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اأ. يحيى علي احلباري 
الأميـن الــعـام

اأملنا كبري يف رجال اخلري واملنظمات الدولية

 تزكية/
 العالمة فـ�ؤاد حممد 

ح�سني نـاجــي
 نائب وزير االقاف

 تزكية/
القا�سي العالمة
 عبداهلل الراعي

مفتي اجلامع الكبري

اأربعــة اأعوام من االهتم����ام والعمل امل�صني الأج����ل ال�صجناء وال�صجينات ..الأج����ل ح�صولهم على 
حريته����م  خ�صو�ص����ًا املع�صرين الذي م����رت على فرتة انتهاء حمكوميتهم العام����ة فرته طويلة قد متتد 

ل�صنني باالإ�صافة حلقوق ال�صجناء االأ�صا�صية املن�صية خلف الق�صبان والتي ال اأحد يكرتث بها.
كان ع����ام 2016 عام����ًا بالغ ال�ص����عوبة يف ظل م����ا يعانيه اليمن وال�ص����عب اليمني من عدوان غا�ص����م 
وح�ص����ار ظامل، ح�ص����ار بري وبحري وجوي وح�ص����ار يف الغذاء واملال وقتل ودمار لكل �صيء جميل يف 
حياة اليمنني والذي ا�ص����تهدف احلرث والن�ص����ل و حرم �ص����عبنا باأكمله من مقومات العي�ش االأ�صا�ص����ية 
ناهيكم عن �صريحة ال�صجناء التي هي من�صية يف االأ�صا�ش وال حول لهم وال قوة فحريتهم مقيدة خلف 
جدران وق�ص����بان فوالذية متنع عنهم و�ص����ول االحتياجات االأ�صا�صية اإال يف حال توفريها لهم من جهة 
مثل موؤ�ص�صة ال�صجن الوطنية اإ�صافة اإلى ما تعي�صه اأ�صر واأوالد ال�صجناء وال�صجينات والذين يواجهون 
اجلوع والقهر نتيجة �صجن عائليهم باأحكام جائرة والتي يتم احلكم فيها ملدة طويلة اإ�صافة اإلى حكم 
اإعادة الدين فكيف �ص����يتم االإيفاء بالدين واملدين يف ال�صجن واأ�صرته تعاين اجلوع، يجب على الق�صاء 

اإيجاد حلول لتعديل القوانني حتى ي�صتطيع ال�صجني االإيفاء بااللتزام.
فاملجتم����ع يعد ال�ص����جني جمرمًا ال حق له حتى واإن كانت ق�ص����يته عادلة كالدي����ات واالأرو�ش والديون 
لكن و�ص����مة ال�ص����جن الت�ص����قت بهم واأ�ص����بحت هذه هي ال�صورة النمطية ال�ص����ائدة والتي تقف حجر 
عرثة كبري اأمام ال�ص����جني يف �صبيل نيل حريته اأو على االأقل اإعادة مكانته يف املجتمع ك�صخ�ش ي�صتحق 
االح����رتام والتمتع بحقوق املواطنة كاملة ناهيك عن اإن�ص����انيته التي غيبها ال�ص����جن طويال، وال�ص����بب 
التطويل يف املحاكم االبتدائية والتي تاأخذ اأكرث من ثالث �صنوات، وال�صجني واأ�صرته يخ�صرون ما تبقى 

معهم من مال وبعد ذلك يلجوؤن اإلى النا�ش مل�صاعدتهم.
هذه ال�صريحة املظلومة جمتمعيًا واإعالميًا لتجاهل املجتمع ق�صاياهم، لذا من موقعنا حاولنا وعملنا 

جاهدين لنلفت انتباه اأفراد املجتمع واجلهات املعنية اإلى هوؤالء النا�ش.
مل تكتف موؤ�ص�ص����ة ال�ص����جني الوطنية بتبني ق�صايا ال�صجناء وال�ص����جينات من يقفون خلف الق�صبان 
لكنه����ا ت�ص����عى جاهدة اإلى حت�ص����ني ال�ص����ورة املجتمعية اإلى جان����ب رعايتهم خالل ف����رتة اإقامتهم يف 
ال�صجون، ثم بعد االإفراج عنهم باالإ�صافة لرعاية اأ�صرهم بتوزيع ما ميكن من ال�صالل الغذائية واملواد 
ال�ص����حية والتعليمية واالإيوائية باالإ�صافة لربامج الدعم النف�ص����ي لتفادي ما ميكن تفاديه من املعاناة 

بال ذنب نتيجة غياب عائلهم.
ومن هنا اأملنا كبري يف رجال اخلري واملنظمات الدولية والتي لها ب�ص����مات جيدة يف م�صاعدة اليمن 
واليمنيني اأن ي�صعوا اأيديهم يف اأيدينا لنعمل �صوية يف تخلي�ش اآالف ال�صجناء املع�صرين ومن ي�صتحقون 
اخلروج باالإ�صافة لتح�صني و�صع ال�صجون من الداخل من خالل تدريب كادر ال�صجون وال�صجناء على 

مهن مدرة للدخل ومن خالل اإعادة النظر يف القوانني املتعلقة بق�صايا ال�صجناء.
فال�ص����جن لي�ش من�ص����اأة لالنتقام من املخطئ، واإمنا و�صيلة تهذيب واإ�ص����الح وتاأهيل الإعادة من �صل 
طريق����ه اإلى اأح�ص����ان ه����ذا الوطن واملجتمع ف����ردًا منتجًا وفعااًل يف االجتاه ال�ص����حيح لبناء م�ص����تقبل 

مزدهر وم�صيء الأبناء اليمن. 
اأدعوا اجلهات ذات العالقة اإلى اإيجاد �ص����ركات م�ص����تقلة تقوم بعملية ت�صغيل املعامل داخل ال�صجون 
وتوظيف ال�ص����جناء وال�صجينات بتلك املعامل وعلى اأ�صا�ش ا�صتقاللية ال�صركات امل�صغلة للمعامل وعدم 
تدخل الدولة اأو قيادة ال�ص����جون يف اإدارة هذه املعامل مبا يعود بالنفع على ال�ص����جني واأ�ص����رته واملجتمع 

املحيط به.

االفتتاحية

ال�صجن لي�ش 
من�صاأة لالنتقام من 

املخطئ، واإمنا و�صيلة 
تهذيب واإ�صالح 
وتاأهيل الإعادته 

للمجتمع فردا منتجا 
وفعاال يف االجتاه 

ال�صحيح لبناء 
م�صتقبل مزدهر 

وم�صيء الأبناء اليمن
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املحتويات
بتك��لف��ة 130مل�ي�ون ري��ال 

ال�سجيـن تـفـرج عــن 138 �سجيـنًا 
مـعـ�سرًا خالل الــعـام 2016

برنامج الغاثة ال�طني ي�زع
 4000 �سلة غذائية للنازحني 

واملت�سررين يف حمافظتي 
�سنعاء واحلديدة 

م�ؤ�س�سة ال�سجني ال�طنية تدخل 
منظ�مة الطاقة ال�سم�سية لـ4 

اإحتياطيات و�سجني البحث 
اجلنائي و الأمن ال�سيا�سي ب�سنعاء
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05كلمة العدد

رعاية ال�سجني م�س�ؤولية جماعية
برغم امل�ص���اكل .. وت�ص���خم الهموم .. وبرغم تفاقم ال�ص���راعات وعظم االأمل .. التي ي�ص���كو  منها وطننا 
احلبي���ب الغايل يف هذه املرحلة املاأ�ص���اوية التي مل ي�ص���هد له���ا التاريخ اليمني القدمي واحلديث واملعا�ص���ر 

مثياًل.
تبقى ر�ص���الة موؤ�ص�ص���ة ال�صجني .. هذه الر�صالة االإن�صانية العظيمة .. اأقوى واأ�صخم واأعظم من اأن تقهر 

اأو ترتاجع اأو توؤجل اأو تغفل.
هذه الر�ص���الة االإن�ص���انية التي تقوم على �ص���لب املبادئ والقي���م والثوابت الوطنية واالإن�ص���انية والدينية 
احلمي���دة التي قمنا ون�ص���اأنا وترعرعنا عليها جميعًا يف هذا املجتمع اليمني احل�ص���اري الراقي واالأ�ص���يل 

واملعا�صر .
وبكل فخر واعتزاز .. اأقول ان م�ص���اركتنا املتوا�ص���عة يف اأن�ص���طة وفعاليات موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني .. تعترب 
العالم���ة االأك���رث بريقًا وتوهجًا يف ر�ص���يد تاريخن���ا العملي ون�ص���اطنا التنظيمي .. وم�ص���اعينا االجتماعية 
وم�ص���اهماتنا الوطنية ور�صيد اخلري واالإح�ص���ان باعتبار عظم الر�صالة التي تتمحور عليها اأعمال واأن�صطة 
وفعاليات هذه املوؤ�ص�ص���ة يف رعاية ال�ص���جني وتاأهيلُه ومتكينه من حقوقه .. وامل�ص���اهمة يف اإخراجه اإن�ص���انًا 

�صاحلًا �صويًا ومنتجًا مبا يخدم حميطه االأ�صري وبيئته املجتمعية ..
واحلم���د هلل ويل الهداي���ة والتوفي���ق ان اع���ان القائم���ني على ه���ذه املوؤ�ص�ص���ة برغم ق�ص���ر الفرتة منذ 
تاأ�صي�صها، ومبا�صرتها الأعمالها واإن�صطتها التنفيذية اإالَّ اأنها حققت ر�صيدًا تاريخيًا م�صرقًا من االجنازات، 
وا�ص���تطاعت خالل فرتة وجيزة اأن ترتجم الكثري من االأهداف االإن�ص���انية ال�صامية-التي اأن�صئت لتحقيقها 

امللمو�ش. الواقع  اأر�ش  على  – حقيقة 
من حيث متابعة الكثري من ق�ص���ايا ال�ص���جناء وال�ص���جينات .. واالنت�ص���ار للق�ص���ايا العادلة .. واإطالق 
�ص���راح الكثري من ال�ص���جناء املع�ص���رين على ذمة مبالغ مالية .. اأو ق�ص���ايا اإدارية.. اأو غريها من الق�صايا 
املنتهية ومل يفرج عنهم ب�ص���بب افتقارهم اإلى من يتابع ق�ص���اياهم لدى اجلهات وامل�ص���الح واملرافق ذات 
االخت�ص���ا�ش والعالقة، ومل تنح�ص���ر اأعمال املوؤ�ص�صة على م�صتوى اأمانة العا�صمة اأو على م�صتوى حمافظة 

�صنعاء فح�صب، بل امتدت على امتداد اأرا�صي وحمافظات ومناطق اجلمهورية اإجمااًل. 
باالإ�ص���افة الى االإ�ص���هام الفعلي املوؤثر يف رعاية اأ�ص���ر ال�ص���جناء وال�ص���جينات ذوي االحتياج يف خمتلف 

الظروف واملنا�صبات واحلوادث واالأزمات وال�صراعات والكوارث واحلروب..
واأنا من خالل معاي�ص���ة واقعية لتاأ�ص���ي�ش واإن�ص���اء وتنفيذ اأن�ص���طة وفعاليات موؤ�ص�ص���ة ال�صجني، اأحب اأن 
اأوؤكد اأنها متثل ال�ص���ند االأهم واالأقوى مل�ص���لحة ال�ص���جون، باعتبارها م�ص���لحة تربوية واإ�صالحية �صلوكية 
ُم ال�ص���لوكيات االإجرامية والنا�ص���زة لدى اأمرا�ش النفو�ش، وتقي املجتمع من �ص���رور وخماطر اجلرمية  ُتُقِوّ
وعواقبها واآثارها الب�ص���عة على النا�ش واحلياة املعي�ص���ية للمجتمع .. وزعزعة االأمن واال�ص���تقرار والهدوء 

وال�صكينة والطماأنينة االجتماعية للمعي�صة اليومية لل�صكان ..
وذلك من خالل ر�ص���التها التوعوية للمجتمع بخطورة اجلرمي���ة وعواقبها .. وتفعيل دور املجتمع يف حل 
ق�ص���ايا ال�صجناء وال�صجينات .. بل واالهتمام امل�صوؤول برفع م�صتوى التح�صيل العلمي والثقايف .. والتاأهيل 
ال�ص���لوكي والرتبوي واالأخالقي لل�ص���جناء .. ومبا ي�ص���من ترجمة ر�صالة ال�ص���جون واال�صالحيات يف اعادة 

ال�صجناء الى اأو�صاطهم االجتماعية كعنا�صر �صاحلة منتجة تخدم حميطها املعي�صي. 
واأطلب العذر وال�ص���ماح من ال�ص���جناء وال�ص���جينات الذين مل يتمكن القائمني على موؤ�ص�صة ال�صجني من 
الو�ص���ول اإلى ملفاتهم وبحث ق�ص���اياهم .. وبالتايل مد يد العون وامل�صاعدة لهم حتى االآن .. وذلك ب�صبب 
ظروف خارجة عن اإرادتهم .. ويف ظل ا�ص���تمرارية وتوا�ص���ل اأعمال املوؤ�ص�ص���ة واأن�ص���طتها يف هذا املجال ال 
بد اأن ي�ص���ل القائمون على املوؤ�ص�صة اإلى ملفاتهم واالنت�ص���ار حلقوقهم .. والتعاون معهم يف �صبيل اإطالق 

�صراحهم واإعادتهم الى حميطهم االجتماعي، كعنا�صر �صاحلة ومنتجة تخدم املجتمع الذي تعي�ش فيه.
وي�ص���رفني يف هذه الر�صالة املتوا�صعة عرب �ص���فحات هذه املجلة املوقرة ان اأدعوا اأهل اخلري واالإح�صان 
للتعاون مع هذه املوؤ�ص�ص���ة يف ترجمة ر�ص���التها االن�ص���انية التي تعترب م�صوؤولية اجتماعية جماعية مبا يخدم 
اأهدافها االن�ص���انية واالإجتماعية االإ�صالحية الراقية .. مبا ين�صب يف �صالح املجتمع االن�صاين الذي نعي�ش 

فيه.

موؤ�ص�صة ال�صجني 
الوطنية متثل ال�صند 

االأهم واالأقوى مل�صلحة 
ال�صجون باعتبارها 

م�صلحة تربوية 
ِوْم  واإ�صالحية �صلوكية ُتقَّ

ال�صلوكيات االإجرامية 
والنا�صزة لدى اأمرا�ش 
النفو�ش وتقي املجتمع 

من �صرور وخماطر 
اجلرمية وعواقبها

م�ؤ�س�سة ال�سجني ال�طنية 
ت�فر امل�اد الغذائية لل�سج�ن 

الحتياطية و�سجن البحث 
اجلنائي باأمانة العا�سمة 

احلاج الـمرحـ�م 
علي حممد احلباري
رُجـــل الــعــــطــــاء 
ورمـــز الإن�سـانــيـة

مـلـف الــعـــدد
الفج�ة بني القان�ن 

وواقـع ال�سجـ�ن
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53-52

51-4457-56

ح�سنــاء وح�ســن 
وطفلتيهما وفاء ودانا

يعانقــان الـحـريــة

ُ

االإ�ص�راف ال�ع��ام:
حممد حممد �سالح
يحيى علي احلباري
ف�سل حمرز عبيد

م�صت�صار هيئة التحرير:
يحيى العابد

رئي�ش التحرير:
من�س�ر ال�سرحة

املراجعة اللغوية:
عرفات من�سر

مدير التحرير:
غمدان ال�س�كاين

www.sajeen.ye :امل�قع اللكرتوين
sajeen@yemen.net.ye :ايـــمـيـــل

هيئة التحرير:
مي�س�ن الرياين

عبدامللك �سرف الدين
عبدالرحمن الزبيب

تي�سري اجلعدبي
جالل الـحداد

جميع االآراء واالأفكار  املن�صورة يف املجلة تعرب عن وجهات نظر 
اأ�صحابها، وال تعرب بال�صرورة عن راأي موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية.

حلظة فرح..
�س�رة الغالف: �سجني مع�سر اأطلق �سراحه م�ؤخراً 
بجه�د امل�ؤ�س�سة بلقاء طفله لأحد اقاربه بعد ط�ل غياب

الـجمـهـ�رية اليمنية  - �سنعاء
 �سارع الدائري - بعد ج�لة كنتاكي

اأمام معهد �سـييدز لـلتدريب 
 تلف�ن: 208722  -  772900025  

االخراج والت�صميم الفني:
حممد الذبحاين

 الــــــــــــعـــــدد »4« ينــــايـــر 2017

اأ. حممد حممد �سالح 
نائب رئي�س جمل�س الأمناء
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عن امل�ؤ�س�سة 06

روؤيتــنا
اأن نك�ن يف عام 

2020م، امل�ؤ�س�سة 
الأولى يف 

رعاية ال�سجني 
و�سمن اأف�سل 

ع�سر م�ؤ�س�سات 
اإنـ�سانـيــة

 يف الــيمــن.

ر�ســالـتـنــــا
العمل على رعاية ال�سجني وتاأهيله ومتكينه من حق�قه 

واإعداده ليك�ن اإن�ساناً �س�ياً ومنتجاً يف جمتمعه.

قيـمـــنـــا
  الإنـ�ســانـيــة.
  الــطـــ�عـيـة.
  امل�سداقية.

غـــر  تنم�يـــة  م�ؤ�س�ســـة  ال�طنيـــة  ال�سجـــني  م�ؤ�س�ســـة 
ربحيـــة: ت�ســـعى بال�ســـراكة مع اجلهـــات الر�ســـمية املعنية 
ومنظمـــات املجتمع املدين والدويل واخلرين اإلى رعاية 
ال�ســـجني واإعـــادة تاأهيلـــه ليك�ن اإن�ســـاناً �ســـ�ياً ومنتجاً يف 
املجتمـــع ومبا ي�ســـمن عـــدم ع�دتـــه لل�ســـجن. من خالل 
اللتـــزام بتقدمي اأف�ســـل اخلدمات ال�ســـحية والتعليمية 
امل�ســـاندة  وت�فـــر  والتاأهيـــل  والتدريـــب  والجتماعيـــة 

القان�نية واحلق�قية ودعم البنى التحتية لل�سج�ن.
�ســـادر  رقـــم)13(  ت�ســـريح  مب�جـــب  امل�ؤ�س�ســـة  اأن�ســـئت 
بتاريـــخ:  والعمـــل  الجتماعيـــة  ال�ســـ�ؤون  وزارة  مـــن 

23/6/2013م.

من نحن

  ال�سراكة
  ال�سفافية وال��س�ح.
  روح الفريق ال�احد.

اأهــدافـــنــــــا
   الإ�ســهــــــام يف مــتــــابــــعـــــة قــ�ســــــايـــا الــ�سـجــنـــــــاء

      وال�سجينات والنت�ســار للق�سايـا العـادلة.
  الــعــــــمــــــــل عـــلــــــى اإطـــــــالق �ســــراح  الــ�ســـجــــيـــــن

     )املعــ�ســر( عـلــــى ذمــــــة مـبــالــــغ مــاليـة.
  العمل على رفــع مــ�ستــ�ى التح�سيــــل الـعـلمـــــي

      والثقايف لل�سجناء وال�سجـيـنـات.
  الإ�ســهـــام فـــــي تــــقـــديــــم الــرعـــــايـــة الـــ�ســحــيــة 

      والـنــف�سيـــة لــل�سجــنــاء والــ�ســجــيــــنــــــات.
  الإ�ســــهـــــــام فـــــي اإعــــــــادة تــــاأهــــــــيــــــل الـــ�سـجـــيـــــن   

      ومــعـــالـجــــة دوافـــع الــجــريـمــة لديــــه.
   تـاأهـيـــل ال�سجيـن ل�ســ�ق العمــل والــعــمـل عـلـــى

     ت�فر فر�ص عمل له بعد خروجه.
  الإ�سهام يف رعــاية اأ�سر ال�سجناء ذوي الحتيـــاج.
  الإ�سهام يف رعاية اأطفـال ال�سجــيـنـــات و�سجـنــاء
      الأحـــداث واحلفـاظ على طبيعتهـم العـمــريــة.
      واإعـادة اإ�سالحهم لـــالنـــــدمـــــاج فـي بيـئــتـــهــم.
   الإ�سهام مــع الــجـــهــات الر�ســمـــيـة يف حتـ�ســيــن 

      وجتـــــ�يــــــد التـــغـــــــذيـــــة فـي الــــ�ســـــجــــ�ن.
   الإ�سهام يف تدريب وتــاأهــــــيــل الـقــائــمـيـن علــى 

      الـ�سجــــــ�ن )اإداريـاً، وحق�قياً، واإن�سانياً(.
   دعـــــــم الــــبـــنــــــى الــتحـتــيـــــــة لـلـــ�ســـجـــــــــ�ن.

