضح فيها إغفال شيء هام جداً وهو مشروعية السجن وحجز الحرية 

حيث أنه قد يقول قائل إن هذه المشروعية في اختصاص القضاء ولكن قد يوجد سجين ليس لديه أية دعوة أو قضية ولذلك 

 ب البحث عن مشروعية السجن علماً أنه يج

 ال تسقط حرية شخص بالتقادم . -

 ومن أودع شخصاً ظلماً يعاقب . -

بسبب األوضاع وترديها فما بالكم بنزالء السجن حيث أن سوء األوضاع  وأوضح أيضاً أننا قد فقدنا حقوقنا خارج  السجون

 فرضت تأخير القضايا وجعلت اإلصالحيات تزدحم بالسجناء وشدد على أن يكون الجميع في العمل فريق واحد .

  



 

      

 

 الداعم:كلمة 

كته اإلغاثية للسجون ألقى الشيخ يحيى الحباري في لقاء مسجل عرض على المشاركين بجهاز العرض أوضح فيه  مشار

بالمواد الغذائية وبالطاقة الشمسية وذكر شركاء العمل للمؤسسة مثل المؤسسة العامة للمياه حيث تمت حملة نظافة للسجون 

في أمانة العاصمة وشدد في كلمته على الدولة رعاية السجين وأكد مواصلة العمل داخل السجن وإنزال الفرق للمتابعة في 

تكليف فريق للنزول الميداني لمحافظتي إب والحديدة ودعا في كلمته النيابة العامة للبت في القضايا  شتى المجاالت وتم

  المؤجلة

 المتحدث المحور م

1 

موضوع إطالق 
السجناء على ذمة 
حقوق مالية خاصة 
بضمان حضورية 

 5ميسرة من مبلغ 
مليون وأقل بسبب 
 الوضع االستثنائي 

 أن في هذا األمر تناقض وهناك من استثناها  :أوضح األستاذ فضل الحسني -

 وقال أن قانون التنفيذ سيصدمنا حيث أن هناك ضمانات تنفيذية وليست حضورية . -

 مداخلة األستاذ فضل محرز 

في البلد وبالتالي لم يبق إال التجار الصغار وبعض من كبار  نأن كبار التجار غير متواجدي
 . %5اليتجاوز رجال االعمال بما 

وعاد األستاذ فضل الحسني وقال : إن الحل هو دفع الزكاة من قبل البنوك والكريمي 
 السجناء المعسرين . جوالصيارفة وبالتالي فإننا نستطيع إخرا

 :أوضح أن هذا األمر ساري . األستاذ عبدالحميد الشاهريالوكيل أول 

 ناشطة حقوقية :  األستاذة سندس العطاب
أوضحت أن السجينات هن األكثر ظلماً وأكدت على مسألة التنسيق مع الجهات التي تعمل  -

مع السجناء حتى ال يحدث ازدواج في تقديم المساعدات أو التركيز على جانب وإغفال جوانب 
 أخرى .

في أول الكشف مثل حسنة  وقد أوضحت أن هناك سجينات لهن سنوات عدةواسماؤهن  -
 وُحسن وعزيزة وبشرى وفوزية ولكن يتم اسثناؤهن 

 وذكرت ورقة اإلفراج الخاصة باألثيوبيين . -

: أوضح أنه بالنسبة للمعسرين هناك معايير محددة من قبل المؤسسه .  األستاذ فضل محرز
لك بقيه القضايا لها شروط فالقتل العمد فهم مختلفين فيه ولكن القتل الخطأ يتم دراسته وكذ

 الدرجها ضمن مساعدات المؤسسه . .

