
م�سروع م�ساعدة ال�سجناء 
وال�سجينات املع�سرين

فــكـــرة الــم�ســـروع:

مراحل تنفيذ امل�سرع: 

نهدف من خالل �مل�صروع �لى تبني ق�صايا �ل�صجناء �ملع�صرين على ذمة �حلقوق �خلا�صة �لتي عليهم بعد �أن 
اأنهوا احلق العام يف حال انطبقت عليهم �صروط امل�صاعدة ومعايري املفا�صلة ودفع ما عليهم من حقوق خا�صة.

�مل�ص��ح �مليد�ين و��صتقبال ق�صايا �ملع�صرين: يف ه���ذه املرحلة يتم النزول امليداين مل�سح 
ق�ساي���ا ال�سجن���اء وال�سجينات املع�سرين يف الإ�سالحي���ات املركزية من قبل فريق حمامني 

تابع للم�ؤ�س�سة وا�ستقبال ق�سايا املع�سرين يف مقر امل�ؤ�س�سة.

در��ص��ة �مللفات وتفري��غ �لبيانات: يف هذه املرحلة تق�م اللجن���ة امل�سكلة من القان�نيني 
برئا�سة مدير ادارة ال�س�ؤون القان�نية يف امل�ؤ�س�سة بدرا�سة ق�سايا املع�سرين التي مت م�سحها 
و��ضتقباله���ا يف �مل�ؤ�ض�ض���ة و�لِتاأك���د م���ن مطابقتها ل�ض���روط �مل�ضاع���دة، و�إخ�ضاعها ملعايري 

املفا�سلة التي من خاللها يتم مراعات و�سع ال�سجناء وال�سجينات الإن�ساين والقان�ين.

التقريييب يف وجهات النظر بييني ال�صجني/ال�صجينة و�صاحب احلق: يف هذه املرحلة 
يت���م �لت���ضل م���ع �أ�ضحاب �حلق�ق للتنازل ع���ن بع�ض �ملبالغ �لتي عل���ى �ل�ضجناء مب�جب 
�لأح���كام �ل�ضادرة من �لنياب���ات و�ملحاكم و�لتقريب بني وجه���ات �لنظر حلل �لنز�ع وحل 

الإ�سكال بني ال�سجني و�ساحب احلق نتيجة الق�سية.

دف��ع �ملبالغ عن �ل�صجناء و�ل�صجينات �ملع�صرين: يف ه���ذه املرحلة يتم ت�س�يق امل�سروع 
لفاعلي �خلري ورجال �ملال �لأعم���ال و�ل�ضركات �لتجارية و�ملجتمع جلمع، تربعات ل�ضالح 

�ملع�ضرين ودفع �حلق�ق �خلا�ضة �لتي عليهم.

�لإفر�ج عن �ل�صجناء و�ل�صجينات �ملع�صرين: بعد ت�فري املبالغ التي على ال�سجناء يتم 
دف���ع �ملبالغ عن طريق �لنياب���ات و�ملحاكم �أو حت�يل �ملبالغ للأر�ض���دة �خلا�ضة باملع�ضرين 
يف النياب���ة العام���ة والدف���ع مبا�سرة ل�ساحب احل���ق بعد اإغالق مل���ف الق�سية يف اجلهات 

�ملخت�ضة وحترير �أمر �لإفر�ج. 

عدد املفرج املحافظة
الن�سبة %عنهم

 املبلغ املدفوعة
 عن املع�سرين 

17,172,000 %1712اب

81,927,292 %9670�سنعاء
2,256,600 %1511احلديدة
9,900,750 %75املحويت

5,500,000 %11حجة
5,000,000 %11ذمار
17,000,000 %11عدن

130,000,000 %138100�ملجموع
 

عدنذمارحجةالمحويتالحديدةصنعاءاب
النسبة % 12%70%11%5%1%1%1%
عدد المفرج عنهم 1796157111
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�سروط القبول مل�ساعدة ال�سجناء املع�سرين