برنــامـج 
التعليم والثقافة 

برنــامـج 
بناء القـدرات

برنــامـج 
الـحمـايـة

برنــامـج 
الأمــــن

الغذائــي
الـميــاه 

والأ�سحاح
 البيئي

برنــامـج 
التن�سيـق

وال�سراكة

برنــامـج 
اأحيــاء

املنا�سبات

برنــامـج 
املاأوى وامل�اد
غري الغذائية

برنــامـج 
الـمراأة

والطـفـل

برنــامـج 
الـ�سـحـة

بـرامـج
امل�ؤ�س�سة

07عن امل�ؤ�س�سة

 موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 



يـــنـــايـــر 2017الـــعــدد 4جملة ال�سجني  يناير 2017الـــعــدد 4جملة ال�سجني 

�سمــن م�ص���روع الع���ون الق�ص���ائي نّفذت موؤ�ص�ص���ة 
لل�ص���جناء  ميداني���ًا  م�ص���حًا  الوطني���ة  ال�ص���جني 
املحتاجني للعون الق�ص���ائي يف ال�صجون االحتياطية 
و�صجون الن�صاء واالأحداث باأمانة العا�صمة �صنعاء.

ففي اإطار ذلك اطلع مدير عام املوؤ�ص�ص���ة االأ�ص���تاذ 
ف�ص���ل عبيد مع نائ���ب رئي�ش جمل����ش اإدارة الغرفة 
التجارية االأ�ص���تاذ حممد حممد �صالح على اأو�صاع 
ال�صجناء يف �صجن احتياطي املعلمي، وذلك مل�صاعدة 
ال�ص���جناء املعدم���ني وتوف���ري حمام���ني للرتافع عن 
ق�صاياهم. واأبدى نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة الغرفة 
التجاري���ة، نائ���ب رئي����ش جمل����ش اأمناء املوؤ�ص�ص���ة، 
ا�ص���تعداد الغرفة التجارية لدعم ق�ص���ايا ال�صجناء 
وترتيب �ص���بل دف���ع تكاليف عدد من ق�ص���اياهم مع 

رجال املال واالأعمال من اأع�صاء الغرفة التجارية.
ويه���دف م�ص���روع الع���ون الق�ص���ائي ال���ذي امت���د 
على مدار العام اإلى حتديد ال�ص���جناء وال�ص���جينات 
املعدمني ذوي الق�ص���ايا العادلة غري القادرين على 
تن�ص���يب حمامني للدفاع عنه���م، حيث يتولى فريق 
من املحامني املتطوعني التابعني للموؤ�ص�ص���ة النزول 
امليداين اإلى ال�صجون االحتياطية ومقابلة ال�صجناء 
لالط���الع عل���ى ق�ص���اياهم وحتريكه���ا يف النيابات 

واملحاكم وتقدمي امل�صاعدة القانونية.
ويف ت�صريح له اأكد مدير عام املوؤ�ص�صة ف�صل عبيد 
على اأهمية التن�ص���يق وال�ص���راكة م���ع كافة اجلهات 
املعني���ة واملنظم���ات احلقوقي���ة للنظر يف الق�ص���ايا 
املوؤجل���ة والعم���ل عل���ى �ص���رعة البت فيه���ا وحتقيق 

العدالة االإن�صانية وت�صهيل االإجراءات الق�صائية.
م�ص���ريًا اإل���ى اأهمية ال�ص���غط املجتمعي وت�ص���ليط 
ال�ص���وء عل���ى ال�ص���جناء املن�ص���يني الذي���ن مل يت���م 

ا�صتدعائهم للتحقيق اأو جل�صات املحاكمة.
وخ���الل الن���زول املي���داين للم�ص���ح ال���دوري اأكد 
مدير عام فرع م�ص���لحة التاأهيل واالإ�ص���الح باأمانة 
العا�ص���مة العقيد اأحمد مذكور ا�ص���تعداد امل�صلحة 

لت�ص���هيل مهمة الفري���ق القانوين وتوف���ري البيانات 
اإل���ى  ولف���ت  وق�ص���اياهم،  بال�ص���جناء  اخلا�ص���ة 
�ص���رورة التخاطب مع النيابات العام���ة فيما يتعلق 
باالخت�ص���ا�ش امل���كاين والزم���اين للق�ص���ايا واملدة 
القانونية للحب�ش االحتياطي، والتي ال تتجاوز �ص���تة 
�ص���هور يف ق�صايا اجلرائم اجل�ص���يمة باالإ�صافة اإلى 

تفعيل االإفراج الوجوبي.
من جهته اأو�صح مدير ال�صئون القانونية مبوؤ�ص�صة 
ال�ص���جني عب���د امللك �ص���رف الدي���ن اأن���ه مت تقدمي 
العون الق�ص���ائي للعدي���د من ال�ص���جناء ومت النظر 
يف ق�ص���اياهم وحتريكها يف النيابات واملحاكم، عن 
طريق تن�ص���يب املحامني للدفاع عنهم فعلى �ص���بيل 
املثال ال احل�ص���ر ك�ص���بت املوؤ�ص�صة ق�ص���ية ال�صجني 
الهندي ماني�ش كومار راجيون ،الذي كان �صجينا يًف 
االإ�ص���الحية املركزية باأمانة العا�ص���مة �صنعاء منذ 
2011/6/22 بتهم���ة خيانة اأمان���ة، وبعد املرافعات 
الت���ي تبنتها املوؤ�ص�ص���ة والتي ا�ص���تمرت �ص���نة كاملة 
متكنت املوؤ�ص�ص���ة من ك�ص���ب ق�ص���ية ال�صجني حيث 
قبلت املحكمة ا�ص���تئناف املدع���ي ووجهت باالإفراج 
عنه ف���ورا ًوبراأته م���ن التهمة املن�ص���وبة اإليه، ما مل 

يكن حمبو�صًا على ذمة ق�صية اأخرى.

اأفرجــت موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطني���ة عن 138 
�صجنٍي مع�صٍر خالل العام 2016، كانوا م�صجونني 
)احلدي���دة،  يف  املركزي���ة  االإ�ص���الحيات  يف 
واملحوي���ت، وحج���ة، وذم���ار، و�ص���نعاء، وعدن، 

واإب( بتكلفة )130( مليون ريال.
واأو�صح تقرير �ص���ادر عن املوؤ�ص�صة اأن م�صروع 
الدفع املايل عن ال�ص���جناء املع�صرين الذي تنفذه 
املوؤ�ص�ص���ة �ص���من برنام���ج احلماية خ���الل العام 
2016 اأدرج 138 �ص���جينًا و�ص���جينة مع�ص���رين مت 
االإفراج عنهم بعد تكثيف اجلهود والتوا�ص���ل مع 
رج���ال االأعمال وفاعل���ي اخلري لتوف���ري احلقوق 
اخلا�ص���ة لل�ص���جناء املع�ص���رين ودفع���ت عنه���م 
بع���د التفاو����ش م���ع اأ�ص���حاب احلق���وق والذين 
اأبدوا تعاونهم مع املوؤ�ص�ص���ة وال�ص���جني من خالل 
تنازلهم عن بع�ش املبالغ املالية ل�صالح ال�صجناء 

املع�صرين.
واأ�ص���ار التقرير اإل���ى اأن املوؤ�ص�ص���ة عملت على 
اإخراج ال�ص���جناء املع�ص���رين على ف���رتات زمنية 
متع���ددة يف ع���ام 2016 ومت خالل���ه االإفراج عن 
86 �ص���جنٍي مع�صٍر من اإ�ص���الحية اأمانة العا�صمة 

وحمافظة �صنعاء.
ولف���ت اإل���ى اأن 11 �ص���جني مع�ص���ر مت االإفراج 
عنه���م م���ن االإ�ص���الحية املركزي���ة يف حمافظ���ة 
احلدي���دة، و6 �ص���جناء مع�ص���رين اآخري���ن اأفرج 
عنه���م م���ن االإ�ص���الحية املركزي���ة يف حمافظ���ة 

املحويت.
ونوه التقرير باأن املوؤ�ص�ص���ة عملت على االإفراج 
عن 12 �ص���جنٍي مع�صٍر يف االإ�صالحية املركزية يف 

حمافظة اإب و3 �صجناء مع�صرين من اإ�صالحيات 
ذم�����ار، وع���دن، وح��ج��ة.

املحام���ني  م���ن  فري���ق  اأن  التقري���ر  وب���ني 
واحلقوقيني عملوا على متابعة ق�ص���ايا ال�صجناء 
االعتب���ار  بع���ني  واالأخ���ذ  ودرا�ص���تها  املع�ص���رين 
توافقها مع معايري املوؤ�ص�ص���ة التي ت�ص���دد على اأن 
تكون ق�ص���ية ال�صجني املع�ص���ر عادلة من الناحية 

االن�صانية والقانونية لدفع احلق اخلا�ش عنه.
اأم���ني ع���ام املوؤ�ص�ص���ة االأ�ص���تاذ يحي���ى عل���ي 
احلباري اأفاد ب���اأن االهتمام الكبري الذي يحظى 
به ال�ص���جناء املع�ص���رين م���ن قبل املوؤ�ص�ص���ة ياأتي 
�ص���من برنامج احلماي���ة والتي تهدف املوؤ�ص�ص���ة 
من خالله اإلى اإعادة ال�ص���جني املع�صر اإلى اأ�صرته 

ليتمكن من الع���ودة اإلى حيات���ه الطبيعية واإعالة 
اأ�ص���رته بعد فقدهم لعائلهم الوحيد ب�صبب غيابه 

خلف ق�صبان ال�صجن.
بدوره اأ�صار مدير عام املوؤ�ص�صة االأ�صتاذ ف�صل 
عبيد باأن م�صروع املع�صرين مر مبراحل عدة قبل 
الدف���ع املايل عن ال�ص���جني املع�ص���ر اأولها امل�ص���ح 
املي���داين ودرا�ص���ة امللف���ات ومطابقته���ا ملعاي���ري 
املوؤ�ص�صة والتفاو�ش مع اأ�صحاب احلقوق واإ�صدار 
قائمة باملفا�ص���لة بني ال�ص���جناء امل�صعرين االأكرث 
ا�ص���تحقاقًا للم�ص���اعدة، بعد ذل���ك ياأتي يف نهاية 
امل�ص���روع التوا�ص���ل م���ع النيابات لدف���ع احلقوق 
اخلا�ص���ة الت���ي عل���ى ال�ص���جناء واإغ���الق ملفات 

ال�صجناء لدى النيابات واملحاكم. 

اأخـبـار 09اأخـبـار08

مـوؤ�س�سـة ال�سجيـن الوطنيـة تـفـرج عــن 138 �سجيـٍن مـعـ�سـٍر 
مـن اإ�سالحيـات اأمانة العا�سمة و�سبع حمافظات خالل العام 2016

م�سروع العون الق�سائي ينت�سر لق�سايا 
ال�سجناء العالقة يف النيابات واملحاكم

الـو�سم االجتماعيبتكــلـــفــــة 130ملـــيـــــ�ن ريــال 

اجلرميــة :ه���ي ظاه���رة اجتماعي���ة طبيعية، 
موجودة يف اأي جمتم���ع وهي قدمية منذ االأزل، 
ولها نتائج بح�ص���ب و�صفها ونوعها اإال اأن هناك 
نتيجة ملت�ص���قة بها ب�صكل عام، ومنها الو�صم، 
والو�ص���م �ص���فه ل�ص���يقة بال�ص���خ�ش لفرته من 
الزمن ب�ص���بب فعل خمل ب�ص���ري العدالة  قانونًا 
ال�ص���ديد  املجتمع���ي  الرف����ش  ه���ي  والو�ص���مة 
لل�ص���خ�ش الذي ارتكب جرمية ،حت���ى واأن كان 
ه���ذا ال�ص���خ�ش قد ت���اب ون���دم عل���ى جرميته 
وق���رر اأال يعود  اإل���ى مثل هذه االأعم���ال املخلة، 
فيقب���ل على املجتمع وعنده الني���ة اأن يعي�ش فيه 
فردًا �ص���احلًا، اإال اأنه ي�ص���طدم بنظرة املجتمع 
ال�ص���لبية التي ق���د تقف حجر ع���رثة يف طريقه 
منذ خروج���ه من ال�ص���جن، مما يجعل���ه يعاين 
م���ن التفرق���ة يف املعاملة ال�ص���يئة وع���دم قبوله 
مما يوؤثر �ص���لبًا على ال�صجني، وذلك نتيجة ردة  
فع���ل املجتمع وو�ص���مه بذلك وقد يعر�ص���ه هذا 
للعودة م���رة اأخرى الرتكاب ال�ص���لوك املنحرف 
والعودة اإلى عامل االإجرام واجلرمية. وهنا ياأتي 
ال���دور االأ�صا�ص���ي واملهم للمجتم���ع بالتعاون مع 
املوؤ�ص�ص���ات املخت�ص���ة بالعمل من اأجل النهو�ش 
بال�صخ�ش الذي �ص���ل الطريق وانحرف ب�صبب 
جرميت���ه، وذل���ك ومبعرفة االأ�ص���اليب يف كيفية 
التعامل مع ال�ص���جناء املفرج عنهم مب�صاعدتهم 
واإدماجه���م يف املجتم���ع باالإ�ص���افة اإل���ى تعزيز 
الثقة يف اأنف�ص���هم واإعادة االعتبار الأنف�ص���هم يف 
املقام االأول والتغلب على م�صاكلهم، وذلك حتى 
يتمكنوا من االبتعاد عن اجلرمية ومن ثم احلد 

منها. 
يج���ب اأن نعي اأن الو�ص���م االجتماعي له االأثر 
الكب���ري يف العودة اإلى اجلرمية، خ�صو�ص���ًا اإذا 
مل يج���د مرتكب اجلرمية من مي���د له يد العون 
ويعين���ه عل���ى اأن يبني نف�ص���ه من جدي���د ويعود 
فردًا �صاحلًا يف جمتمعه، و�صدق عليه ال�صالة 
وال�ص���الم حني قال: )التائب من الذنب كمن ال 

ذنب له(.

بقلم املحامية: تي�سري اجلعدبي
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كلمة �سكر وتقدير

معايل الأخ/ اللواء الركن حممد عبداهلل القو�سي املحرتم
يف البداية ي�سعدنا اع�ساء جمل�س اإدارة م�ؤ�س�سة ال�سجني ال�طنية

 اأن نتقدم اليكم بالتهاين القلبية مبنا�سبة
 منح احلك�مة لكم الثقة بتعينكم

 وزيـرًا لــــ�زارة الــداخـلــيــــة
كما نتقدم اليكم بجزيل ال�سكر والتقدير لتعاونكم اجلاد واملثمر
 مع امل�ؤ�س�سة لتنفيذ مهامها داخل ال�سج�ن اإ�سافة الى جه�دكم

 يف زيــارة اأقـ�ســام الــ�سرطــــة وتـــــطــــــ�يـــر اأدائـــــهــــا 
وحت�سيــن اأو�ســاع ال�سجــ�ن يف اأقــــ�ســام الـ�ســرطـة.

�سائلني املولى عز وجل اأن يكلل اعمالكم الوطنية بالتوفيق والنجاح،،،

 التقــى النائب العام عبد العزيز البغدادي يف 
�ص���نعاء بنائب رئي�ش موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية 

اال�صتاذ حممد حممد �صالح.
ويف اللق���اء ثم���ن النائب العام دور موؤ�ص�ص���ة 
ال�ص���جني الوطنية كمنظمة جمتمع مدين تقدم 
جانب مهم من اجلوانب االإن�صانية والذي يتمثل 
يف العدالة واإ�ص���الح املجتم���ع بتقدمي خدمات 

لل�صجناء وال�صجون وتبني ق�صاياهم.
واأ�ص���ار اإل���ى اأن منظم���ات املجتم���ع امل���دين 
تعت���رب يف دول العامل القطاع الثالث.. الفتا اإلى 
اأن القط���اع االأول هو الع���ام، والثاين اخلا�ش، 

والثالث منظمات املجتمع املدين.
واأ�ص���اد النائ���ب العام مب���ا تقدمه موؤ�ص�ص���ة 

ال�ص���جني الوطنية والتي تكاد املنظمة الوحيدة 
الت���ي تلتف���ت لق�ص���ايا ال�ص���جناء وال�ص���جينات 

وتقدمي الربامج وامل�صاريع يف ال�صجون.
من جانبه قدم نائب رئي�ش موؤ�ص�صة ال�صجني 
الوطني���ة نبذة عما تقدمه املوؤ�ص�ص���ة من برامج 
وم�صاريع وعون ق�صائي لل�ص���جناء وال�صجينات 
يف االإ�ص���الحيات املركزي���ة ومراك���ز احلج���ز 

االحتياطي.
وعر�ش االأ�ص���تاذ حممد �ص���الح على النائب 
العام م�ص���روع اإقامة ور�ص���ة عم���ل تناق�ش مدى 
م�ص���روعية بق���اء ال�ص���جني بع���د اأن اأنهى احلق 
العام وبقي يف ال�صجن على ذمة احلق اخلا�ش.

ولف���ت اإلى اأن املوؤ�ص�ص���ة �ص���تعمل بال�ص���راكة 
مع النيابة العامة وم�ص���لحة ال�صجون وجمل�ش 

الق�ص���اء االأعل���ى ووزارة حق���وق االإن�ص���ان على 
اإبراز الت�صريعات والقوانني التي تبقي ال�صجني 
يف ال�ص���جن بع���د انق�ص���اء م���دة احل���ق الع���ام 
ومعاجل���ة هذه الت�ص���ريعات والقوان���ني يف هذا 

االإطار.
واأ�صار اإلى اأهمية ال�صراكة مع النيابة العامة 
يف ه���ذه الور�ص���ة لو�ص���ع احلل���ول واملعاجل���ات 
لق�صية ال�صجناء املع�صرين الذين يقبعون خلف 
الق�ص���بان ل�ص���نوات عديدة بعد انق�صاء احلق 
العام وبقوا يف ال�صجن على ذمة احلق اخلا�ش.
من جانبه رحب النائب العام باإقامة الور�صة 
واأهمية التطرق لق�ص���ية ال�ص���جناء املع�ص���رين 
وااللتفات اإليهم كون ال�ص���جون من�ص���اأة عقابية 

ولي�صت انتقامية.