كشف بأسماء السجينات الالتي معهن تنازل كما أوضحت  األستاذ فضل محرزوقد طلب 
 األستاذة سندس العطاب وذلك لعرضهن على بعض الجهات الداعمه 

 :األستاذ عبدالملك شرف الدين
اوضح أن السجين المصاب يجب أن يكون مكانه في المستشفى مع ضرورة البت في   -

 قضيته 
 ويجب البت في قضاياهم . دون محاكمه وأوضح أيضاً أن هناك أربعين من إصالحية تعز  -

 أنه سيتم ترحيلهم وأن هناك توجيهات عليا بهذا الشأن . القاضي أحمد البنوسورد عليه 

الحسني : اقترح أن تكون مؤسسة السجين الوطنية هي الوعاء للتبرعات  ألنه األستاذ فضل 
 من خالل التجربة يحدث نصب واحتيال كثير .

 :القاضي أحمد البنوس 
 أوضح أن عدد السجناء زاد سواء في اإلصالحية أو في االحتياط أو في البحث الجنائي . -

 وأنه ال بد من مهمة رسمية لتفعيل دور السلطة المحلية وتوحيد القرار وتوصيل القضية إلى  -
 المسؤول المختص وقد بدأوا بالبحث الجنائي وأكد على كالمه األستاذ فواز إسكندر 

 



 

      

 

 كلمة العقيد حسين عبد المغني مدير عام السجن المركزي بالمحافظة  :

سجين وأن عدد السجناء األفارقة الذين  161سجين وفي االحتياط  0031أوضح فيها أن عدد السجناء في إصالحية إب 

سجين  وأوضح أن إب تحتل  661سجين وأن هناك عدد منهم تم القبض عليه في رداع  606دخلوا البلد دخول غير شرعي 

 م في قضايا القتل33المرتبة األولى من عام 

ضاً أن السجن أنشئ في الثمانينات ولم يرمم من حينها وأنه يحتاج لذلك ويحتاج إلى صيانة خزانات المياه وقد وقد أوضح أي

 عملوا حلول بخزانات صغيرة لكنها ال تفي بالغرض لوال التعاون مع مؤسسة المياه ..

 وأوضح أن الحالة الصحية كانت متدنية ولكنها بدأت تتحسن منذ شهرين 

 إلى أن بعض السجناء حتى وإن دفع عنه المستحق المالي فهو يخرج لفترة بسيطة ويعود بقضية أخرى . وتطرق في كلمته

 تقرير عن مؤسسة السجين الوطنية :

أوضح التقرير الوضع االنساني للسجناء والذي كان سبب رئيسي النشاء المؤسسه واوضح جانب من االنشطه والمشاريع 

ألف سجين في ظروف يصعب العيش فيها وال يمكن  01سجناء في الجمهورية يزيد عن التي نفذتها المؤسسه وأن عدد ال

 تصورها 

  



 

      

 

 كالتالي:تمت المناقشة يسي هو مناقشة أوضاع السجين وقد كان الهدف الرئ حيث الورشة:بدء فعاليات 

 المتحدث المحور م

2 

موضوع 
السجون 

االحتياطية 
–)نظافة 
 –فراش 

 حملة نظافة (

أوضحت بعد النزوالت الميدانية لفريق العمل أن بعض السجناء لم يتم  ليلى العربياألستاذة 
البت في قضاياهم وال يزالون في مرحلة تحقيق رغم أن البعض منهم تجاوزت فترة بقاءه 

 داخل السجن العامين وأنهم في أماكن غير مؤهلة للسكن .

أوضح أن السجون االحتياطية متردية من حيث الخدمة األستاذ عبد الملك شرف الدين 
والنظافة وأنه بسبب ذلك يصبح السجناء عرضة لألمراض مثل الجرب وغيره والتي تنقلها 

 العديد من الحشرات مثل القمل .

سجين بينما تحوي  222القاضي أحمد البنوس أوضح أن عنابر السجون االحتياطية تتسع لــ 
 االإزدحام يؤدي إلى انتشار األمراض المعدية بشكل أسرع .سجين وهذا  022

3 

تأخير البت 
في القضايا 

من قبل 
النيابات 
والمحاكم 
وتعيين 

للمديريات 
التي ليس فيها 

 ق اة ض

أوضحت أن الفريق الذي نزل بمعيتها اكتشف أن التأخير في القضايا  : األستاذة ليلى العربي
 هو عدم وجود قضاة وبالتالي فالفريق اجتمع بلجنة التفتيش القضائي في صنعاء.

