
 

املعسرين؟ وكيف يتم؟ ومن هم  ماذا يعين مشروع مساعدة السجناء ،يتساءل الكثري من الناس قد
 العون هلم يد ومتد ؟الوطنيةاملعسرين؟ وكيف تصل قصصهم اىل مؤسسة السجني 

 ته :سئلد مساحة للقارئ العزيز لنجيب عن أنفر  وهنا

اليت حتمل يف طياهتا اجلرم والظلم  ،و املعقدة من القضااي السجون اليمنيةقضااي املعسرين يف  عدت
 ال خترجفمحددات قضية املعسرين  من جانب والنسيان من جانب آخر ، االجتماعية واملأساة

اجلاين فرق بني  وال،ضحااي  بسببها يقف مجيعهم امام القضاء حيان كثريه عادة عن دائن ومدين يف أ
 يد اليت ترتتب على سجنهم مل جيدوا من ميد واملأساةواجملين عليه ورغم معاانة السجناء املعسرين 

 العون هلم .

نسانية للسجني هبذا العمل منطلقة من اإلحساس مبعىن اإل الوطنية املؤسسةن ابدرت ذلك إىل أ
 .الفرح ألسر السجناء وإعادة

 قمن منطل على ذلك وحرصا منها،ايل حتقيق هذا اهلدف للوصول  ابلعمل الدؤوب املؤسسةت بدأ
من  ألكثرابملسح امليداين أوال ت أمع السجناء فبد ف متحقق يف عملهادن يكون اهلوهو أ نساينإ

 .قانوين جاد وثقت ورصدت الكثري من حاالت املعسرين وبتخطيط إنساينسجن ابليمن  03

 ،سراحهم إلطالقن الذي تسعى املؤسسة ملعسريا املعايري الختيار السجناءأوال فوضعت 

ومن :رادته كب اخلطأ مبحض إارت يكون السجني قد فاملعيار أوال: أال واملعايري هنا انسانية وقانونية
وكم  ؟لألسرةهل السجني العائل الوحيد  نساين فيضع السؤال نفسه،البحث عن اجلانب اإل مث يبدا

وماهي حالته الصحية اجلسدية  جامعه؟ مبدرسة اووهل السجني كان ملتحقا  ؟األسرةافراد  عدد
 .جنائية؟ واالهم ان تكون قضيته عادلة وغري والنفسية

  وتطلق سراحهم ،املعسرين واملعايري الختيار السجناء األسئلةهذه  مام عينيهاإ املؤسسةتضع 
ال عم من رجوبد 6302العمل خالل عام _املعايري _ واتبعت ومسعت ووثقت مث بدأت وضعتها

الواحد على  العام  ابنتهاء و سر السجناء الذينأ فشيئا اىل شيئاعادة الفرح املال واألعمال يف إ



هلم املساعدة ورمست معسرا قدمت  سجينا 001 احضان االسر عادت املؤسسة اىلأتسيسها ،أ
مليون  137يفوق  مامعسرا  سجينا 135 ألجلوقدمت ، مستقبلهم القادم  حميا االبتسامة على

 .ايلر 

 ناء أهنم معسرين وأهنم إنن مظلومية بعض السجخالل عمل هذا املشروع أ املؤسسةأتكد لدى 
 .بطبيعة احلال خطاء جسيمهوليست أ مقصودةغري  فأخطاؤهماخطأوا 

عمال وبعض ألاالدعم املايل الذي يقدم من رجال املال و  واجلدير ابلذكر أبن املؤسسة ال تدفع 
بل مير ذلك بعدة مراحل ليقف االختيار على مساعدة سجني  ومعايري،وبال خطة  الشركات جزافا

ن أهله ومن صاحب احلق مرحلة االستماع لقضية السجني من السجني نفسه وم منها،عن غريه 
الداعمني ليتحول  البحث عن عن املؤسسة أومن مث تبد ،احملكمةرت حبقه من دحكام اليت صواأل

 .حقيقةىل ء إلبعض السجنا احلرية إبعادةاحللم 

وللداعمني هلكذا مشاريع يف تزايد  اخلري هلا ن يكون رصيديف كل عام على أ املؤسسةوحترص 
 .مستمر 

 ،للتخفيف من معاانة املعسرين أكثربنجاح  6302يكلل العام القادم أن  زال لديها األمل لذا ال
ابيه ومستقبل ينتظر وتوجه النداء ابسم قلوب امهات تنتظر احتضان ولدها وطفل حيلم بعودة 

عمال ،ألن يقف رجال املال والأل ابحلياةالسجني املعسر لتحقيقه وحرية ونور تعيد للسجني امله 
لنعيد  6302وتطمح اليه يف  املؤسسةترجوه  ودعمهم وهذا ما هؤالءوالشركات واخلريين ملساعدة 

 .ابتسامة احلرية من جديد للمعسرين

 

 

 