 �صنعاء، خا�ش/  22 يناير 2017 

نائب رئي�س موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية يلتقي بالنائب العام

كــرم وزي���ر الداخلية ال�ص���ابق، نائ���ب رئي�ش الوزراء ل�ص���وؤون 
االأمن حاليًا اللواء/ جالل علي الروي�ص���ان موؤ�ص�ص���ة ال�صجني 
الوطني���ة عل���ى جهوده���ا املبذول���ة وتعاونها الكب���ري يف تقدمي 
اخلدمات امل�ص���تمرة لل�صجناء وال�ص���جينات اإميانا ًمنها مببداأ 
ال�ص���راكة ب���ني القطاع احلكوم���ي واخلريي ج���اء ذلك خالل 
ماأدبة االإفطار التي اأقيمت على �ص���رف معايل وزير الداخلية 
خالل �صهر رم�صان املبارك 1437ه�، بح�صور رئي�ش املوؤ�ص�صة 
ال�ص���يخ/ توفيق حممد اخلامري واأمني عام املوؤ�ص�صة ال�صيخ/ 
يحيى علي احلباري ومدير عام املوؤ�ص�صة االأ�صتاذ ف�صل حمرز 

عبيد. 
من جانب اآخر قدمت املوؤ�ص�ص���ة درعًا تكرمييًا للواء الروي�ص���ان 
عل���ى تعاونه الكبري والالحمدود يف ت�ص���هيل مهام املوؤ�ص�ص���ة يف 
االإ�ص���الحيات املركزية ومراك���ز احلج���ز االحتياطي واأق�ص���ام 
ال�ص���رطة مبا ي�ص���هم يف تخفيف معاناة ال�ص���جناء وال�صجينات 

ومبا يخدم م�صلحة الوطن واملواطن. 
اجلدير بالذكر اأن موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية تعمل منذ تاأ�صي�صها 
بتاري���خ: 2013/6/23، دون كلل يف تق���دمي اخلدمات االإغاثية 

وزارة الداخلية تكرم موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية 
ن�سري جهودها الإن�سانية

وال�ص���جينات  لل�ص���جناء  واخلريي���ة  والتنموي���ة 
واأ�صرهم يف خمتلف املجاالت كما اأنها تعمل على 

حت�صني البنية التحتية لل�صجون مما دفع اجلانب 
احلكومي لتكرمي املوؤ�ص�صة اأكرث من مرة.
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حملت����ني  الوطني����ة  ال�ص����جني  موؤ�ص�ص����ة  نفــذت 
اإغاثيت����ني يف حمافظة احلدي����دة يف مايو ونوفمرب 
ا�ص����تهدفت 3500 اأ�ص����رة لبع�����ش مديريات وقرى 
حمافظ����ة احلدي����دة بتمويل م����ن جمموعة احلاج 
عل����ي حممد احلباري واأوالده وبالتعاون مع جمعية 
حمافظة احلديدة االجتماعي����ة التنموية وجمعية 
البحر االأحمر، وحملة اإغاثبة يف �صنعاء ا�صتهدفت 
500 اأ�ص����رة من اأ�ص����ر النازحني يف �صنعاء بتمويل 
موؤ�ص�ص����ة )اإم ت����ي اإن( اخلريي����ة وبالتع����اون م����ع 
الوح����دة التنفيذية الإدارة خميم����ات النازحني يف 

االأمانة.
واأو�صح مدير عام املوؤ�ص�صة االأ�صتاذ ف�صل عبيد اأن 
احلملة االأولى ا�ص����تهدفت املت�ص����ررين من كوارث 
ال�ص����يول يف مديريت����ي اللحية والزه����رة واالأخرى 
ا�صتهدفت مديريات الزهرة، واخلوبة، والزيدية، 
والقناو�����ش، واملين����اء واالإ�ص����الحية املركزي����ة يف 
احلديدة، واأ�صر �صجناء الزيدية، ومنطقة احليمة 

ال�صاحلية.
واأ�ص����ار ب����اأن احلملتني �ص����من اإغاثة اأبن����اء تهامة 
الذين تهددهم املجاعة جراء الكوارث واالأو�ص����اع 
ال�ص����عبة الت����ي تعي�ص����ها بالدن����ا ب�ص����بب احل����رب 

اجلائرة على اليمن.
وبني باأن احلملة االأولى نفذت بالتن�صيق مع قيادة 
حمافظة احلدي����دة والوح����دة التنفيذية ملخيمات 
النازح����ني لتوفري قاعدة بيانات باملت�ص����ررين من 
كوارث ال�ص����يول الذي����ن تعر�ص����ت ممتلكاتهم من 
بيوت وموا�صي واأر�ش زراعية جلرف ال�صيول حيث 
مت تقدمي 1500 �ص����لة غذائية مكونة من دقيق ورز 

و�صكر وزيت.
اإلى ذلك اأ�صار مدير الربامج وامل�صاريع باملوؤ�ص�صة 
االأ�صتاذ من�صور ال�صرحة الى اأن احلملة االإغاثية 
الثاني����ة مت توزيعه����ا يف ع����دة نقاط الأول����ى نقطة 
مديرية الزهرة م�صتهدفة 410 اأ�صرة �صملت عدد 
من قرى مديريات الزه����رة، واخلوبة، وقرية بني 

جامع اللحية، وقرية النعمان.
ولف����ت اإل����ى اأن احلمل����ة وزعت يف النقط����ة الثانية 
م����واد االإغاث����ة يف مديريت����ي الزيدي����ة والقناو�ش 
م�ص����تهدفة 487 اأ�ص����رة من خمتلف املناطق واأ�صر 

�صجناء الزيدية.
ون����وه ب����اأن النقطة الثالث����ة مت توزيعه����ا يف منطقة 
احليمة ال�صاحلية م�ص����تهدفة 900 اأ�صرة مت�صررة 
ال�ص����ادة  ح����ارة  الغويري����ق،  وح����ارات  ق����رى  يف 
واملنيه�ش، وح����ارة امليناء، وحارة النهاري، وحارة 

ال����وادي، وحارة الورد، وحارة الويل واآل �ص����ديق، 
وحارة عكي�ش واجلميل، وقرية احلجروفة. 

  كم����ا ن����وه ب����اأن حمل����ة االإغاث����ة الثاني����ة �ص����ملت 
االإ�ص����الحية املركزية مبحافظ����ة احلديدة ب� 200 

كي�ش بر و200 كي�ش دقيق.
و�ص����ملت احلملة توزيع 2000 كي�ش بر وزن 50ك، 
و2000 كي�����ش دقي����ق وزن 25ك، و1000 قطمة رز 

وزن 10ك.
اإل����ى ذلك اأ�ص����ار مدي����ر الربام����ج وامل�ص����اريع باأن 
موؤ�ص�صة ال�ص����جني الوطنية وزعت يف �صهر فرباير 
500 �صلة غذائية للنازحني يف اأمانة العا�صمة عرب 
برنامج االإغاثة الوطني الذي اأطلقته املوؤ�ص�ص����ة يف 
�صهر ابريل 2016 بتمويل من موؤ�ص�صة )اإم تي اإن( 
اخلريية وبالتع����اون مع الوح����دة التنفيذية الإدارة 

خميمات النازحني.

 الروؤيــة:
نطمح اأن نقدم منوذجًا مميزًا يف جمال تقدمي امل�ص���اعدات االإغاثية واالإن�ص���انية 

الطارئة لتحقيق التغطية ال�صاملة على امل�صتوى املحلي.

 الر�سالة:
نح���ن برنام���ج االإغاث���ة الوطن���ي )RNP( ن�ص���عى اإل���ى حت�ص���ني الو�ص���ع االإغاثي 
واالإن�ص���اين يف اليم���ن من خالل تقدمي املعونات االإن�ص���انية وامل�ص���اعدات االإغاثية 
والدع���م النف�ص���ي وامل���ادي والعيني على امل�ص���توى املحلي للمت�ص���ررين واملنكوبني 
والنازحني لتخفيف املعاناة املعي�صية واملاأ�صاة االإن�صانية يف اأماكن االحتقان والتوتر 
مبا ي�ص���من تاأمني الو�ص���ع املعي�ص���ي واالإيوائي للمت�صررين ب�ص���كل فعال وم�صتدام 

ملتزمني مببادئ االإن�صانية وال�صراكة واحليادية وال�صفافية وعدالة التوزيع.

القيــم:
   • االإن�صانية.  • ال�صراكة.  • احليادية.  •ال�صفافية.  •  عدالة الت��وزي���ع.

اخليارات ال�سرتاتيجية:
   •  خميمات االإيواء وامل�صاحات االإيوائية.

   •  ال�صالت الغذائية وتقدمي اخلدمات ال�صحية.
   •  الت�اأه�ي���ل والدع���م النف��ص���ي.

الأهداف ال�سرتاتيجية:
   •  رفع م�صاحة التغطية االإغاثية للمت�صررين يف املناطق املنكوبة.

   •  حت�صني الو�صع ال�صحي والغذائي واملعي�صي وتقدمي الدعم النف�صي 
       ل���لمت���ص������رري���ن يف ال���������من���اط���ق املنك�����وب�������ة.

   •  اال�صهام يف حت�صني الو�صع االإيوائي االآمن للنازحني.
   •  حت�صني ال�صراكة مع اجلهات وال��موؤ�ص����صات العاملة يف ال���ج��ان���ب االإن�صاين

       واالإغ����اث����ي.

افتتحــت موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطني���ة غرف���ة حتلية 
وتنقية مياه يف وحدة الغ�ص���يل الكلوي مب�صت�صفى الثورة 
العام ب�ص���نعاء، منت�صف العام 2016م  والتي اأ�صرفت 
على بنائها املوؤ�ص�ص���ة بتمويل م���ن جمموعة احلاج علي 

حممد احلباري واأوالده .
واأثناء االفتتاح وقعت املوؤ�ص�ص���ة مذك���رة تفاهم وتعاون 
م�ص���رتكة مع قيادة امل�صت�صفى تق�صي بالتعاون امل�صرتك 
ب���ني املوؤ�ص�ص���ة وقي���ادة هيئ���ة م�صت�ص���فى الث���ورة العام 
ب�ص���نعاء م���ن اأجل تق���دمي خدمات �ص���حية لل�ص���جناء 

وال�ص���جينات واأ�ص���رهم، ح�ص���ر مرا�ص���يم التوقيع من 
جان���ب هيئة امل�صت�ص���فى د. حممد املن�ص���ور مدير عام 

هيئة م�صت�صفى الثورة العام وح�صر من جانب املوؤ�ص�صة 
اأ. ف�صل حمرز عبيد مدير عام املوؤ�ص�صة.

هذا وتويل موؤ�ص�ص���ة ال�صجني الوطنية اجلانب ال�صحي 
لل�ص���جناء وال�ص���جينات اأهمي���ه بالغ���ة ، نظ���رًا لتدهور 
الو�صع ال�صحي لل�صجناء ب�صبب افتقار ال�صجون الأب�صط 
جتهيزات الوحدات ال�ص���حية والنق�ش احلاد لالأدوية 
يف �صيدليات ال�صجون ، باالإ�صافة لنق�ش الكادر الطبي 
وتلوث مياه ال�ص���رب والنق�ش احل���اد يف املواد الغذائية 

وعدم �صالحية اأدوات الطبخ وانعدام النظافة.
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الإطـار ال�سرتاتيجـي للربنـامـج

ال�سجيـن تفتتـح غرفـة حمـطـة تنقية وحتلية املياه 
يف وحدة الغ�سيل الكل�ي يف م�ست�سفى الث�رة ب�سنعاء

RNPبرنامج االإغاثة الوطني

4000 �سـلـة غـذائـيـة

وقعت م�ؤ�س�سة ال�سجني ال�طنية مذكرة 
تفاهم وتعاون م�سرتكة مع هيئة 

م�ست�سفى الث�رة العام ب�سنعاء للتعاون 
امل�سرتك بني امل�ؤ�س�سة وهيئة امل�ست�سفى 

من اأجل تقدمي خدمات عالجية 
و�سحية لل�سجناء وال�سجينات واأ�سرهم

بتم�يل من جمم�عة احلاج علي حممد احلباري واأولده و »م�ؤ�س�سة            اخلريية«
برنامج الإغاثة ال�طني ي�زع للنازحني واملت�سررين يف حمافظتي �سنعاء واحلديدة 

يف م�ست�سفى الث�رة العام ب�سنعاء وبتم�يل من جمم�عة احلاج علي حممد احلباري واأولده
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انعـدام الأمـن الغـذائـي على نطـاق وا�سـع

ال��سع 
الن�ساين
 يف اليمن

حيث اأن اأكرث من ن�ص���ف �ص���كان البالد يعي�ص���ون يف »اأزمة« اأو م�ص���تويات 
»ط���وارئ« م���ن انع���دام االأم���ن الغذائي، بن�ص���بة ت�ص���ل اإل���ى 70 يف املئة من 

ال�صكان يكافحون من اأجل اإطعام اأ�صرهم املت�صررة.
7 ماليني �ص���خ�ش على االأقل - ربع ال�ص���كان - يعي�ص���ون حتت الطوارئ يف 
م�ص���توى انعدام االأمن الغذائي )املرحلة 4 درجة على مقيا�ش IPC - مقيا�ش 
عامل���ي لالأمن الغذائي - املكون من خم�ص���ة م�ص���تويات(. وه���ذا يعك�ش زيادة 
بن�ص���بة 15 يف املئة منذ يونيو حزيران 2015. واأكرث من 7.1 مليون �ص���خ�ش 

يف حالة اأزمة املرحلة 3.
نتائج IPC تظهر بو�ص���وح �ص���خامة االأزمة االإن�صانية يف 
اليم���ن ويف ت�ص���ريح لل�ص���يد جيمي ماكغولدريك، من�ص���ق 
االأمم املتحدة لل�صوؤون االإن�صانية يف اليمن »هذه هي واحدة 
من اأ�س�اأ الأزمات يف العامل، وقد اأنتج ال�سراع ثمنا باهظا 
جـــدا علـــى البـــالد و�ســـعبها، وتفاقـــم ال��ســـع على نطـــاق 
وا�ســـع ودمرت البالد. ونتيجـــة لذلك، وجد انعدام الأمن 
الغذائي، وم�ؤ�سراته ل تزال مرتفعة ب�سكل غر مقب�ل«.

وت�ص���مل الدوافع الرئي�ص���ية النعدام االأمن الغذائي نق�ش 
الوق���ود والقيود املفرو�ص���ة على اال�ص���ترياد التي خف�ص���ت 
توافر ال�ص���لع الغذائية االأ�صا�ص���ية يف البالد، التي ت�ص���تورد 
نح���و 90 يف املئة من املواد الغذائية االأ�صا�ص���ية لها. وكانت 
واردات الغ���ذاء والوقود يف مار�ش 2016 قد �ص���هدت اأدنى 
م�ص���توى منذ اأكتوبر 2015 وا�ص���توفت 12 يف املئة فقط من 

احتياجات البالد من الوقود.
االأ�ص���عار املحلي���ة للقم���ح، ويف الوقت نف�ص���ه، كانت اأعلى 
بن�ص���بة ب���ني 12-15 يف املئ���ة يف ماي���و 2016 مقارن���ة م���ع 

م�ص���تويات م���ا قب���ل االأزمة، عل���ى الرغم م���ن اأن اأ�ص���عار القم���ح العاملية قد 
انخف�صت يف االأ�صهر االأخرية.

�ص���لت الزراعة ب�ص���بب نق�ش البذور واالأ�ص���مدة الإنتاج املحا�صيل يف اأنحاء 
اليم���ن، حي���ث يك�ص���ب ح���وايل 50 يف املئة من الق���وى العاملة معي�ص���تهم من 

القطاع الزراعي واالأن�صطة ذات ال�صلة.
�ص���هدت البالد اثنني من االأعا�ص���ري يف نوفمرب ت�ص���رين الثاين عام 2015، 
باالإ�ص���افة اإلى الفي�ص���انات واأ�ص���راب اجل���راد يف اأبري���ل 2016 التي مل جتد 
م���ن يكافحها، مم���ا حد من قدرة املزارعني على اإنتاج الغذاء والو�ص���ول الى 

مزارعهم ب�صبب اخلوف من الق�صف.
ويف جمال �ص���وء التغذية ما يقرب من 3 ماليني طفل حتت �ص���ن 5 �ص���نوات 
والن�ص���اء احلوامل واملر�ص���عات تتطلب خدم���ات العالج اأو الوقاية من �ص���وء 

التغذية احلاد، كما ت�صرح منظمة اليوني�صف يف تقاريرها الدورية.
  �ص���وء التغذي���ة احل���اد )CAM(  ال ي���زال يف مرحل���ة خط���رية يف معظم 
حمافظات البالد حيث ي�صل الى م�صتويات 25.1 يف املئة يف تعز و 21.7  يف 
احلديدة. و�صهدت نف�ش املناطق انخفا�صًا كبريًا يف ال�صيد التقليدي - بنحو 

75٪، حيث انخف�صت اإلى الن�صف عمليات ال�صيد مقارنة ب� 2014.
ويف ظ���ل ه���ذه الظ���روف، تع���اين خطة اال�ص���تجابة االإن�ص���انية 
االأممية نق�ص���ا يف التمويل لتلبية اال�ص���تجابة ال�ص���املة ب�ص���كل 
كبري، حيث �ص���رح ال�ص���يد ماكغولدريك. وقال: »ات�جه ب�ســـكل 
عاجل اإلى اجلهات املانحة على زيادة التم�يل الإن�ساين بحيث 
نتمكن من ت�ســـليم املزيد من امل�ســـاعدات الغذائية ملاليني من 

الأ�سخا�ص الآخرين الذين هم يف حاجة ملحة«.
االإن�ص���اين  بندائه���ا  الوطني���ة  ال�ص���جني  موؤ�ص�ص���ة  وتتوج���ه 
اإل���ى املجتم���ع االإن�ص���اين املحل���ي والدويل نح���و بناء ا�ص���تجابة 
اأف�ص���ل باأهمية تفعيل دور منظم���ات املجتمع املدين وتفعيل اآلية 
التن�ص���يق وال�ص���راكة بني الوكاالت االإن�ص���انية املحلي���ة والدولية 
واآلية زيادة ا�ص���تيعاب املعونات االإن�ص���انية و�صمان �صالمة واأمن 
العاملني يف املجال االإن�ص���اين وموظفي منظمات املجتمع املدين 
وكذا اآلية التن�صيق الوطنية للو�صول اإلى النازحني وتقدمي العون 
لهم. واال�صهام الفعال يف معاجلة االأ�صرار االقت�صادية الناجتة 
عن احل�ص���ار اجلائر على اليمن واالآثار ال�ص���لبية الهائلة على   
قطاعات ال�صحة والتعليم وخدمات النقل واملوا�صالت والو�صع 
االإن�ص���اين املرتدي الأكرث من 80 يف املائة من ال�ص���كان الذين اأ�صبحوا بحاجة 
�ص���رورية وعاجلة للم�صاعدات االإن�ص���انية، والتغلب على �صعوبة الو�صول اإلى 

الفئات املحتاجة وتقدمي امل�صاعدات مل�صتحقيها.
واإيجاد اآليات حمددة ال�ص���تيعاب املعونات االإن�ص���انية وتعزيز دور منظمات 
املجتم���ع امل���دين املحلية وبن���اء قدراتها والتن�ص���يق وال�ص���راكة ب���ني الوكاالت 
االإن�ص���انية املحلي���ة والدولي���ة، وو�ص���ع خط���ة عم���ل ملزم���ة تو�ص���ح االأدوار 
وامل�ص���وؤوليات واالإجراءات الواجب اتخاذها من قبل خمتلف اجلهات الفاعلة 

االإن�صانية لتنفيذ تلك االآليات.

يعم انع��دام الأم��ن الغذائ��ي احلاد - م�صاحات �صا�صع��ة يف اليمن 19 حمافظة م��ن اأ�صل 22 حمافظة تتعر�ض ملجاع��ة، والذي حتذر منه 
موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية من اأن الو�صع يف املناطق املت�صررة من املرجح اأن ي�صهد مزيدًا من التدهور اإذا ا�صتمرت احلرب على اليمن.