: أوضح أن اللجنة الثورية مستعدة لإلفراج عن السجناء الذين تم سجنهم القاضي أحمد البنوس 
 على ذمة شيخ.

 –الرضمة  –أن المديريات التي ال يوجد فيها قضاة هي ) يريم  :العقيد حسين عبد المغني 
 المخادر ( .

: أكد أن هنالك من يصدر األوامر بسجن األشخاص دون أي صفة  األستاذ فضل الحسني
 تخولهم إلصدار مثل هذه األوامر .

 -وقد ناقش الحاضرون أسباب تأخير البت في القضايا :
  .عدم وجود التعليم المعتدل

 . التطرف

 . عد المتابعة من المحامين

 . الجانب الصحي

 : األستاذ فضل الحسني
أشهر في النيابة  6أشهر في الشرطة و  0أوضح أن سبب التأخير هو أن القضية تظل         -

وإذا ما قورن في عدد من دول العالم يكون ملف القضية ملف واحد حيث تكون النيابة مشرفة 
وأن سلطة النيابة هي سلطة اتهام وسلطة ادعاء بينما في كثير من الدول يمكن ألي عسكري 

البت في القضية

شخص طبيب وقس  222نقص الكادر البشري وهناك في العالم كله فرضيات لكل         -
 على ذلك قضاة المحاكم

 نقص اإلمكانيات حيث أن هناك سيارة واحدة تغطي عشرين محكمة .        -
 الطابع االجتماعي التاجر الفالني القاضي الفالني وهذا ناتج عن قلة الوعي .        -

 

0 

توجيه 
المنظمات 
الدولية 
لالهتمام 
بجانب 

الصرف 
الصحي 

: أوضح هذا الجانب حيث أنهم في المؤسسة يسعون حثيثاً لتوجيه  األستاذ فضل محرز
المنظمات الدولية وذلك بعد أن قاموا بعملية الشراكة مع عدد من المنظمات المحلية في صنعاء 

وفي إب جمعية سما للتنمية والتمكين وجمعية البيئة والمجلس األعلى لألمومة والطفولة لما 
 ذلك من أهمية قصوى.ل

: أوضحت هذا الجانب بقولها أنها ضابطة مشروع دعم السجينات في  األستاذة سندس العطاب
سجون وأن لها شركاء في  12جمعية الهالل األحمر فرع إب وأن هذا المشروع يستهدف 

 (العقيد عرفات شرف  –فاعلي الخير  –اللجنة الوطنية للمرأة  –العمل ) اتحاد نساء اليمن 



 

      

 

  

والمياه 
في والغذاء 

 السجون

5 

إطالق حملة 
إعالنية قبل 
رمضان 
للتبرع 

للمعسرين 
وعمل اجتماع 
موسع للتجار 
والميسورين 
في المحافظة 
وذلك لدعوتهم 

 للتبرع

: أوضح هذا الجانب حيث أنهم في صنعاء يعتبر هذا المشروع هو  األستاذ فضل محرز
 المشروع السادس للتبرع للمعسرين.

اجتماعات وقد ركزوا على الغرفة  5أوضح أهم اجتمعوا بالتجار  : العقيد حسين عبد المغني
 التجارية وقد أوضح أنه من المفترض أن ينظر إلى التجار من الدرجة الثانية .