االأزمة يف اليمن من 
اأ�صواأ االزمات يف العامل، 

وقد اأنتج ال�صراع 
ثمنا باهظا جدا على 

البالد و�صعبها، وتفاقم 
الو�صع على نطاق وا�صع 
ودمرت البالد، ونتيجة 

لذلك، وجد انعدام االأمن 
الغذائي، وموؤ�صراته ال 

تزال مرتفعة

 ال�صيد جيمي ماكغولدريك، 
من�صق االأمم املتحدة لل�صوؤون 

االإن�صانية يف اليمن

15مقــال

تغمرين �ص����عادة بالغة وبني اأيدينا العدد الرابع من جملة موؤ�ص�ص����ة ال�ص����جني الوطنية، والتي 
تعنى بنقل ر�صالة املوؤ�ص�صة ال�صامية

ومن خالل هذا العدد اأ�ص����تطيع القول اأن موؤ�ص�ص����ة ال�ص����جني الوطنية اإح����دى منظمات املجتمع 
املدين العاملة على نطاق اجلمهورية اليمنية، قد ظهرت كموؤ�ص�ص����ة رائدة ومتخ�ص�صة يف ق�صايا 
ال�ص����جناء وال�صجينات رغم الظروف ال�صعبة التي ن�ص����اأت فيها املوؤ�ص�صة من العام 2013م وحتى 
يومنا هذا، ورغم هذا فقد حققت املوؤ�ص�ص����ة نقلة نوعية وجناحات كبرية حيث ا�صتطاعت حتقيق 
اأهدافه����ا التنموي����ة واالإغاثية واحلقوقية واالإن�ص����انية ب�ص����ورة متزنة، فقد و�ص����ل عدد ال�ص����جناء 
وال�ص����جينات الذين قدمت لهم املوؤ�ص�صة امل�ص����اعدات املالية لالإفراج عنهم قرابة )378( �صجني 

و�صجينة على مدى االأربعة االأعوام.
كما مت تقدمي اال�صت�ص����ارات القانونية ملا يقارب من )2000( حالة ويف العون الق�صائي بلغ عدد 

امل�صتفيدين قرابة )51( من ال�صجناء العالقة ق�صاياهم يف النيابات واملحاكم.
ومل يقت�ص����ر دور املوؤ�ص�ص����ة على ذلك بل ا�صتهدفت اأ�صر ال�ص����جناء واملفرج عنهم مبواد غذائية 

ا�صتفاد منها عدد )6800( اأ�ص�����رة.
وقدم����ت حقائب مدر�ص����ية لع����دد )100( من اأبناء ا�ص����ر ال�ص����جناء الطالب واأقامت املوؤ�ص�ص����ة 
حمالت نظافة وتقدمي مواد غذائية لل�صجناء، بل وعملت على �صيانة وترميم اأكرث من مائة دورة 
مياه ومطبخ وبناء مطبخ لل�ص����جينات يف اإ�ص����الحية اإب وتاأثيثه. كما اأن املوؤ�ص�ص����ة اأطلقت برنامج 
االإغاثة الوطني للقيام بدورها االإن�ص����اين لتخفيف معاناة النازحني واملت�ص����ررين فقد ا�ص����تطاعة 
املوؤ�ص�ص����ة من خالله توزيع )10697( �ص����لة غذائي����ة للنازحني واملت�ص����ررين يف بع�ش حمافظات 

)احلديدة و�صعدة واأمانة العا�صمة �صنعاء( والذي اأ�صتفاد منه )461182( فردًا.
اإ�ص����افة اإلى تقدمي دعم �ص����هري لل�ص����جناء االأحداث يف دار التوجيه، مقدم من ال�صركة الدولية 
لل�ص����ناعات الغذائية، ا�ص����تفاد منها حوايل )121( طفل خالل ع����ام 2016م وتوفري احتياجات 
ال�ص����جينات واالأطفال املرافقني الأمهاتهم يف كل من االإ�ص����الحية املركزية يف �صنعاء واإب وذمار 
واحلديدة ودار االأمل ودار االإيواء باأمانة العا�صمة �صنعاء، ا�صتفاد من امل�صرع منذ التاأ�صي�ش حتى 

نهاية عام 2016م )2880( �صجينة مع االأطفال املرافقني الأمهاتهم. 
كما قدمت منظومات الطاقة ال�صم�ص����ية لل�ص����جون االحتياطية و�ص����جن البحث اجلنائي و�صجن 

االمن ال�صيا�صي باالأمانة.
كل هذا وكثري مل ي�ص����عني الوقت لذكره مل يكن له ليتحقق بعد توفيق اهلل، لوال وجود كوكبة من 
رجال االأعمال اخلريين واأع�صاء جمل�ش االأمناء والذين يقعون على راأ�ش هذه املوؤ�ص�صة وقد جعلوا 
ق�صية ال�صجناء وال�صجينات يف قائمة اأولوياتهم فقدموا الدعم الكبري واإين با�صمي وبا�صم الهيئة 
االإدارية والفئات امل�ص����تهدفة وامل�صتفيدة من خدمات املوؤ�ص�صة، نتقدم لهم بجزيل ال�صكر وعظيم 
االمتنان، ملا يقدمونه من خري وعطاء، كما ال اأن�صى هنا دور الهيئة االإدارية والعاملني يف املوؤ�ص�صة 
من موظفني ومتطوعني ونا�صطني حقوقيني واإعالميني والذين عملوا لياًل ونهارًا كخلية نحل حتى 

ت�صل ر�صالة املوؤ�ص�صة وحتى ي�صتفيد اأكرب عدد ممكن من خدمات املوؤ�ص�صة .
واأمتنى من جميع القائمني على ال�ص����جون وكذلك النيابات واملحاكم اأن يولوا ق�ص����ايا ال�صجناء 
جل اهتمامهم، ونحن �ص����نكون اإلى جانبهم حتى يحقق ال�صجن الهدف االأ�صمى وهو اإعادة تاأهيل 
واإ�ص����الح ال�ص����جني، واأن نعمل جميعًا لتطبيق املعايري الدنيا ملعاملة ال�ص����جناء وال�ص����جينات كحد 

اأدنى منطلقني من �صعار االإن�صانية »خلف الق�سبان ي�جد ان�سان«. 
كما اأدعو كل اخلريين يف الداخل واخلارج اأن ميدوا يد العون وامل�ص����اعدة لهذه ال�ص����ريحة عرب 
موؤ�ص�ص����ة ال�ص����جني الوطنية، اأو زيارة ال�صجناء وال�صجينات مبا�صرة، كما اأننا يف موؤ�ص�صة ال�صجني 

الوطنية نفتح �صدورنا ونرحب بكل من يريد العمل معنا لتوحيد اجلهود وحتقيق الفائدة. 

اأمتنى من جميع 
القائمني على ال�صجون 

وكذلك النيابات 
واملحاكم اأن يولوا 

ق�صايا ال�صجناء جل 
اهتمامهم، ونحن 

�صنكون اإلى جانبهم 
حتى يحقق ال�صجن 

الهدف االأ�صمى وهو 
اإعادة تاأهيل واإ�صالح 

ال�صجني

نخطــ� بثبـات وتــ�ازن

اأ. ف�سل حمرز عبيد
الـمديـر الـعـــام
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توزيع 750 �سلة غذائية الأ�سر ال�سجناء واملفرج عنهم
 يف �سنعاء وذمار، وحجة خالل عام  2016

توفـيـر املواد الغذائية لل�سجون االحتياطية 
و�سجن البحث اجلنائي باأمانة العا�سمة

وزعــت موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطني���ة خ���الل الع���ام 
املا�ص���ي 750 �ص���لة غذائي���ة لل�ص���جناء واأ�ص���رهم يف 
�ص���نعاء، وذمار، وحجة خالل العام املا�ص���ي بتمويل 
م���ن جمموعة احلاج علي حممد احلباري وموؤ�ص�ص���ة 

)اإم تي اإن( اخلريية.
واأو�صح مدير عام موؤ�ص�صة ال�صجني االأ�صتاذ ف�صل 
عبيد باأن موؤ�ص�صة ال�صجني عملت على توزيع ال�صالل 

الغذائي���ة الأ�ص���ر ال�ص���جناء الفقري يف االإ�ص���الحيات 
املركزي���ة وذك���ر باأنه مت توزيع  200 �ص���لة غذائية يف 
االإ�ص���الحية املركزي���ة مبحافظة ذمار، و300 �ص���لة 
غذائي���ة يف االإ�ص���الحية املركزي���ة باأمانة العا�ص���مة 
�صنعاء، و200 �ص���لة غذائية يف االإ�صالحية املركزية 

مبحافظة حجة.
واأ�ص���اف باأن املوؤ�ص�ص���ة اأدرجت �ص���من م�صاريعها 

الغذائي���ة االهتم���ام باأ�ص���ر ال�ص���جناء املف���رج عنهم 
نظرا لظروفهم ال�ص���عبة وع���دم متكنهم من ترتيب 
اأو�صاعهم املعي�صية ب�ص���بب الو�صع املتاأزم الذي متر 
ب���ه البلد جراء احل���رب الظاملة عل���ى ميننا احلبيب 
فقد وزعت املوؤ�ص�ص���ة 50 �صلة غذائية الأ�صر ال�صجناء 
املفرج عنه���م اميانا منها باأهمي���ة الرعاية الالحقة 

لل�صجني املفرج عنه.

برعاية وزير الداخلية ال�صابق اللواء الركن جالل 
علي الروي�ص���ان، و�صمن حملة اإغاثة ال�صجون باأمانة 
العا�ص���مة، زودت موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية ال�صجون 
االحتياطية و�صجن البحث اجلنائي باأمانة العا�صمة 
بالعديد من املواد الغذائية ملدة �صتة �صهور.. وح�صب 
ما قاله ال�صيخ يحيى علي احلباري اأمني عام املوؤ�ص�صة 
فاإن املواد الغذائية احتوت على الرب والدقيق وال�صكر 
والفول والفا�ص���ولياء، كما مت تقدمي اخل�ص���ار واملياه 

لل�ص���جون ب�ص���ورة اأ�صبوعية م�ص���ريا ًاإلى اأن املوؤ�ص�صة 
ومنذ تاأ�صي�صها تعمل يف هذا اجلانب، داعياً املجتمع 
امل���دين ورجال امل���ال واالأعم���ال اإلى دع���م مثل هذه 
االأعم���ال االإن�ص���انية اخلريية .. اجلدي���ر بالذكر اأن 
املوؤ�ص�ص���ة ناق�ص���ت و�ص���ع ال�ص���جون االحتياطية وما 
حتتاج���ه من م���واد غذائية اأثناء زي���ارة مدير مكتب 
اأمانة العا�صمة لل�ص���ئون االجتماعية االأ�صتاذ جميب 
الفات����ش ومع���ه نائ���ب مدي���ر االأم���ن لل�ص���ئون املالية 

وم�ص���رف ال�ص���جون االحتياطية يف االأمانة للموؤ�ص�صة 
خالل �ص���هر مار�ش وال���ذي اأعقب ذل���ك توفري كافة 
احتياج���ات ال�ص���جون من امل���واد الغذائي���ة، واأدوات 
املطاب���خ، وتركي���ب منظوم���ات الطاق���ة ال�صم�ص���ية، 
وياأت���ي ه���ذا  لل�ص���جون  النظاف���ة  وتنفي���ذ حم���الت 
امل�ص���روع بدعم ومتويل من ال�ص���ركة اليمنية الدولية 
لل�صناعات الغذائية، اإحدى �صركات جمموعة احلاج 

على حممد احلباري واأوالده.

2016
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موؤ�س�سة ال�سجيـن الوطنية تدخـل منظـومـة الـطــاقــة ال�سمـ�سيـة 
لـ 4 اإحتياطيات و�سجني البحث اجلنائي و الأمن ال�سيا�سي ب�سنعاء

نفــذت موؤ�ص�ص����ة ال�ص����جني الوطني����ة 
الطاق����ة  منظوم����ة  اإدخ����ال  م�ص����روع 
ال�صم�ص����ية ملراكز احلجز االحتياطي 
)هربة – عالية – الثورة – املعلمي( 
و�ص����جني البح����ث اجلنائ����ي واالأم����ن 
ال�صيا�ص����ي باأمانة العا�ص����مة �ص����نعاء 
خ����الل الع����ام 2016 بتمويل جمموعة 

احلاج علي حممد احلباري واأوالده.
واأو�ص����ح اأمني عام موؤ�ص�صة ال�صجني 
الوطنية ال�ص����يخ يحيى علي احلباري، 
باأن م�ص����روع اإدخال الطاقة ال�صم�صية 
يف مراكز احلجز االحتياطية و�صجني 

البح����ث اجلنائ����ي واالأمن ال�صيا�ص����ي 
ياأت����ي يف اإطار برنامج الطاقة البديلة 
التي ت�ص����عى املوؤ�ص�ص����ة من خالله اإلى 
اإنارة ال�ص����جون نظرا النقط����اع التيار 
الكهربائي ب�صكل دائم ب�صبب احلرب 
اجلائ����رة على اليمن وانع����دام مادتي 

الديزل والوقود.
بدوره اأو�ص����ح مدي����ر عام املوؤ�ص�ص����ة 
االأ�ص����تاذ ف�ص����ل عبي����د ب����اأن منظومة 
الطاق����ة ال�صم�ص����ية املقدم����ة ملراك����ز 
احلج����ز االحتياطي و�ص����جني البحث 
اجلنائ����ي، واالأم����ن ال�صيا�ص����ي بلغ����ت 

تكلفتها 15 مليون ريال.
واأ�ص����ار مدير عام الربامج وامل�صاريع 
االأ�صتاذ من�ص����ور ال�صرحة باأن قدرة 
منظومة الطاقة ال�صم�صية لكل �صجن 
1200 وات ملدة 12 �ص����اعة اإنارة ملبات 
وبع�����ش االأجه����زة االليكرتوني����ة مث����ل 

�صا�صات التلفزيون والكمبيوتر.
اإلى ذلك ثمن وكيل اأمانة العا�ص����مة 
عل����ي  االأ�ص����تاذ  اخلدم����ات  لقط����اع 
ال�ص����جني  موؤ�ص�ص����ة  دور  ال�ص����قاف 
الوطني����ة التي ال تاأل����و جهدًا يف العمل 
لل�ص����جون  اخلدم����ات  تق����دمي  عل����ى 

وال�ص����جناء، م�ص����ريًا اإلى اأن موؤ�ص�ص����ة 
ال�صجني توؤدي دورها كمنظمة جمتمع 

مدين بفعالية.
مدي����ر ف����رع االإ�ص����الحيات يف اأمانة 
العا�ص����مة العقيد اأحم����د مذكور عرب 
عن تقديره جلهود موؤ�ص�ص����ة ال�صجني 
الوطنية يف تقدمي اخلدمات وامل�صاريع 
يف مراكز احلج����ز االحتياطي باأمانة 
العا�صمة.. م�صيدًا بامل�صاريع املتعددة 
الت����ي تنفذه����ا املوؤ�ص�ص����ة يف �ص����جون 
اأمانة العا�صمة ومنها م�صاريع اإدخال 

منظومة الطاقة ال�صم�صية لل�صجون.

بتكلفة  15 مليون ريال بتمويل جمموعة احلاج علي حممد احلباري واأوالده

ال�سجني توزع حلوم الأ�ساحي لنزلء �سجون اأمانة العا�سمة
وزعت موؤ�ص�ص����ة ال�ص����جني الوطنية 
�ص����جون  لن����زالء  االأ�ص����احي  حل����وم 
بدع����م  �ص����نعاء  العا�ص����مة  اأمان����ة 
ومتوي����ل جمموع����ة املرح����وم احلاج 
علي حممد احلب����اري واأوالده، حيث 
قام����ت املوؤ�ص�ص����ة بتوزي����ع 7 اأثوار مت 
من خاللها ا�ص����تهداف االإ�ص����الحية 
العا�ص����مة،  باأمان����ة  املركزي����ة 
واحتياطي هربة، واحتياطي املعلمي،  
واحتياطي عالية،  واحتياطي الثورة 
، وقد مت تخ�صي�ش ثور الأ�صر املفرج 
عنه����م مت توزيعه �ص����بيحة يوم عيد 
االأ�ص����حى املبارك 1437ه�..وهدف 
امل�صروع اإلى اإدخال فرحة العيد على 
ال�صجناء واأ�صر املفرج عنهم من باب 

اإحياء مبداأ التكافل االجتماعي.
ويف اإط����ار اهتمام املوؤ�ص�ص����ة باأ�ص����ر 
النازح����ني، وزعت املوؤ�ص�ص����ة �ص����من 
اأن�ص����طة برنام����ج االإغاث����ة الوطن����ي 
)220( كيلو حلم على اأ�صر النازحني 
يف مراك����ز االإيواء باأمانة العا�ص����مة 
وقد دع����ى مدير ع����ام املوؤ�ص�ص����ة  اأ. 
ف�ص����ل حم����رز عبي����د رج����ال امل����ال 
واالأعم����ال ومنظمات املجتمع املدين 
للقي����ام بدورهم االإن�ص����اين  واملحلي 
جتاه �صريحة النازحني واملت�صررين 
اأ�ص����بحوا معتمدين ب�ص����ورة  الذين 
كلي����ة على ما تقدمه له����م املنظمات 
االأهلية والدولي����ة واخلريين يف هذا 

البلد.

بدعم ومت�يل من جمم�عة احلاج علي حممد احلباري واأولده



يـــنـــايـــر 2017الـــعــدد 4جملة ال�سجني  يناير 2017الـــعــدد 4جملة ال�سجني 

الوطني���ة  ال�ص���جني  موؤ�ص�ص���ة  نف���ذت 
م�ص���روع توزي���ع حقائ���ب �ص���حية على 
اأمان���ة  يف  وال�ص���جينات  ال�ص���جناء 
العا�ص���مة واحلدي���دة واإب واملحوي���ت 
هاتك���و  �ص���ركة  م���ن  بتموي���ل  وذم���ار 
لل�صناعة واال�صتثمار خالل �صهر يونيو 

2016م.
واأو�ص���ح املدير العام للموؤ�ص�صة ف�صل 
حمرز عبيد، اأن امل�صروع ت�صمن توزيع 

األ���ف حقيب���ة �ص���حية وع�ص���ائر على 
نزالء ونزيالت ال�صجون و دور الرعاية 
م���ن  والعدي���د  باالأمان���ة  االجتماعي���ة 
املحافظ���ات ،  وذكر اأنه مت توزيع 355  
حقيبة يف اأمانة العا�صمة ،�صملت مائتي 
حقيب���ة لنزالء ال�ص���جن احلربي ومائة 
حقيبة لنزيالت االإ�ص���الحية املركزية 
و20 حقيبة يف دار التوجيه االجتماعي 
لرعاي���ة االأح���داث و 20 حقيبة يف دار 

االأمل لل�صجينات االأحداث و15 حقيبة 
يف دار الوئام للمعنفات .

واأ�ص���ار اإل���ى اأن امل�ص���روع �ص���مل 260 
حقيب���ة يف �ص���جن الن�ص���اء باحلدي���دة 
و  املحوي���ت  �ص���جن  يف  حقيب���ة  و200 
90 حقيب���ة يف حمافظ���ة اإب ومثلها يف 

حمافظة ذمار.
ودع���ى عبي���د رج���ال امل���ال واالأعمال 
واخلريين اإلى دعم م�ص���اريع املوؤ�ص�صة 

ال�ص���جناء  احتياج���ات  توف���ري  يف 
وعائالتهم والتخفيف من معاناتهم.

هذا وتويل املوؤ�ص�صة اجلانب ال�صحي 
خمتل���ف  يف  وال�ص���جينات  لل�ص���جناء 
�ص���جون اجلمهوري���ة اليمني���ة اهتماما 
ًبالغ���ًا، ك���ون اإهمال اجلانب ال�ص���حي 
يعر����ش حياة ال�ص���جناء وال�ص���جينات 
اإل���ى اخلطر ولرمبا يودي بحياتهم اإلى 

املوت.

اأخـبـار
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تنفيذ م�سروعي توفري احتياجات ال�سجينات ونزلء 
امل�سحة النف�سية بالإ�سالحية املركزية باأمانة العا�سمة

نفذت موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطنية م�صروعي 
توفري احتياجات ال�ص���جينات ونزالء امل�ص���حة 
النف�صية باالإ�صالحية املركزية باأمانة العا�صمة 
الثالث���اء 5/17/ 2016م، وذلك بقيمة مليون 
ون�ص���ف امللي���ون ري���ال، بالتعاون م���ع منظمة 

نه�ص���ة بلد. وت�صمن امل�ص���روعان توفري اأدوات 
النظاف���ة واملالب����ش وخزان���ات جتمي���ع املي���اه 
واالأدوية وغ�ص���الة وفرن، باالإ�ص���افة اإلى املواد 
الغذائية وذلك بدعم ومتويل ال�ص���ركة اليمنية 
الدولية لل�ص���ناعات الغذائية اإحدى �ص���ركات 

جمموعة احلاج علي حممد احلباري واأوالده.

واأو�صح اأمني عام املوؤ�ص�صة االأ�صتاذ يحيى علي 
احلباري اأن عدد امل�ص���تفيدين من امل�ص���روعني 
182 نزي���اًل ونزيل���ة، مبين���ًا اأن هذه امل�ص���اريع 
تاأتي �ص���من برامج املوؤ�ص�ص���ة لرعاية ال�صجناء 
وتقدمي اخلدمات ال�ص���حية واالجتماعية لهم 

وتاأهيل ال�صجون واإعادة ترميمها.

تــوزيـع 1000 حقـيــبـة �سـحـيــة لنـزلء ونـزيـالت
 �سجـون اأمـانـة العا�سمـة والـعـديـد مـن املحافـظـات

راكان  اإب  حمافظ���ة  وكي���ل  د�ســن 
النقي���ب، ومع���ه مدي���ر عام �ص���رطة 
املحافظ���ة العمي���د حمم���د ال�ص���امي 
باملحافظ���ة  االحتياط���ي  بال�ص���جن 
االأدوي���ة  وتوزي���ع  ال�ص���حية  احلمل���ة 
اخلا�ص���ة باالأمرا�ش املعدي���ة لنزالء 
ال�صجن يوم االأربعاء: 2016/5/25م 
، ويف معر����ش قوله ع���ن احلملة التي 
تاأتي بالتعاون مع جمعية �صما للتنمية 
والتمكني، واملجل����ش االأعلى لالأمومة 
والطفول���ة، وجمعية البيئ���ة والتنمية 
االأحم���ر  واله���الل   ، االجتماعي���ة 
اليمني قال مدير عام املوؤ�ص�صة ف�صل 
عبي���د: اإن تنفي���ذ احلمل���ة ياأت���ي يف 
اإطار التعاون امل�ص���رتك بني املوؤ�ص�صة 
اإل���ى  اإ�ص���افة  الر�ص���مي  واجلان���ب 
منظمات املجتم���ع املدين موؤكدَا على 
ت�ص���افر اجله���ود لتحقي���ق االأهداف 

املرجّوة.

وكي���ال  اأ�ص���اد  التد�ص���ني  وخ���الل 
املحافظة راكان النقيب، وعلي الزمن 
مبثل هكذا مبادرات والتي ت�ص���تهدف 
ال�ص���جناء، موؤكدي���ن دعم وم�ص���اندة 
قي���ادة ال�ص���لطة املحلي���ة واملحافظ���ة 
الأي م�صروع ي�صتهدف حت�صني اأو�صاع 
ال�صجناء.. وت�صمنت اأن�صطة احلملة، 
بناء مطبخ لل�صجينات وتاأثيثه وتوزيع 
ع���دد 80  عل���ى  ال�ص���حية  احلقيب���ة 
�ص���جينة، وتنظيف الفن���اء اخلارجي 
والداخل���ي مبا فيها عنابر ال�ص���جناء 
وكذل���ك  االحتياط���ي،  ال�ص���جن  يف 
تنفي���ذ اللقاء الت�ص���اوري بديوان عام 
املحافظ���ة مب�ص���اركة ع���دد كبري من 
املحاميني وال�ص���حفيني واالإعالميني 
بق�ص���ايا  واملهتم���ني  والن�ص���طاء 
ال�صجناء وال�ص���جينات، وذلك بهدف 
اخل���روج بعدد م���ن املخرج���ات التي 

تخدم ال�صجناء باملحافظة.
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موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية تنفذ حملة �سحية 
مبركز احلجز االحتياطي مبحافظه اإب

.. و جتري عملية جراحية 
لل�سجني اأبو بكر باحوات ل�سفط 

املياه البي�ساء وزراعة عد�سة

موؤ�س�سة ال�سجني ت�سلم اأ�سرة 
ال�سجني حممد ال�سهماين امل�ساب 

مبر�س القلب العالج ال�سهري

ال�ص���حية  الربام���ج  �سمــن 
ملوؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية اأجرت 
املوؤ�ص�ص���ة عملية جراحية ل�صفط 
املي���اه البي�ص���اء وزراعة عد�ص���ة 
للعني الي�ص���رى لل�ص���جني اأبو بكر 
عم���ر عب���د اهلل باح���وات، نزيل 
باأمان���ة  املركزي���ة  االإ�ص���الحية 
العا�ص���مة �ص���نعاء خالل �ص���هر 

اأغ�صط�ش2016.
ف���اإن  االأطب���اء  اإف���ادة  وبح�ص���ب 

يف  باملر����ش  اأ�ص���يب  ال�ص���جني 
ال�ص���جن، واأرج���ح االأطب���اء اإلى 
اأن �ص���بب االإ�ص���ابة كان االرتفاع 
وال�ص���غط..  لل�ص���كر  الزائ���د 
اجلدي���ر بالذك���ر فاإن املوؤ�ص�ص���ة 
تقدم يف اجلانب ال�صحي العديد 
من االأن�صطة والربامج كحمالت 
احلم���الت  وتنفي���ذ  النظاف���ة 
الطبية لل�ص���جون وتقدمي العديد 

من امل�صتلزمات الطبية للنزالء.

املوؤ�ص�ص���ة  برام���ج  �ص���من 
موؤ�ص�ص���ة  قام���ت  ال�ص���حية، 
بت�ص���ليم  الوطني���ة  ال�ص���جني 
الأ�ص���رة  الدوري���ة  العالج���ات 
ال�ص���جني حمم���د عل���ي اأحم���د 
ال�صهماين والذي اأ�صيب بجلطة 

ال�ص���جن  يف  وه���و  القل���ب  يف 
املرك���زي مبحافظ���ة احلديدة، 
وتقوم املوؤ�ص�ص���ة بتوفري العالج 
الدوري لل�ص���جني كون���ه يحتاج 
اإل���ى عالج���ات ب�ص���ورة دورية 

ح�صب اإر�صادات الطبيب.  



يـــنـــايـــر 2017الـــعــدد 4جملة ال�سجني  يناير 2017الـــعــدد 4جملة ال�سجني 

حتت �ص���عار )بيئتي اأملي وحياتي( نفذت موؤ�ص�ص���ة 
ال�ص���جني الوطنية خالل العام 2016 �ص���من م�صروع 
حملة النظافة يف ال�صجون حيث �صملت احلملة اأربعة 
�ص���جون احتياطي���ة وهي )ه���ربة، والث���ورة، وعالية، 
واملعلمي( و�ص���جن البحث اجلنائي بتكلفة )3 ماليني 
ري���ال( بتموي���ل م���ن جمموع���ة احل���اج عل���ي حممد 

احلباري واأوالده. 
هدف���ت احلمل���ة اإل���ى خل���ق بيئة �ص���حية لل�ص���جون 
امل�ص���تهدفة بتوف���ري اأدوات النظافة ملرافق ال�ص���جون 
واأدوات النظافة ال�صخ�ص���ية لل�ص���جناء ورفع م�صتوى 
الوع���ي ال�ص���حي عندهم م���ن خ���الل تعريفهم مدى 

اأهمي���ة النظاف���ة ودوره���ا االأ�صا�ص���ي يف الوقاي���ة من 
االأمرا�ش.

وا�ص���تمرت احلمل���ة يف �ص���جون احتياطي���ات اأمان���ة 
العا�ص���مة ل�ص���تة اأي���ام بالتعاون م���ع قط���اع النظافة 

وال�صيانة مبكتب اأمانة العا�صمة.
واأ�ص���ار مدير عام موؤ�ص�صة ال�ص���جني ف�صل عبيد اإلى 
اأهمية حمالت النظافة يف ال�صجون كون نزالئها لي�ش 
لهم مكان اآخر غري ال�صجن وخللق بيئة �صحية خالية 

من االأمرا�ش املعدية.
ونوه باأن �ص���ريحة ال�ص���جناء يف املجتمع من ال�صرائح 
املغيب���ة عن املجتمع والتي ال تلقى اأي اهتمام وت�ص���عى 
موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطني���ة بالتن�ص���يق م���ع اجلهات 
احلكومي���ة املخت�ص���ة لتوفري احتياجاتهم خا�ص���ة يف 
<<ظل الظروف التي متر بها بالدنا من عدوان وح�صار 

تقرير 20

تنفيـذ حمـالت نظــافــة يف مراكز احلجـز الحتياطي 
و�سجـن الــبـحث الـجنـائــي يف اأمانــة الـعـــا�ســمــة

حمالت النظافة في السجون 
مهمة جدًا. كون نزالئها ليس 
لهم مكان آخر غير السجن 
ولخلق بيئة صحية خالية 

من األمراض املعدية

 فضل عبيد -  مدير عام مؤسسة السجني

،،  �سنعـاء  - خـا�ص

>>

21تقرير

و�ص����راعات داخلية، ما غيب الكثري من اخلدمات 
االأ�صا�صية يف بالدنا.

اجلدي����ر بالذك����ر اأن حم����الت النظاف����ة املنف����ذة 
اأتت بعد لقاءات ت�ص����اورية عدة م����ع قيادات اأمانة 
العا�ص����مة ممثلة بقطاع النظافة وال�صيانة واإدارة 
ال�ص����جون االحتياطي����ة و�ص����جن البح����ث اجلنائ����ي 
والت����ي من خالل ه����ذه اللقاءات اطلعت املوؤ�ص�ص����ة 
على و�ص����ع ال�صجون الكارثي ب�ص����بب اإهمال جانب 

النظافة.
اإل����ى ذل����ك �ص����اركت موؤ�ص�ص����ة ال�ص����جني الوطنية 
يف حمل����ة النظاف����ة و�ص����يانة مرافق االإ�ص����الحية 
املركزية باأمانة العا�ص����مة والتي نفذتها املوؤ�ص�ص����ة 
اإل����ى جان����ب مكاتب النظاف����ة والزراعة وال�ص����حة 

واملياه وال�صرف ال���ص��ح�ي.

وخالل احلملة اأ�صهمت املوؤ�ص�صة يف �صيانة معمل 
احلا�ص����ب االآيل يف ق�ص����م االأحداث باالإ�ص����الحية 
وتق����دمي معدات االأ�ص����نان يف عيادة طب االأ�ص����نان 

التابعة مل�صتو�ص����ف االإ�ص����الحية، و�صيانة ثالجات 
تنقية وتربيد املياه ال�ص����حية يف اأق�ص����ام ال�ص����جن 
التاب����ع  املرك����زي  املطب����خ  وخالط����ات  املختلف����ة 

لالإ�صالحية. 
وثم����ن وكيل اأمان����ة العا�ص����مة لقط����اع اخلدمات 
االأ�ص����تاذ علي ال�ص����قاف جهود موؤ�ص�ص����ة ال�ص����جني 
الوطنية يف امل�ص����اركة يف احلملة وتنفيذ امل�ص����اريع 

والربامج يف ال�صجون.
كما نفذت املوؤ�ص�صة يف مطلع نوفمرب املا�صي حملة 
نظافة و�صيانة جماري ال�صرف ال�صحي يف حجز 
احتياطي هربة ب�صنعاء بالتعاون مع اإدارة احلجز 
وقط����اع ال�ص����يانة باأمان����ة العا�ص����مة. ويف خت����ام 
احلمل����ة كرمت موؤ�ص�ص����ة ال�ص����جني الوطنية طاقم 

احلملة مثمنة جهودهم املبذولة يف اإجناحها.

نثمن جهود مؤسسة 
السجني الوطنية في 

تنفيذها للمشاريع والبرامج 
ومشاركتها الفعلية في حملة 

النظافة في السجون

 أ. علي السقاف -  وكيل أمانة العاصمة 
لــقــطــاع الــخـدمــات 

،،
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تنفيذ حملة نظافة لالإ�سالحية 
املركزية مبحافظة احلديدة

تنفيـذ حملة نظافة لل�سجن االحتياطي مبحافظة اإب

نفــذت موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطنية 
االإ�ص���الحية  يف  النظاف���ة  حمل���ة 
احلدي���دة  مبحافظ���ة  املركزي���ة 
منت�ص���ف يوليو2016م حتت �ص���عار 

اإن�صان”. يوجد  الق�صبان  “خلف 
وهدفت احلملة التي نفذتها املوؤ�ص�صة 
عل���ى م���دى اأ�ص���بوع بال�ص���راكة م���ع 
�صندوق النظافة والتح�صني والوحدة 
النازحني  التنفيذية الإدارة خميمات 
اإل���ى نظاف���ة االإ�ص���الحية ومكافحة 

االأوبئة يف كل مرافقها وعنابرها.
ها�ص���م  املحافظ���ة  وكي���ل   واأ�ص���اد 
�ص���ندوق  ع���ام  ومدي���ر  العزع���زي 
النظاف���ة عبداالإل���ه االأه���دل بجهود 

موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطنية يف تنفيذ 
للن���زالء، الفت���ني  م�ص���اريع خدمي���ة 
بدع���م  �صت�ص���تمر  احلمل���ة  اأن  اإل���ى 
م���ن ال�ص���ندوق حيث �ص���يتم اختيار 
باأج���ور  املخلف���ات  لرف���ع  ن���زالء   10
رمزي���ة به���دف ا�ص���تمرار النظاف���ة 

باالإ�صالحية.
 فيما اأ�ص���ار م�ص���رف احلمل���ة عمار 
حمم���د الكحالين مندوب املوؤ�ص�ص���ة 
يف املحافظ���ة اإلى اأن احلملة �ص���ملت 
توزي���ع حقيبة نظافة �ص���حية حتتوي 
على اأدوات نظافة �صخ�ص���ية وبع�ش 
تعزي���ز  جه���ود  �ص���من  الع�ص���ائر 

النظافة يف االإ�صالحية.

نفذت موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية حملة نظافة لل�صجن 
االحتياطي مبحافظة اإب حتت �صعار »النظافة وعي 
و�ســـراكة جمتمعية« وا�صتهدفت احلملة كافة عنابر 
ال�صجناء واأروقة ال�ص���جن االحتياطي وتقدمي كميات 
كبرية من اأدوات النظافة واالأدوات ال�ص���حية واأدوية 

ل�صيدلية ال�صجن وذلك خالل �صهر مايو 2016م.
وجاءت احلملة عقب لقاءات عدة وتن�ص���يق م�ص���تمر 
من قبل اإدارة املوؤ�ص�ص���ة ممثلة مبدير عام املوؤ�ص�ص���ة 
ف�ص���ل عبي���د واجلان���ب الر�ص���مي باملحافظ���ة كم���ا 
�ص���اهمت العديد من املنظم���ات والهيئات باملحافظة 

كموؤ�ص�ص���ة االإمام البيحاين اخلريية واملجل�ش االأعلى 
لالأموم���ة والطفولة، وجمعية �ص���ما للتنمية والتمكني 

وجمعية البيئ���ة والتنمية االجتماعية وجمعية الهالل 
االأحمر اليمني و�ص���ندوق النظافة والتح�صني واحتاد 
ن�ص���اء اليم���ن واللجنة الوطني���ة للمراأة �ص���اهمت يف 

حتقيق جناح احلملة.
وخ���الل احلمل���ة اأ�ص���اد وكي���ل املحافظ���ة االأ�ص���تاذ 
عل���ي حممد الزمن  ب���دور القائمني عليه���ا واأهدافها 
االإن�ص���انية واملجتمعي���ة موؤك���دًا يف الوق���ت ذاته على 
اأهمي���ة تنظي���م مث���ل هك���ذا حم���الت كون �ص���ريحة 
ال�صجناء تعد من ال�صرائح املن�صية وت�صتحق اأن يلتفت 

اإليها اجلميع.

جاءت الحملة عقب لقاءات ،،
عدة وتنسيق مستمر من قبل 
إدارة املؤسسة ممثلة بمدير 
عــام املؤسسة فضل عبيد 
والجانب الرسمي باملحافظة

23اأخبار

موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية تد�سن م�سروع احلقيبة 
املدر�سية ملـائـة طالــب مـن اأ�سر الـ�سجـناء

ي�سيد بدور موؤ�س�سة ال�سجني وجمموعة 
احلاج علي حممد احلباري واأوالده
 يف رعاية ال�سجناء االأطفال بالدار

التوجي���ه  دار  ع���ام  مدي���ر  اأ�ص���اد 
االجتماع���ي بن���ني االأ�ص���تاذ حمم���د 
ال�ص���جني  موؤ�ص�ص���ة  ب���دور  الع���رايف 
الوطني���ة لتقدميها ميزانية �ص���هرية 
مبل���غ 200 األ���ف ري���ال كم�ص���اريف 
ت�صغيلية م�ص���تمرة للدار مت اعتمادها 
ودع���م  2016م  �ص���نة  بداي���ة  م���ن 
بع�ش اأن�ص���طته الثقافي���ة والرتفيهية 

والريا�صية... الخ
التوجي���ه  دار  ع���ام  مدي���ر  وع���رب 
واالإ�صالح االجتماعي بنني عن �صكره 
وتقدي���ره الكب���ري جله���ود املوؤ�ص�ص���ة 
الت���ي  ال�ص���هرية  امليزاني���ة  بتوف���ري 

تاأت���ي بتموي���ل م���ن جمموع���ة احلاج 
علي حمم���د احلب���اري واأوالده والتي 
اأ�ص���همت يف التخفي���ف م���ن معان���اة 

ال�صجناء االأطفال يف دار التوجيه.
واأ�ص���ار اإلى اأن هذه اللفتة االإن�ص���انية 
لي�ص���ت غريب���ة ع���ن االأ�ص���تاذ يحيى 
جمل����ش  رئي����ش  احلب���اري  عل���ي 
اإدارة جمموع���ة احل���اج عل���ي حممد 
احلب���اري واأوالده اأمني عام موؤ�ص�ص���ة 
يع���رف  ال���ذي  الوطني���ة  ال�ص���جني 
عن���ه ال�ص���عي احلثي���ث لفع���ل اخلري 
واالهتمام بال�صجناء االأطفال يف دار 
التوجي���ه االجتماع���ي واالح���داث يف 

اال�صالحيات املركزية.
ولفت اإلى اأن االأ�صتاذ يحيى احلباري 
م���ن رج���ال االأعم���ال الذي���ن يعملون 
ويعط���ون  ككل  املجتم���ع  مل�ص���لحة 
امل�ص���وؤولية االجتماعي���ة اأهمية كبرية 
ب���ني  م���ا  الت���وازن  عل���ى  للحف���اظ 
االقت�ص���اد والنظام البيئ���ي لتحقيق 

اأهداف املجتمع ب�صكل مبا�صر.
اإلى ذل���ك ثمن مدي���ر عام موؤ�ص�ص���ة 
ال�صجني الوطنية االأ�صتاذ ف�صل عبيد 
ب���دور جمموع���ة احلاج عل���ي حممد 
احلب���اري واأوالده يف دعم �ص���ريحتي 

واالهتم���ام  واالأح���داث  االأطف���ال 
بتاأهيله���م عرب تبني برام���ج تدريبية 
لتنمية قدراتهم النف�ص���ية واإك�صابهم 
عل���ى  واملق���درة  بالنف����ش  الثق���ة 

النخراط يف املجتمع.
وبني باأن موؤ�ص�ص���ة ال�صجني بالتن�صيق 
م���ع دار التوجي���ه تعم���ل عل���ى توفري 
امل�ص���اريف الت�ص���غيلية للدار وكذلك 
تبني اإقامة برام���ج تاأهيلية وتدريبية 
لالأطفال يف الدار مبا يعزز الق�ص���اء 
عل���ى انت�ص���ار اجلرمي���ة واالنحراف 

بينهم.

مدير عام دار التوجيه االجتماعي بنني 

د�صنت موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية مطلع نوفمرب 2016م 
، توزي���ع احلقيبة املدر�ص���ية املتكاملة الأبناء ال�ص���جناء 
واملف���رج عنه���م حتت �ص���عار )م�ص���تقبلي ومدر�ص���تي 
ين�ص���دان عودتي( بتمويل من �ص���ركة �ص���ارب للتجارة 

والت�صويق وجمموعة اجليل اجلديد.
وا�ص���تهدف امل�ص���روع 100 طال���ب وطالب���ة م���ن اأبناء 
ال�ص���جناء واملفرج عنهم، يف اإطار م�ص���اريع املوؤ�ص�ص���ة 

التي تعنى برعاية ال�صجناء واأ�صرهم تعليميًا.

وقال اأمني عام موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية ال�صيخ يحيى 
عل���ي احلباري »اأن م�ســـروع احلقيبة املدر�ســـية لأبناء 
اأ�ســـر ال�سجناء �سمن امل�ســـاريع التي تتبناها امل�ؤ�س�سة 

لع�ن ال�سجناء واأ�سرهم«.
من جانبه اأو�ص���ح مدير عام املوؤ�ص�صة ف�صل عبيد باأن 
م�صروع توزيع احلقيبة املدر�صية، ياأتي �صمن امل�صاريع 
التي تهدف لرعاية ال�ص���جناء واأ�صرهم الذين يفقدون 
عائلهم ومن يقوم على اإعا�صتهم وتوفري احتياجاتهم.

م���ن جانبه اأ�ص���ار مدي���ر ع���ام التدري���ب والتاأهيل يف 
م�ص���لحة ال�ص���جون باالأمانة العقيد عب���د اهلل احلكيم 
اإل���ى اأهمية تقدمي العون الأ�ص���ر ال�ص���جناء، مثمنًا دور 
موؤ�ص�صة ال�صجني يف تقدمي احلقيبة املدر�صية للطالب 

من اأبناء اأ�صر ال�صجناء.
وعربت اأ�ص���ر ال�صجناء عن �ص���كرهم ملوؤ�ص�صة ال�صجني 
الوطنية ودعمها املتوا�ص���ل لل�ص���جناء واأ�صرهم وتبني 

ق�صاياهم العادلة.