 



 

      

 

 مخرجات الورشة :

من أهم مخرجات الورشة وإثراء النقاش الفعال تشكيل أربع لجان وذلك حتى تعمل كل لجنة بما يؤدي لمصلحة العمل وهذه 

 اللجان هي  

اللجنة القانونية لمؤسسة السجين الوطنية وشركائها بمحافظة إب وقد اقترح هذا االسم األستاذ فضل الحسني   -0

 وأعضاء اللجنة هم :

 عبده ناشر شجاع 

  عصام قايد المقلحي 

 بشير الكهالي 

  مالك علي الشرفي 

 ماجد علي رزق 

 أحمد المطري 

 عبدالواسع الشعراني 

 ياسر ياسين 

 

 لجنة النشطاء الحقوقيين مكونة من :  -6

  سندس أحمد العطاب 

 سمية السعدي 

 كريمة الحكيم 

 عبدالرحيم العامري 

  خولة الشرفي 

  حياة الكينعي 

  عصام العجمي 

 يحيى مقران 

  أسماء الجبري 

  رويدا البعداني 

 لجنة التبرعات مكونة من : -3

 . الشيخ راكان النقيب وكيل محافظة إب لشئون المغتربين رئيس اللجنه 

  محمد الجنيد 

  محمد محمد الغرباني 

  رويدا الجبري 

  عدنان الحضرمي 

  حسين عبد المغني 

  عرفات شرف 

  تهاني مرجان 

 اللجنة اإلعالمية مكونة من :  -1

  فواز إسكندر 

 



 

      

 

  محمد الورافي 

 ياسر عباد 

 فهد صالح 

  جميل القادري 

 محمد عبد الوارث 

  هشام سنان 

 بندر العنسي 

  سمية سحلول 

وقد أكدت األستاذة تهاني مرجان أن العمل في هذه اللجان تشاركي وأن يد واحدة ال تصفق وأنه يجب على كل اللجان أن 

الوكيل  طوعية. وأضافسجين فالقضية قضية إنسانية إذا تحركنا بجهود ذاتية تعمل في إطار واحد وهدفها األساسي هو ال

 قائالً:لديوان عام المحافظة األستاذ علي الزنم أن عملنا في منظمات المجتمع المدني كمن ينحت في الصخر وختم حديثه 

 على المرء أن يسعى                       وليس أن تتم المطالب                

ونوهت األستاذة تهاني مرجان أنه البد لكل لجنة خطة عمل مزمنة وذلك حتى يكون العمل وفقها وفي الختام شكرت 

 الحاضرين جميعاً لتفاعلهم وجديتهم في الطرح فقد كان يوماً جميالً ورائعا والمخرج 

فضل محرز عن سعادته الجمة وإعجابه الشديد  األستاذ:قوي والعمل جبار وسيتم األثر بعد اإلنجاز الفعلي وقد أعرب  

بتفاعل الجميع في السلطة المحلية برئاسة اللواء / عبد الواحد محمد صالح والمحامين والناشطين الحقوقيين والمؤسسات 

والجمعيات التي عملت في هذا المجال وأعرب أيضاً عن إعجابه بمخرجات الورشة والتي حضر لها ونفذت في وقت قياسي 

 لك يعود لقوة فريق العمل المكون من :وذ

  

 رئيس جمعية سما للتنمية عدنان الحضرمي

 األمين العام للجمعية أسماء الجبري

 المسؤول المالي للجمعية ني مرجانتها

 مسؤول المشاريع في الجمعية يحيى مقران 

 مسؤول الموارد البشرية في الجمعية عصام العجمي 

 مسؤول العالقات العامة في الجمعية رويدا الجبري 

 فرع إب –مديرة اللجنة الوطنية للمرأة  خولة الشرفي 

 لألمومة والطفولةاألمين للمجلس األعلى  وفاء الحكيم

 مندوب المؤسسة في اصالحيه أب محمد حمود الفقيه           

 مقرر اسماء الجبري



 

      

 

 صور االبرز المشاريع التي تنفيذيها في محافظات اب: 

 اوال: صور توزيع العالجات في السجن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

      

 

 صور اللقاء التشاوري الثاني مع قيادة محافظة اب 

 

 زيارة المدير التنفيذي لمؤسسة سماء بمحافظة اب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

      

 

 اثناء زيارة احتياطي ابصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