بتم�يل من �سركة �سارب للتجارة والت�س�يق وجمم�عة اجليل اجلديد
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بتمويل جمموعة احلاج علي حممد احلباري واأوالده

توفري احتياجات ال�سجينات يف االإ�سالحيات املركزية ودور 
الرعاية االجتماعية بتكلفة 3 ماليني ريال خالل العام 2016

�سنعاء –خا�س

احتياج���ات  الوطني���ة  ال�ص���جني  موؤ�ص�ص���ة  وفــرت   
ال�ص���جينات م���ن م�ص���تلزمات �ص���حية واأدوات نظافة 
عام���ة و�صخ�ص���ية ومالب����ش واحتياج���ات اأطفاله���ن 
يف االإ�ص���الحيات املركزي���ة يف اأمانة العا�ص���مة واإب، 
وذم���ار، وحج���ة، وك���ذا دور الرعاي���ة االجتماعية يف 
االأمان���ة بتموي���ل م���ن جمموع���ة احل���اج عل���ي حممد 

احلباري واأوالده.

وتق���دم موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطني���ة دعم���ًا �ص���هريًا 
الرعاي���ة  ودور  املركزي���ة  االإ�ص���الحيات  لنزي���الت 

االجتماعية ح�صب االحتياج طول العام 2016.
واأو�ص���ح االأمني العام يف موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطنية 
االأ�ص���تاذ يحي���ى عل���ي احلباري ب���اأن ه���ذه التربعات 
املقدم���ة من جمموع���ة احلباري تاأت���ي يف اإطار الدور 
املجتمعي واالإن�ص���اين جتاه هذه الفئات ال�صعيفة التي 

تعي�ش يف اال�صالحيات ودور الرعاية االجتماعية.
من جانبه اأ�صار مدير عام موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية 
االأ�ص���تاذ ف�صل عبيد اإلى اأن اإجمايل امليزانية املقدمة 
لل�صجينات يف االإ�صالحيات ودور الرعاية االجتماعية 

بلغت 3 ماليني ريال خالل عام 2016.
ولفت اإلى اأن املوؤ�ص�ص���ة تقدم لنزيالت االإ�صالحيات 
ودور الرعاية االجتماعية )250 األف( ريال كل �ص���هر 
يت���م توزيعها يف عم���وم االإ�ص���الحيات املركزية ودور 
الرعاية االجتماعية ح�صب االحتياج وفق خطة زمنية 
حم���ددة لتغطي���ة احتياجاتهن واحتياج���ات اأطفالهن 

املرافقني يف ال�صجن يف خمتلف اجلوانب.
وث��م��ن عبيد مت��وي��ل جم��م��وع��ة احل���اج ع��ل��ي حممد 
يف  ال�����ص��ج��ي��ن��ات  اح��ت��ي��اج��ات  واأوالده  احل���ب���اري 
االجتماعية  الرعاية  ودور  املركزية  االإ�صالحيات 
اإن�صانيًا  عماًل  ذل��ك  معتربًا  بال�صجينات،  اخلا�صة 
يف  اجل��ان��ب  بهذا  يهتم  م��ن  يوجد  قلما  واجتماعيًا 

وقتنا احلا�صر خا�صة يف ظل الظروف ال�صعبة التي 
تعي�صها بالدنا.

االأ�ص���تاذ  املوؤ�ص�ص���ة  يف  وامل�ص���اريع  الربام���ج  مدي���ر 
من�صور ال�صرحة اأ�صار اإلى اأن املوؤ�ص�صة ت�صعى جاهدة 
بعد عم���ل درا�ص���ات ميداني���ة لل�ص���جينات واأطفالهن 
لتقنني اأهم االحتياجات ال�ص���رورية لهن كون �صريحة 
ال�ص���جينات واأطفاله���ن املرافق���ني من�ص���ية متاماً يف 
املجتمع وانطالقًا من امل�ص���وؤولية االجتماعية جتاه كل 
اإن�صان خلف الق�صبان فاإن املوؤ�ص�صة تقدم هذا الدعم 

ال�صهري لتوفري اأهم احتياجاتهن.
اإل���ى ذلك اأ�ص���اد مدي���ر ع���ام االإ�ص���الحية املركزية 
باأمانة العا�ص���مة العميد ناجي اجلويف بدور موؤ�ص�ص���ة 
ال�ص���جني الوطنية املجتمعي واالإن�ص���اين جتاه ق�ص���ايا 
ال�ص���جناء وال�ص���جينات وتقدمي املوؤ�ص�ص���ة احتياجات 
ال�صجينات ب�صكل �صهري بتمويل جمموعة احلاج علي 

حممد احلباري واأوالده.  
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تنظيـم دورة تدريبـيـة خـا�سـة باملـ�سـغـولت اليـدويــة 
و�سناعة البخور والعطور ودورات دعم نف�سي لل�سجينات 

يف االإ�سالحية املركزية ب�سنعاء 

موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية تنظـم دورة تدريبية لل�سجناء 
االأحداث يف م�سلحة التاأهيـل واالإ�ســالح باالأمانــة

ال�سبت:2016/11/12

نظمت موؤ�ص�ص����ة ال�ص����جني الوطنية 
دورة تدريبي����ة يف ق�ص����م ال�ص����جينات 
باالإ�ص����الحية املركزي����ة ب�ص����نعاء يف 
جم����ال امل�ص����غوالت اليدوية و�ص����ناعة 
اإل����ى  باالإ�ص����افة  والعط����ور،  البخ����ور 
دورات الدع����م النف�ص����ي حتت �ص����عار 

)�ص����جناء و�ص����جينات قادري����ن عل����ى 
العمل( بتمويل من جمموعة املرحوم 

احلاج علي حممد احلباري.
واأو�ص����ح مدير عام املوؤ�ص�صة االأ�صتاذ 
ف�صل عبيد باأن الدورة التدريبية التي 
ا�ص����تمرت 15 يومًا من �ص����هر نوفمرب 
2016م هدفت اإلى تاأهيل 70 �صجينة 
يف جمال االأ�ص����غال اليدوية و�ص����ناعة 

العطور والبخور باالإ�صافة اإلى دورات 
الدعم نف�صي.

ون����وه باأن الدورة هدف����ت اإلى تدريب 
ح����رف  عل����ى  ال�ص����جينات  وتاأهي����ل 
ومهارات يدوية جتعل من ال�صجينات 
عن����د خروجهن من ال�ص����جن قادرات 

على االندماج يف املجتمع.
م����ن جانب����ه اأو�ص����ح مدي����ر الربامج 

اأن  ال�ص����رحة،  من�ص����ور  وامل�ص����اريع 
اإ�ص����غال اأوق����ات ال�ص����جينات فيما هو 
نافع ومفيد يبعد ال�صجينات عن بوتقة 
التفك����ري ال�ص����لبي الذي قد ي�ص����اعف 
احلال����ة النف�ص����ية لل�ص����جينة، كما اأن 
الو�ص����ائل  اأح����د  والتاأهي����ل  التدري����ب 
الناجحة يف احلد من اأ�صباب ودوافع 

اجلرمية لدى ال�صجناء ب�صكل عام.

نظمــت موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطني���ة دورة تدريبي���ة 
خا�ص���ة بالربام���ج التطبيقية للحا�ص���ب االآيل لق�ص���م 
االأح���داث يف م�ص���لحة التاأهي���ل واالإ�ص���الح باأمان���ة 
العا�ص���مة خالل �ص���هر نوفمرب 2016م .. وقال مدير 
عام املوؤ�ص�ص���ة االأ�صتاذ ف�ص���ل حمرز، باأن الدورة التي 
ا�ص���تمرت ل�ص���هر كامل هدفت اإلى تاأهيل20�صجني يف 

ق�صم االأحداث باالإ�صالحية املركزية ب�صنعاء، م�صريًا 
اإلى اأن املوؤ�ص�ص���ة تهدف من خالل م�ص���اريع التدريب، 
اإل���ى تاأهيل ال�ص���جناء وتدريبهم يف جم���االت خمتلفة 
لي�صهل عليهم عند خروجهم من ال�صجن االندماج يف 
املجتمع.. من جانبه اأو�ص���ح مدير الربامج وامل�صاريع 
اأ/ من�ص���ور ال�ص���رحة اأن التدري���ب �ص���مل الربام���ج 

 Dos – win)dows –( التطبيقية للحا�ص���ب االآيل
 ))word – excel – power point – internet
واأفاد باأن املوؤ�ص�ص���ة اعتمدت يف الدورة مادة احلا�صب 
االآيل املعتم���د ل���دى جامعة العل���وم والتكنلوجيا.. اإلى 
جان���ب اعتم���اد ال�ص���هادة م���ن وزارة التعلي���م الفن���ي 

والتدريب املهني.
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تنفيذ برنامج تدريبي 
خا�س بتاأهيل الأحداث

موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية توفر امل�ستلزمات 
الريا�سية لدار التوجيه الجتماعي 

ال�سجني و توزع اأدوات مطابخ على مراكز احلجز الحتياطي 
باأمانة العا�سمة وتبني وتاأثث مطبخًا لنزيالت ا�سالحية اإب

بدار الت�جيه الجتماعي
بنني باأمانة العا�سمة

 نفذت موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطنية خالل �ص���هر 
ماي���و2016م ب���دار التوجي���ه االجتماعي – بنني 
باأمان���ة العا�ص���مة �ص���نعاء الربنام���ج التدريبي 
اخلا����ش بتاأهي���ل االأحداث نف�ص���يا ً حتت �ص���عار 
)املت�ص���امح راب���ح(، و)اكت�ص���ف ذات���ك واأطل���ق 
قدرات���ك( وال���ذي تنظم���ه املوؤ�ص�ص���ة يف العديد 
م���ن ال�ص���جون بتمويل من جمموع���ة احلاج علي 
حممد احلباري.. وهدف الربنامج اإلى اإك�ص���اب 
االأطفال مهارات جديدة تنمي فيهم ال�صخ�ص���ية 
االإيجابية بحيث ي�ص���هل دجمهم يف املجتمع عند 

خروجهم من الدار ليكونوا فاعلني ومنتجني.
ويف التد�ص���ني الذي ح�ص���ره اأمني ع���ام املجل�ش 
املحل���ي باأمانة العا�ص���مة االأ�ص���تاذ اأمني جمعان 
اأ�ص���ارت م�ص���ئولة العالق���ات العامة يف موؤ�ص�ص���ة 
ال�صجني مي�صون االإرياين اإلى دور املوؤ�ص�صة والذي 
ال يقت�ص���ر فق���ط يف تق���دمي الدور امل���ادي ولكن 
يتع���دى اإل���ى رعاية ال�ص���جني اجتماعيَا ونف�ص���يَا 
وتاأهيله ليعود اإلى املجتمع �صخ�ص���ًا منتجًا يقوم 

بدوره يف بناء هذا الوطن.
 م���ن جانبه اأ�ص���اد وكيل اأمانة العا�ص���مة لقطاع 
ال�ص���ئون االجتماعية والعمل حمود النقيب بدور 
موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية يف تبني برامج تدريبية 
لل�ص���جناء، داعي���ًا منظمات املجتم���ع املدين اإلى 
تبني ق�صايا ال�صجناء واالهتمام ب�صوؤونهم وتبني 

ق�صاياهم.
بدوره اأو�صح مدير الدار االأ�صتاذ حممد العرايف 
ب���اأن الربنام���ج التدريب���ي عمل عل���ى تعزيز ثقة 

الطفل احلدث بنف�صه وتنمية قدراته ومواهبه.

بدعم من رجل املال واالأعمال ال�ص���يخ يحيى علي 
احلب���اري اأمني ع���ام موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطنية، 
نفذت املوؤ�ص�ص���ة م�ص���روع توفري كافة امل�ص���تلزمات 
لرعاي���ة  االجتماع���ي  التوجي���ه  ل���دار  الريا�ص���ية 
ال�ص���جناء االأحداث مطلع العام 2016م ، وهدفت 
املوؤ�ص�صة من خالل هذا امل�صروع اإلى احلفاظ على 

�ص���حة نزالء الدار ال�ص���حية والنف�صية، وذلك من 
خالل �ص���غل اأوق���ات فراغهم مبا ه���و مفيد ، حيث 
�صاهمت املوؤ�ص�صة بعد ذلك يف اإقامة دوري ريا�صي 
ب���ني نزالء دار التوجيه االجتماع���ي وبع�ش االأندية 
اخلارجي���ة القريبة من الدار خالل �ص���هر فرباير 

2016م.

ج���الل  الل���واء  ال�ص���ابق  الداخلي���ة  وزي���ر  برعايــة 
عل���ي الروي�ص���ان، وبتموي���ل من جمموع���ة احلاج علي 
حمم���د احلباري و�ص���من حمل���ة اإغاثة ال�ص���جون التي 
نفذته���ا املوؤ�ص�ص���ة مت توف���ري اأدوات املطابخ لل�ص���جون 
االحتياطية ، �ص���جن البحث اجلنائي باأمانة العا�صمة 
خالل �ص���هر اإبريل وكذا بناء وتاأثيث مطبخ للنزيالت 
باالإ�ص���الحية املركزية مبحافظ���ة اإب بتكلفة اإجمالية 
) 1.300.000( ري���ال وتاأت���ي اأهمي���ة امل�ص���روع كونه 

يتلم�ش احتياجات ال�ص���جناء التي من �صاأنها املحافظة 
عل���ى �ص���حتهم حي���ث اأ�ص���بحت اأدوات املطاب���خ غري 
موؤهلة لال�ص���تخدام االآدمي مما �صبب يف انت�صار كثري 
م���ن االأمرا�ش املعوية لل�ص���جناء ح�ص���ب اإف���ادة بع�ش 

االأطباء يف ال�صجون.
اجلدير بالذكر اأنه مت توفري �ص���غاطات وقدور و�ص���ول 
وطي�ص���ان ومالع���ق و�ص���حون وفرامات حل���م واأفران 

وبع�ش اأدوات الطباخة االأخرى.

متابعات 29مقــال28

»اإن�ص���ان« الربنام���ج الذي عرب ع���ن الكثري من الق�ص����ش االإن�ص���انية الذي 
تعاط���ف معها اجلميع يف اليمن والوط���ن العربي والعامل ممن تابعوا الربنامج 
حمقق���ني بذلك قول ر�ص���ولنا الكرمي »مثـــل امل�ؤمنـــني يف ت�ادهـــم وتراحمهم 
وتعاطفهـــم مثـــل اجل�ســـد ال�احـــد اإذا ا�ســـتكي منـــه ع�ســـ� تداعـــى لـــه �ســـائر 
اجل�سد بال�سهر واحلمى« حيث تلقينا يف موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية العديد من 
االت�ص���االت من رجال اأعمال وب�ص���طاء ف�صلوا اقت�ص���ام لقمة عي�صهم ال�صئيلة 
مع �ص���جني اأو اأ�صرة �ص���جني بالرغم من الظروف ال�صعبة التي متر بها البالد 

رازحه حتت وطاأة احلرب.

 اأثب���ت اليماني���ون يف كل م���كان باأنه���م حقًا االأل���ني قلوب���ًا واالأرق اأفئدة كما 
و�صفهم ر�صول اهلل. ال ين�صى اأحد من فريق املوؤ�ص�صة ذلك امل�صهد املوؤثر الأ�صرة 
املف���رج عنه م.ح يف اليوم التايل لالإفراج حني زارت هذه العائلة املوؤ�ص�ص���ة يف 
بكاء وتاأثر وامتنان للدور الذي قامت به املوؤ�ص�صة من خالل الربنامج مما  اأثر 
يف اجلميع وهون على فريق املوؤ�ص�ص���ة والربنامج ال�ص���اعات الطويلة املحمومة 
بالعمل واجلهد وال اأن�ص���ى اأي�ص���ا ذلك الرجل الطاعن بال�ص���ن الذي هرع فور 
ا�ص���تالمه راتبه الب�ص���يط وت���ربع به كله.. حاولن���ا ثنية فعليه عل���ى االأقل ترك 
ما ي�ص���تطيع اأن يق�ص���ي به بقية ال�ص���هر فما كان من���ه اإال اأن يرف�ش ويقول لنا 
»لالآخـــرة يـــا عيـــايل قد كمـــل العمر، ع�ســـى اأن يفـــرج اهلل بها عنـــي كرب ي�م 
الدين«  كما هناك اأي�صًا ق�صة ذلك املع�صر �ش .ع الذي قبع يف اأروقة ال�صجن 
املركزي ملا يزيد عن �ص���بعة ع�ص���ر عامًا يف حني توفيت والدته و زوجته وت�صرد 
اأطفاله يف ال�ص���وارع نتيجة لعجزه عن �صداد الدين الذي عليه ومت االإفراج عنه 
بف�صل اهلل ثم م�صاعدة اخلريين الذي تفاعلوا مع ق�صته االأليمة الظاملة حيث 
مت اإخراجه من ال�ص���جن بالدفع عنه كما مت تزويجه وتولت املوؤ�ص�صة دفع بع�ش 
االإيج���ارات وتكافح االآن الإعادته اإلى وظيفته يف ال�ص���لك الع�ص���كري بعد اأن مت 

ف�صله ب�صبب بقائه الطويل يف ال�صجن.

واآخري���ن ممن ف���رج النا�ش كروبهم ع���رب الربنامج الذي ع���رب عن معاناة 
هوؤالء النا�ش و�ص���دح باأ�صواتهم من خلف الق�ص���بان، الذين اأخذوا بذنوب مل 
يرتكبونه���ا واإن ارتكبوه���ا فقد نالوا من املجتمع العقاب الكايف وال ي�ص���ح باأي 

حال من االأحوال االنتقا�ش من اإن�صانيتهم.

وهك���ذا كان برنامج اإن�ص���ان الذي تبنت موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطنية اإنتاجه 
ليكون و�ص���يط اخلري بني النا�ش وبني املع�ص���رين واملظلوم���ني ومن املخطط اأن 
ي�ص���تمر هذا الربنامج يف البث �ص���نويًا لعر�ش ق�ص���ايا خمتلفة ومتنوعة تتعلق 

بالذين جار عليهم الزمن ومل ت�صتطع �صمائرنا نكرانهم اأو التخلي عنهم.

ال�صجني هو ذاك االأخ، االبن، البنت، الزوج، الزوجة، ال�صديق الذي اأودت به احلياة ل�صبب اأو الآخر الأن تقيد حريته خلف 
ق�صبان ال�صجن. حريته ولي�ش اإن�صانيته بالتاأكيد، لذلك ا�صتجبنا للنداء االإن�صاين الذي يقف خلف �صمائرنا ورغبة منا يف 
م�ص���اركة النا�ش االأجر وتوعيتهم بالق�ص���ايا العادلة التي تقبع خلف الق�ص���بان خرجنا يف موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية بفكرة 
برنامج اإن�صان .. والتي تقوم على عر�ش ق�ص�ش ال�صجناء وال�صجينات من املع�صرين الذين جرتهم الديون نحو ال�صجن.

ق�صة املع�صر �ش .ع الذي قبع يف 
اأروقة ال�صجن املركزي ملا يزيد عن 

�صبعة ع�صر عاما يف حني توفيت 
والدته و زوجته وت�صرد اأطفاله يف 
ال�صوارع نتيجة لعجزه عن �صداد 

الدين الذي عليه ومت االإفراج 
عنه بف�صل اهلل 

الربنامج الذي عرب عن معاناة هوؤالء 
النا�ش و�صدح باأ�صواتهم من خلف 
الق�صبان الذين اأخذوا بذنوب مل 
يرتكبونها واإن ارتكبوها فقد نالوا 

من املجتمع العقاب الكايف وال ي�صح 
باأي حال من االأحوال االنتقا�ش

 من اإن�صانيتهم

مي�سـ�ن الريانـياإن�ص����ان
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كرمــت وزارة ال�ص���ئون االجتماعي���ة 
والعمل ووزارة حقوق االإن�صان موؤ�ص�صة 
ال�ص���جني الوطني���ة نظ���ري جهودها و 
دورها الرائد من خالل تقدمي العديد 
م���ن الربام���ج واالأن�ص���طة الت���ي م���ن 
�ص���اأنها رعاية ال�صجني وكذا الإطالقها 
وال���ذي  الوطن���ي  االإغاث���ة  برنام���ج 
ا�ص���تهدفت من خالله اأكرث من ع�صرة 
اآالف �ص���لة غذائية مل�صاعدة النازحني 
واملت�صررين من العدوان على اليمن .
و يف احلف���ل الذي اأقيم بقاعة جمل�ش 
الوزراء االأربعاء 2016/3/30م  األقى 
االأ�ص���تاذ يحيي عل���ي احلباري االأمني 

فيه���ا  اأك���د  كلم���ة  للموؤ�ص�ص���ة  الع���ام 
يعمل���ون  وكوادره���ا  املوؤ�ص�ص���ة  “اأن 
وفق���ًا للمعاي����ري االإن�ص����انية ، من اأجل 
تقدمي امل�ص����اعدات لكل من ي�ص����تحق 
بعيدًا عن اأ�ص����واء الكامريات، وذلك 
لتحقيق ر�ص����الة املوؤ�ص�صة التي اأن�صاأت 
م����ن اأجله����ا �ص����اكرًا يف الوقت نف�ص����ه 
وزارت����ي العمل وحقوق االإن�ص����ان على 
هذا التكرمي الذي يع����د مبثابة حافز 
خللق مزيد من التناف�ش ال�صريف بني 
منظم����ات املجتمع املدين ، وقال ال بد 
اأن تكون هناك معايري للتكرمي حتظى 

به كل املوؤ�ص�صات العاملة دون حتيز.

فعاليات 32

وزارتا ال�سوؤون الجتماعية والعمل وحقوق الإن�سـان
 تكرمان موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية لدورهـا الإنـ�سانــي  

عقــدت اليوم مبقر موؤ�ص�ص����ة ال�ص����جني الوطني����ة دورة تدريبية خا�ص����ة 
باإعداد امل�صاريع االإن�صانية نظمتها املوؤ�ص�صة ملوظفيها.

واأ�صار مدير عام املوؤ�ص�ص����ة االأ�صتاذ ف�صل عبيد اإلى اأن موؤ�ص�صة ال�صجني 
تويل اأهمية كبرية يف تاأهيل وتدريب كوادرها مبا يلبي طموحات املوؤ�ص�صة 
يف العمل املجتمعي بالتن�صيق مع مدرب الدورة الدكتور جنيب املن�صور.

بدوره اأو�صح مدرب الدورة الدكتور جنيب علي املن�صور من�صق العالقات 
وال�ص����وؤون االإن�ص����انية يف مكتب االأم����م املتحدة، باأن اله����دف من الدورة 
رف����ع كفاءة منظمات املجتمع املدين يف اإعداد امل�ص����اريع االن�ص����انية التي 
ت�صتهدف فئات النازحني واملت�ص����ررين وال�صجناء وال�صجينات وا�صرهم 
ومب����ا ي�ص����هم يف تخفيف معاناته����م وحت�ص����ني االأداء التنم����وي ملنظمات 

املجتمع املدين.
واأ�ص����ار اإلى اأن الدورة متكن املتدربني من اأع����داد وكتابة واإدارة ومتابعة 

وتقييم امل�صاريع االإن�صانية على مراحلها املختلفة.

 ال�صبت 2017/1/28.

الوطنية  ال�صجني  موؤ�ص�صة  وقعت 
واأم�����ان�����ة ال��ع��ا���ص��م��ة واجل���ه���ات 
احل��ك��وم��ي��ة وال���ق���ط���اع اخل��ا���ش 
وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين على 
وث��ي��ق��ة رع���اي���ة ن�����زالء ال�����ص��ج��ون 
االأربعاء  يوم  وذلك  بهم  واالهتمام 

9-11-2016م .
وت���ن�������ش ال���وث���ي���ق���ة ع���ل���ى رع���اي���ة 
وبناء  وتاأهيلهم  ال�صجون  ن���زالء 
تبني  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  �صخ�صيتهم 
نيل  اأج���ل  م��ن  ال��ع��ادل��ة  ق�صاياهم 
الأنف�صهم  ليكونوا  وذل��ك  حريتهم، 

ووطنهم اأفرادًا فاعلني.

وّق����ع الوثيق���ة مدير عام موؤ�ص�ص���ة 
ال�ص���جني الوطنية االأ�ص���تاذ ف�ص���ل 
حمرز عبيد، ووكيل اأمانة العا�صمة 
لقط���اع اخلدم���ات االأ�ص���تاذ عل���ي 
ال�ص���قاف، ومدير عام االإ�صالحية 
املركزي���ة باأمانة العا�ص���مة العميد 
ناجي اجلويف، ومدير عام التاأهيل 
والتدريب باأمانة العا�صمة االأ�صتاذ 
يحيى املاخذي، ومديرعام ال�صوؤون 
االجتماعية والعمل باأمانة العا�صمة 
االأ�ص���تاذ جميب الفات�ش وعدد من 
م�ص���وؤويل منظم���ات املجتمع املدين 

والقطاع اخلا�ش.

دورة تدريبية لكادر موظفي موؤ�س�سة ال�سجني 
الوطنية خا�سة باإعداد امل�ساريع الإن�سانية

موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية توقع مع اأمانة 
العا�سمة واجلهات احلكومية والقطاع 
اخلا�ص وثيقة رعاية نزالء ال�سجون

 .. واح���دة  )اإن�ص���انية  �ص���عار  حتــت 
م�ص���ئولية م�ص���رتكة( نظم���ت موؤ�ص�ص���ة 
بلقي����ش  وموؤ�ص�ص���ة  الوطني���ة  ال�ص���جني 
م�ص���رتكة  فعالي���ة  ب�ص���نعاء  للتنمي���ة 
مبنا�صبة اليوم العاملي للعمل االإن�صاين، 
وال���ذي يوافق ال� 19 من اأغ�ص���ط�ش من 

كل عام 

ويف الفعالي���ة اأك���د مدير عام موؤ�ص�ص���ة 
ال�ص���جني اأ. ف�ص���ل حمرز عبيد وع�ص���و 
العم���ل  اأن  املوؤ�ص�ص���ة  اأمن���اء  جمل����ش 
االإن�صاين ي�صهم يف النهو�ش باملجتمعات 
وتعزي���ز بنيانه���ا االجتماع���ي الداخلي 
ويزيد من متا�ص���ك اأبنائه���ا وانتمائهم 
ق���درة  يع���زز  ال���ذي  االأم���ر  لوطنه���م، 
املجتمع على مواجهة حتديات و�صعاب 
احلا�ص���ر، كما ميكنه من ال�صري بخطى 

واثقة نحو امل�صتقبل.

واأ�ص���ار اإل���ى اأن الي���وم العامل���ي للعم���ل 
االإن�ص���اين حمف���ز الن�ص���مام املزيد من 
املتطوع���ني اإل���ى كاف���ة جم���االت العمل 
االإن�ص���اين وحتقي���ق املزيد م���ن الدعم 

املجتمع���ي املحلي وال���دويل للمنظمات 
املعنية العاملة يف هذا اجلانب.

.. وحث بيان �صادر عن املوؤ�ص�صتني بهذه 
والداعمني  والتجار  ال�ص���ركاء  املنا�صبة 
جهوده���م  توحي���د  عل���ى  واملتطوع���ني 

االإن�ص���انية الإغاثة كل من يحتاج الغوث 
بغ�ش النظر عن انتمائه.

واأك���د البي���ان اأن الي���وم العامل���ي للعمل 
االإن�ص���اين ميث���اق جدي���د ومتجدد يعرب 
عن التزام كافة املوؤ�ص�ص���ات واملنظمات 

باملعاي���ري  املج���ال  ه���ذا  يف  العامل���ة 
االإن�صانية والرغبة يف ا�صتمرار الوقوف 

اإلى جانب االإن�صان اأينما كان.
 14.1 ح���وايل  اأن  البي���ان  واأو�ص���ح 
مليون ميني يعي�ص���ون على امل�ص���اعدات 
الغذائي���ة االإن�ص���انية الطارئ���ة بح�ص���ب 
تقري���ر مكت���ب االأم���م املتحدة لل�ص���ئون 
االإن�ص���انية »اأوت�ســـا« يف اليم���ن، داعي���ًا 
واملحلي���ة  الدولي���ة  املنظم���ات  كاف���ة 
والن�صطاء للم�صاهمة يف تخفيف معاناة 
ال�ص���عب اليمن���ي .. ويف خت���ام الفعالية 
الت���ي تخللها عدد من الفق���رات الفنية 
مت تكرمي املوؤ�ص�صات واملنظمات الدولية 
والعربي���ة واملحلي���ة العامل���ة يف جم���ال 

العمل االإن�صاين واالإغاثي يف اليمن.
ح�ص���ر الفعالية م�صت�صار وزارة الثقافة 
اأم���ني عام املجمع اللغوي اليمني حممد 
عب���د ال�ص���الم من�ص���ور ورئي����ش قطاع 
املجتمع املدين يف الهيئة الوطنية العليا 
ملكافحة الف�ص���اد نور باعباد ومدير فرع 
م�ص���لحة التاأهي���ل واالإ�ص���الح العقي���د 

احمد مذكور.

�ساركت موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطني���ة يف االحتفالية الفنية 
والغنائي���ة للفنان���ني اليمني���ني الت���ي نظمه���ا دار التوجي���ه 
العا�ص���مة الثالث���اء 2016/6/21م،  باأمان���ة  االجتماع���ي 
م���ع اأطفال الدار حتت �ص���عار »الفنان الإن�ســـان« مب�ص���اركة 

ع�صرين يتيمًا من داري الرحمة والرفقاء.
ويف الفعالية اأ�صار رئي�ش جلنة ال�صئون االجتماعية باملجل�ش 
املحل���ي باأمانة العا�ص���مة حم���ود النقي���ب اإل���ى اأهمية دور 
املجتمع يف دعم االأطفال االأحداث نف�صيًا، وذلك عن طريق 
امل�ص���اركة الفاعلة والدعم لالأن�صطة والربامج التي تنفذ يف 
ال���دار.. م�ص���يدًا بجهود دار التوجي���ه االجتماعي واجلهات 
امل�ص���اركة يف برنام���ج اليوم املفتوح وعلى راأ�ص���ها موؤ�ص�ص���ة 
ال�ص���جني الوطني���ة وك���ذا الفنان���ني الذين يغر�ص���ون القيم 

الوطنية وال�صلوكية بفنهم.

33فعاليات

ال�سجني ت�سارك يف 
االأم�سية املفتوحة 

لنزالء دار التوجيه 
لل�سجناء االأطفال باأمانة 

العا�سمة - �سنعاء

موؤ�س�ستا ال�سجني الوطنية وبلقي�ص تنظمان فعالية
م�سرتكة مبنا�سبـة الــيـوم العاملـي للعمــل االإن�ساين

14.1 ملي�ن ميني  يعي�س�ن على امل�ساعدات الغذائية الإن�سانية 
الطارئة بح�سب تقرير مكتب الأمم املتحدة لل�سئ�ن الإن�سانية »اأوت�سا« يف اليمن
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�ساركت موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطنية يف حملة تكتل 
اإعالميات حتت �ص���عار )ن�صاء ي�ص���نعن ال�صالم( 
التي اأطلقها تكتل اإعالميات لدعم ق�ص���ايا الن�صاء 
احتف���ااًل مبنا�ص���بة الي���وم العامل���ي للم���راأة والذي 
ي�ص���ادف الثامن من مار�ش م���ن كل عام واإطالق 
حمل���ة األف وردة لل�ص���الم بال�ص���راكة مع موؤ�ص�ص���ة 

وج���وه لالإعالم والتنمية ومفو�ص���ية االأمم املتحدة 
ال�ص���امية حلقوق االإن�ص���ان. ويف احلفل الذي اأقيم 
بالتعاون مع موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطنية وموؤ�ص�ص���ة 
ريجني للتنمية وحقوق االإن�ص���ان وموؤ�ص�ص���ة �ص���الم 
لال�صتجابة االإن�ص���انية والتنمية .. األقيت كلمة عن 
ال�ص���ركاء قدمته���ا املدير التنفيذي ملوؤ�ص�ص���ة وجوه 

لالإع���الم والتنمي���ة مليح���ة االأ�ص���عدي، واأ�ص���ارت 
الكلم���ة اإلى اأهمية تك���رمي املراأة ودعم ق�ص���اياها 
باعتبارها �صريك فاعل يف بناء الوطن.  موؤكدًة اأن 
احلفل �ص���يكون تقليدَا �صنويَا كاأحد اأهداف التكتل 
الراف�ص���ة لتقنني دور امل���راأة واإتاحة فر�ص���ة اأكرب 

لها.

ال�ص���جني  موؤ�ص�ص���ة  اأقام���ت 
الفط���ر  عيدي���ة  الوطني���ة 
املب���ارك 1437ه���� ملوظفيها 
كل���ل  دون  يعمل���ون  الذي���ن 
رعاي���ة  جم���ال  يف  مل���ل  اأو 
وال�ص���جينات  ال�ص���جناء 

تخ�ص�ص���ه،  بح�ص���ب  كالً  
ه���ذا وق���د رحب مدي���ر عام 
املوؤ�ص�صة بفريق العمل مثمنًا 
جهودهم الكب���رية واملبذولة 
يف �ص���بيل حتقي���ق اأه���داف 
املوؤ�ص�ص���ة الت���ي من �ص���اأنها 

رعاي���ة ال�ص���جني موؤك���ًدا يف 
الوق���ت ذات���ه عل���ى اأهمي���ة 
تظافر اجلهود والعمل بروح 
لتحقي���ق  الواح���د  الفري���ق 
املزي���د م���ن النجاحات على 

�صعيد العمل االإن�صاين.

حتت �سعـــار )ن�ساء ي�سنعن ال�ســـالم( 
موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية ت�سارك يف حملـة تكـتـل اإعـالميـات 

.. و تقيم عيدية ملوظفيها مبنا�سبة
 عيد الفطر املبارك 1437هـ

فعاليات 34

ال�ص���جني  موؤ�ص�ص���ة  ع���ن  �ص���در 
الدلي���ل  كتي���ب  حديث���ًا  الوطني���ة 
ال�صامل لل�ص���جني يربز فيه حقوق 
والدلي���ل  ال�ص���جني  وواجب���ات 
الق�صائي لل�ص���جني وغري ال�صجني 
اليمني���ة  ال�ص���ركة  م���ن  بتموي���ل 

الدولية لل�صناعات الغذائية.
ب���دوره واأو�ص���ح مدي���ر ال�ص���ئون 
ال�ص���جني  موؤ�ص�ص���ة  القانوني���ة يف 
الوطنية املحام���ي عبد امللك عبد 
اهلل �ص���رف الدين الذي جمع واأعد الكتيب اأن الكتيب يت�ص���من 
ن�ص���و�ش ومواد القانون اليمني واملعاهدات الدولية امل�ص���ادقة 
عليه���ا يف اجلمهوري���ة اليمني���ة والت���ي تخ����ش حقوق ال�ص���جني 
ومبادئ اأ�صا�ص���ية لعدالة االأحداث وحقوق ال�ص���جني يف ال�صجون 

االحتياطية.
وقال املحامي �ص���رف الدين: »اأي�ص���ا ت�ص���من الكتيب نبذة عن 
اإدارة ال�ص���جون وموظفيه���ا وال�ص���مانات القانوني���ة للح���د م���ن 
�صيا�ص���ات االحتجاز، وواجبات ال�ص���جناء داخل مراكز التاأهيل 

واالإ�صالح«.

الـم�ؤ�س�سة ت�سـدر كتيـب 
الدليل ال�سامـل لل�سجني

عرب عدد من اأ�ص����ر ال�ص����جناء املع�ص����رين املفرج عنهم عرب موؤ�ص�صة ال�صجني 
الوطنية عب�ّروا عن �ص����عادتهم الكبرية خلروجهم من ال�ص����جون، بعد اأن تابعت 

املوؤ�ص�صة اإجراءات خروجهم ودفع املبالغ امل�صتحقة عليهم.
زوجة ال�ص����جني في�ص����ل  تقول: »مل اأكن اأتوقع خروج في�ص����ل من ال�ص����جن يف 
هذه الظروف ال�ص����عبة التي متر بها بالدن����ا جراء احلرب الظاملة عليها حيث 
كان����ت االآمال �ص����عيفة ج����دا ًبعد اأن �ص����اءت االأح����وال وتقطعت ال�ص����بل، اإال اأن 
موؤ�ص�ص����ة ال�صجني الوطنية عملت ما مل نتوقعه مبتابعة ق�صية زوجي ودفع املبلغ 
امل�ص����تحق عليه ليتم االإفراج عنه، م�ص����يفة ً: في�ســـل العائل ال�حيد لأ�ســـرتنا 
وحالنا ط�ال الثالث ال�سن�ات التي م�ست يف ال�سجن �سعبة للغاية حيث مل 
نلقـــى مـــن ي�فر لنا لقمـــة العي�ص واإيجار البيت..حياتنا ط�ال فرتة �ســـجنه 

حم�س�رة على الدي�ن املرتاكمة«.
واأو�ص����حت زوجة في�ص����ل الثانية باأنه����ا يتيمة وكذلك زوجها يتيم ولفي�ص����ل 
اأربعة اأوالد من الزوجة االأولى وهو ما فاقم معاناة العي�ش على اأ�صرتها يف فرتة 

�صجن زوجها.
�سكـــرًا مــ�ؤ�ســ�ســة ال�سجـيــن

اأم مالطف البهل�يل قالت: حتولت احلياة بعد اأن �صجن اأبنها الوحيد مالطف 
اإلى جحيم حيث كان العائل الوحيد الأ�صرتنا من خالل عمله على دراجة نارية.

وبينت باأن زوجها امل�صن اأ�صطر الى اخلروج للعمل لتوفري لقمة العي�ش اإال اأنه مل 

يجد عمل لكرب �صنه ما دفعه للت�صول.
وعربت عن �ص���عادتها الغامرة خلروج ابنها من ال�ص���جن بعد اأن دفعت موؤ�ص�صة 
ال�ص���جني ما عليه من مبلغ مايل، �صاكرة موؤ�ص�ص���ة ال�صجني وجمموعة احلاج علي 
حممد احلباري واأوالده وكل فاعلي اخلري امل�صاهمني يف االإفراج عن ابنها الوحيد.
م���ن جانبه اأ�ص���ار اأخو عل���ي اليماين باأن اأ�ص���رتهم فقدوا االأم���ل يف االإفراج عن 
اأخيهم لعدم قدرتهم دفع املبلغ املايل الذي عليه، يف الو�ص���ع املتاأزم الذي تعي�ص���ه 

بالدنا من عدوان وح�صار مما اأثر على احلياة املعي�صية ب�صكل كبري.
ون���وه باأن اأ�ص���رتهم اأكتفت بزيارة اأخيهم لل�ص���جن من وقت الأخر وتفقد و�ص���عه 
واحتياجاته اإلى اأن جاءت موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطنية وتبنت احلق اخلا�ش الذي 
علي���ه وه���و مبلغ مايل حتمل���ه اأخوهم علي ل�ص���يخ القبيلة حي���ث كان يعمل مرافق 
لل�صيخ واأعار �صالحه الأحد اأ�صحابه ومل يعده له فحكم عليه �صيخ القبيلة دفع قيمة 

ال�صالح وعندما مل ي�صتطع حكم عليه بال�صجن حتى �صداد املبلغ املايل.
وعرب عن �ص���كره ملوؤ�ص�صة ال�ص���جني والعاملني فيها وجمموعة احلاج علي حممد 

احلباري وكل من �صاهم يف االإفراج عن اأخيه.
اجلدير باالإ�ص���ارة اأن موؤ�ص�صة ال�ص���جني اأفرجت عن 15 �صجني مع�صٍر يف اختتام 
م�ص���روع االإفراج عن ال�ص���جناء املع�ص���رين للعام 2016 ليكون ع���دد املفرج عنهم 
يف عام 2016 )138( �ص���جينًا مع�ص���را ًمن �ص���جون حمافظات اجلمهورية بتكلفة 

اإجمالية 130 مليون ريال.

اأُ�َسر �سجناء املفرج عنهم

موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية اأعادت لنا االبت�سامة

35ا�ستطـالع
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ال�سجني تقوم بزيارة الأماكن االحتجاز يف املناطق
 االأمنية ومراكز ال�سرطة باأمانة العا�سمة-�سنعاء

العزي���ز  عب���د  الع���ام  النائ���ب  اأ�ســاد 
البغ���دادي خ���الل لقائ���ه ي���وم االإثنني 
ع���ام  مدي���ر  م���ع  2016/12/5م، 
موؤ�ص�صة ال�ص���جني الوطنية ف�صل عبيد 
اأ�ص���اد بجه���ود املوؤ�ص�ص���ة يف االهتم���ام 
باأو�صاع ال�صجناء ومد يد العون لهم.. 
وثم���ن النائ���ب الع���ام جهود موؤ�ص�ص���ة 
ال�ص���جني يف العمل االإن�صاين باالإفراج 
ع���ن ال�ص���جناء املع�ص���رين واالهتم���ام 
بق�ص���اياهم، موؤكدًا ا�ص���تعداد النيابة 
العامة للتعاون مع املوؤ�ص�ص���ة وت�ص���هيل 
ال�ص���جناء،  يخ����ش  فيم���ا  مهامه���ا 

م�ص���ريًا اإلى اأن النياب���ة العامة مهتمة 
باجلانب االإن�ص���اين م���ع احلفاظ على 
�ص���يادة القانون باالإ�صافة اإلى التعامل 
ب�ص���فافية يف دف���ع احل���ق اخلا�ش بعد 
اإكمال احلق العام لل�صجناء املع�صرين.

م���ن جانب���ه اأكد مدي���ر عام موؤ�ص�ص���ة 
ال�صجني على اأهمية التعاون مع النيابة 
العامة يف ت�صهيل تبني ق�صايا ال�صجناء 
املع�ص���رين، و�صري عمل م�ص���روع العون 
املوؤ�ص�ص���ة  تنف���ذه  ال���ذي  الق�ص���ائي 
للرتافع عن ال�ص���جناء املعدمني وتبني 

ق�صاياهم.

بنــاًء عل���ى تكلي���ف مدير عام 
اأم���ن اأمان���ه العا�ص���مة العميد 
امل���اوري،  عبداحلكيم  الرك���ن 
ويف اإط���ار ال�ص���راكة املجتمعية 
والتع���اون ب���ني وزارة الداخلية 
وموؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطني���ة، 
ق���ام وف���د ٌ م���ن املوؤ�ص�ص���ة يوم 
االأحد: 2016/6/19م بالنزول 
املي���داين مع بع�ش قي���ادة اأمن 
االحتج���از  الأماك���ن  االأمان���ة 
يف املناط���ق االأمني���ة واأق�ص���ام 
ال�ص���رطة، به���دف معرفة عدد 
املحتجزين، وامل�ص���وغ ال�صرعي 
املخالفات  ور�ص���د  لالحتجاز، 
يف اأماك���ن االحتج���از ورفعها، 

ومعرفة االحتياجات وما ميكن 
تقدمي���ه من قب���ل املوؤ�ص�ص���ة.. 
وكان فري���ق الن���زول املي���داين 
مكونًا من مدير عام املوؤ�ص�ص���ة 
ف�ص���ل عبي���د ومدي���ر الرقاب���ة 
والتفتي�ش يف اإدارة اأمن االأمانة 
اال�ص���الحيات  ف���رع  ومدي���ر 
باأمانة العا�ص���مة العقيد اأحمد 

مذكور وم�صاعديهم.
وق���د اأبدى الفري���ق مالحظاته 
وقدم تو�صياته للجهات املعنية 
مع���ًا  والتع���اون  به���ا  لالأخ���ذ 
ملعاجلة الكثري من االختالالت 
كم���ا مت���ت متابع���ة العديد من 

ق�صايا املحتجزين.

موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية تنظم
 مع قيادة حمافظة اإب لقاَء ت�ساوريَا 
ملناق�سة اأو�ساع ال�سجناء يف املحافظة

�صالح  ال��واح��د  عبد  ال��ل��واء  برعاية 
حمافظ اإب وبدعم من جمموعه احلاج 
نظمت  واأوالده  احل��ب��اري  حممد  علي 
بال�صراكة  الوطنية  ال�صجني  موؤ�ص�صة 
والتمكني  للتنمية  �صماء  جمعية  م��ع 
واملجل�ش  االجتماعية  البيئة  وجمعية 
االأعلى للطفولة لقاَء ت�صاوريَا هو الثاين 
يوم  اإب  حمافظة  قيادة  مع  نوعه  من 
امل��واف��ق:2016/5/3م،وذل��ك  الثالثاء 
باملحافظة،  ال�صجناء  اأو�صاع  ملناق�صة 
ومب�صاركة اأ�صحاب العالقة وال�صاأن من 
م�صوؤولني حكوميني واأمنيني، وحماميني 
واإع���الم���ي���ني ون��ا���ص��ط��ني ون��ا���ص��ط��ات 
وح��ق��وق��ي��ني وح��ق��وق��ي��ات وم��ن��ظ��م��ات 

جمتمع مدين.

ويف اللق���اء األق���ى وكي���ل اأول املحافظة 
ال�ص���يخ عبداحلمي���د ال�ص���اهري، كلمة 
حت���دث فيها ع���ن دور ال�ص���لطة املحلية 
وتعاونه���ا الكبري مع مثل هذه املبادرات 
واجله���ود االإن�ص���انية والوطني���ة، الت���ي 
ت�صتهدف اأهم �ص���ريحه يف املجتمع هي 

�صريحة ال�صجناء.
واأو�ص���ح ال�ص���اهري ا�ص���تعداد ال�صلطة 
املحلي���ة للتع���اون الت���ام والكام���ل م���ع 
موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطني���ة وت�ص���هيل 
مهامه���ا االإن�ص���انية والقانونية، وتوجيه 
اجلهات احلكومي���ة واملعنية بذلك وفق 
توجيه���ات واهتمام حماف���ظ املحافظة 

اللواء/ عبدالواحد �صالح. 
من جانبه، حتدث االأ�صتاذ ف�صل حمرز 

النائب العام يثمن دور م�ؤ�س�سة 
ال�سجني ال�طنية يف الإفراج 

عن ال�سجناء املع�سرين
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وقعت موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطنية يوم االثنني: 2016/8/15 
مذكرة تفاهم وتعاون م�ص���رتكة مع احتاد ن�ص���اء اليمن، وذلك 
يف جمال خدمة ال�ص���جينات واالأطف���ال املرافقني الأمهاتهم يف 
ال�صجون.. ح�صر التوقيع من جانب املوؤ�ص�صة املدير العام ف�صل 
عبي���د وم���ن جانب احتاد ن�ص���اء اليم���ن رئي�ش االحت���اد فتحية 

حممد عبد اهلل. 

موؤ�ص�ص���ة  م���ن  جلن���ة  تفقــدت 
ال�ص���جني الوطني���ة يف زي���ارة لها 
ل�ص���جني احتياطي الثورة وعالية 
باأمان���ة العا�ص���مة ي���وم اخلمي�ش 
العي���ادة  10-11-2016م 
اخلا�ص���ة بهم���ا وم�ص���توى تقدمي 
واملخربي���ة  الطبي���ة  اخلدم���ات 

لل�صجناء 
واأو�ص���ح الدكت���ور ن�ص���ال العزب 
موؤ�ص�ص���ة  قب���ل  م���ن  املفو����ش 
ال�ص���جني الوطني���ة لالطالع على 

الو�ص���ع ال�ص���حي يف ال�ص���جون، اأن العيادة يف �صجن 
عالية تفتق���ر اإلى بع�ش االأدوي���ة واملعدات املخربية، 
باالإ�ص���افة اإل���ى �ص���رورة توف���ري طبي���ب خمت�ش يف 

العيادة ملعاينة مر�صى ال�صجن.

 
وح���ث امل�ص���ئول ال�ص���حي القائم���ني عل���ى العي���ادة 
باالهتمام بنظافة العيادة ب�ص���كل يومي، م�ص���ريًا اإلى 
اأن عدم النظافة ي�ص���بب الكثري من امل�صاكل ال�صحية 

وتلف االأدوية وبع�ش املعدات. 

موؤ�س�سة ال�سجني  تتفقد 
اأحوال نزلء مركز احلجز 
الحتياطي يف حمافظة اإب

موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية توقع اتفاقية 
تعاون م�سرتكة مع احتاد ن�ساء اليمن 

ال�سجني تتفقد العيادة اخلا�سة ب�سجني 
احتياطي عالية والثورة يف �سنعاء 

عن موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية بكلمة، 
اأو�ص���ح من خاللها اأه���داف وجهود 
املوؤ�ص�ص���ة ودوره���ا يف الوق���وف اإل���ى 
جان���ب ال�ص���جناء وال�ص���جينات وفق 
اآليات وجهود منظمة، واأ�ص���ار حمرز 
اإلى اخلدمات االإن�ص���انية وال�صحية 
واملعي�ص���ية الت���ي تقدمه���ا املوؤ�ص�ص���ة 

لل�صجناء وال�صجون.
ا�ص���تمع احلا�ص���رون  عق���ب ذل���ك، 
لكلم���ه متلفزة وم�ص���جلة للحاج علي 
االأعم���ال  رج���ل  احلب���اري  حمم���د 
املع���روف والداعم الرئي�ش ملوؤ�ص�ص���ة 
ال�ص���جني الوطنية واأحد رموز اخلري 

فيها، مو�ص���حًا فيها مهام وجهود موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني 
الوطنية، وما قامت به منذ اأن تاأ�ص�صت يف �صهر يونيو 

من العام 2013 م مربزَا اأهدافها االإن�صانية.
م���ن جهت���ه، حت���دث نقي���ب املحامي���ني اليمنيني يف 
حمافظة اإب القا�ص���ي ف�ص���ل ح�ص���ني احل�ص���ني عن 
الكثري من النقاط واملالحظات القانونية التي تواجه 
وتعرقل ق�صايا ال�ص���جناء وعدم البت فيها مما�صبب 
يف تاأخ���ري الب���ت النهائي يف ق�ص���اياهم، ناهيك عن 
عوامل اأخرى واأ�ص���باب عديدة اأدت اإلى زيادة اأعداد 

ال�صجناء. 
طاه���ر  ح�ص���ني  العقي���د  ال�ص���ياق حت���دث  ذات  ويف 
عبداملغني مدير عام االإ�صالحية املركزية مبحافظة 
اإب عن اأو�صاع ال�صجن املركزي كمن�صاأة مت بنائها يف 
الثمانينات، وهي بحاجة حاليًا للكثري من االإمكانيات 
واالإ�ص���الحات، باالإ�ص���افة اإلى التو�صعة يف ظل تزايد 
اأع���داد نزالئه���ا، واأ�ص���ار اإل���ى الو�ص���ع الع���ام لنزالء 
االإ�ص���الحية من ال�ص���جناء التي بات من ال�ص���روري 

و�صع حلول لها ودعمها.

وطال���ب العقي���د عبد املغني  ب�ص���رورة ب���ذل اجلهود 
لالإفراج عن الكثري من ال�ص���جناء وخا�ص���ة ال�صجناء 
الذي���ن   - ال�ص���رعيني  غ���ري  املقيم���ني   - االأفارق���ة 
حتتجزه���م اجله���ات املخت�ص���ة كاإج���راءات وقائية 
واأمني���ة، واآخري���ن من املحك���وم عليهم واملع�ص���رين، 
ملا من �ص���اأنه تخفيف العبء وال�ص���غط الذي تواجهه 
االإ�ص���الحية الوحيدة يف املحافظة ، والتي اأ�ص���بحت 

ت�صتقبل �صجناء من حمافظات جماورة. 
وبع���د ذلك، مت فت���ح ب���اب النقا�ش بني احلا�ص���رين 
وكان نقا�ص���َا م�صتفي�ص���َا واإيجابيَا وال���ذي من خالله 
تناول ق�صايا �صجون املحافظة وم�صاكلها، وقد اأف�صى 

النقا�ش اإلى ت�صكيل عدد من اللجان من اأهمها:
املحافظة. يف  للموؤ�ص�صة  القانوين  العون  • جلنة 

مهامه���ا  وم���ن  واحلقوقي���ني:  النا�ص���طني  • جلن���ة 
منا�صرة ق�صايا ال�صجناء وال�صجينات.

ال�ص���جناء  • جلن���ة مالية جلمع التربعات ل�ص���الح 
املع�صرين.

االإعالمية  املنا�صرة  اإعالمية: ومن مهامها  • جلنة 
الذهني���ة  ال�ص���ورة  وحت�ص���ني  ال�ص���جناء  لق�ص���ايا 

لل�صجناء لدى املجتمع. 

قام املدير العام ملوؤ�ص�ص���ة ال�صجني الوطنية اأ. ف�صل 
حمرز عبيد ومعه املدير القانوين باملوؤ�ص�صة  بزيارة 
ال�ص���جن االحتياط���ي يف حمافظ���ة )اإب( االثن���ني 
2016/5/2 وكان يف ا�ص���تقبالهما مدي���ر ال�ص���جن 
العقيد / جميل �ص���الح عو�ص���ه، ال���ذي بدوره رحب 
بهم���ا واأطلعهم���ا على اأبرز امل�ص���كالت يف ال�ص���جن 
االحتياطي كاالزدحام يف ال�صجن وا�صتيعابه اأعدادًا 
م�صاعفة على الطاقة اال�ص���تيعابية له، والذي يقدر 
ب����� 200 �ص���جني نتيج���ة ً لتاأخ���ري البت يف الق�ص���ايا 
املوج���ودة، كم���ا اأن ال�ص���جن يف اأم����شّ احلاجة اإلى 
ا�صتبدال الفر�ش والبطانيات التي ما عادت �صاحلة 
لال�ص���تخدام نتيجةً  لعدم وجود اعتمادات لل�صحة 
والنظاف���ة.. م���ن جانب���ه اأكد مدي���ر عام املوؤ�ص�ص���ة 
اأنه���م يف ال�ص���جني الوطني���ة على ا�ص���تعداد لتقدمي 

االحتياجات الالزمة والتعاون امل�صتمر مع ال�صجن.
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الفجوة بني القانون وواقع ال�سجون

ويف ال�ص���جون، تعترب ن�ص���و�ش القانون هي احل���دود الدنيا 
للحق���وق والواجب���ات الت���ي ي�ص���تلزم االإيفاء به���ا باعتبارها 
واجب���ات وحق���وق قانوني���ة تنظ���م العالق���ة ب���ني ال�ص���جني 

وال�صجان، وال يجوز خمالفتها.
وبنظ���رة �ص���املة على واق���ع ال�ص���جون وفقًا لن�ص���و�ش مواد 
القانون رقم 48 لعام 1991 ب�صاأن تنظيم ال�صجون وتعديالته 
واملكون من خم�صة واأربعني مادة والئحته التنفيذية ال�صادرة 
بالق�����رار اجلمه���وري رق���م )221( ل�ص���نة 1999م ب�ص�����اأن 
الئحة تنظيم ال�ص���جون  واملكونة من مائة واثنني مادة، جند 
اأن هن���اك  ف���رتة زمنية كبريه بني �ص���دور القانون و�ص���دور 
الالئحة فاقت الثمان �صنوات باالإ�صافة اإلى اأن هناك فجوة 
كب���رية بني القان���ون والواق���ع ي�ص���تلزم ردمها، خا�ص���ة واأن 
هناك جه���ودًا  اإيجابية متت خالل الفرتة املا�ص���ية الإجراء 

تعدي���الت اإيجابي���ة وجوهري���ة يف قان���ون تنظيم ال�ص���جون 
ولوائح���ه، لتطوير اأدائها، ولكن كل ذلك لن يكون له النجاح 
مامل يتم تطبيق ن�صو�ش القانون النافذ حاليًا، ليتم معرفة 
مكامن اخللل ومعاجلتها وتطويره���ا والذي لن تظهر اأبعاد 
التطبي���ق العملي لها على اأر�ش الواق���ع واإزالة وردم الفجوة 
بني ن�ص���و�ش القانون وواقع ال�ص���جون، والتي �ص���نتناولها يف 

جزئيني رئي�صيني:

اجلــزء الول: �سنخ�س�سه لن�س��ــس قان�ن تنظيم 
ال�سج�ن.

اجلــزء الثــاين: �سنخ�س�ســه لالئحــة التنفيذيــة 
لقان�ن تنظيم ال�سج�ن كالتايل:

يعترب القان�ن ه� الناظم لت�سرفات اأفراد املجتمع فيما بينهم، واأي�سا فيما بينهم وبني 
اأجهزة الدولة، واأي جتاوز للقان�ن ه� جتاوز للنظام املتفق عليه ي�ستلزم ت�سحيحه.

1-  ن�ش القان���ون يف املادة )3(: على 
اأن ته���دف معامل���ة امل�ص���جونني  وج���وب 
اإ�ص���الح  اإل���ى حتقي���ق  داخ���ل ال�ص���جون 
وتق���ومي وتاأهي���ل امل�ص���جونني، من خالل 
واملوؤث���رات  الو�ص���ائل  كاف���ة  ا�ص���تخدام 
الرتبوي���ة والتعليمية والطبي���ة والتدريب 
املهن���ي واخلدمة االجتماعية واالأن�ص���طة 
الريا�ص���ية والثقافي���ة والرتفيهية و خلق 
الرغب���ة واجلنوح ل���دى امل�ص���جونني نحو 

احلياة ال�صريفة واملواطنة ال�صاحلة.
ولك���ن الواقع ال يتوائم مع ن�ش القانون 
املذك���ور، حي���ث توقفت تل���ك االجراءات 
لتحقي���ق  ا�ص���تئنافها  �ص���رعة  وي�ص���تلزم 

الهدف املن�صود من احلب�ش.
2- ن����ش القانون يف امل��ادة )23( على 
اأن���ه: )يجب على اإدارة ال�ص���جن اأن تهتم 
مبراعاة ال�ص���حة العامة داخل ال�صجن، 
وتتولى عالج ال�ص���جناء وتوف���ري الرعاية 
ال�ص���حية والوقائي���ة لهم وتعي���ني اأطباء 
متخ�ص�صني بالتن�صيق مع وزارة ال�صحة 

العامة(.
ويف الواق���ع جن���د اأن هناك ق�ص���ور يف 
ه���ذا اجلانب ب�ص���كل عام وب�ص���كل خا�ش 
يف احلب����ش االحتياطي الذي يتم احتجاز 
االأ�صخا�ش اأثناء فرتة التحقيق واملحاكمة 

ومل ي�صدر ب�صاأنهم اأحكام ق�صائية.
والذي من املفرت����ش اأن يتم معاملتهم 
ب�ص���كل جيد، حيث يقت�صر ق�صد البع�ش 
عند ذكر م�صطلح ال�صجن باأنه املق�صود 
ب���ه ال�ص���جون املركزي���ة فق���ط وال ينطبق 
ذل���ك عل���ى احلب����ش االحتياط���ي، وهذا 
يتناق����ش مع ن����ش القانون ال���ذي عرف 
ال�ص���ج��ن باأن���ه امل���كان ال���ذي ي���ودع فيه 

ال�صجناء وامل�صجونني احتياطيًا. 

3- اأوج���ب القان���ون اأن يتم عمل تقييم 
اأداء م���ن قب���ل اأطب���اء واأخ�ص���ائيني عن 
واقع ال�ص���جون ووجوب تنفي���ذ توجيهات 
االأطب���اء بخ�ص���و�ش التغذي���ة وال�ص���حة 
وغريها، وكما هو مو�ص���ح يف ن�ش امل��ادة 
)24(: )تعت���رب اإر�ص���ادات ومالحظ���ات 
االأطباء يف اجلوانب ال�ص���حية والوقائية 
والعالجية والغذائية للم�ص���جونني ملزمة 

تع���ذر  واإذا  ال�ص���جن،  الإدارة  التنفي���ذ 
تنفيذه���ا ب�ص���بب عدم توف���ر االمكانيات 
وجب اإحالتها ف���ورًا اإلى الوزير لالإحاطة 

والتوجيه ب�صددها(.
بالرغم من اإلزامية ذلك وعموميته اإال 
اأن���ه يف الواقع ال يتم تنفيذ ذلك بال�ص���كل 
املالئ���م وه���ذا يتناق����ش م���ع ن�ص���و�ش 

القانون وي�صتلزم تنفيذه.
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يجــب على اإدارة ال�سجــن اأن تهتم مبراعــاة ال�سحة العامة 
داخــل ال�سجــن، وتت�لى عــالج ال�سجنــاء وت�فــري الرعاية 
ال�سحية وال�قائية لهم وتعيني اأطباء متخ�س�سني بالتن�سيق 

مع وزارة ال�سحة العامة.

تعتــرب اإر�سادات ومالحظات الأطبــاء يف اجل�انب ال�سحية 
ملزمــة  للم�سج�نــني  والغذائيــة  والعالجيــة  وال�قائيــة 
التنفيــذ لإدارة ال�سجــن، واإذا تعــذر تنفيذهــا ب�سبــب عدم 
ت�فــر المكانيات وجب اإحالتها ف�رًا اإلــى ال�زير لالإحاطة 

والت�جيه ب�سددها.
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1- اأو�ســح الف�ســل الثــاين مــن الالئحــة 
واجبــات مدير ال�سجن واملحــددة بثالثة 

وع�سرين نقطة منها:
اأ. اأن يقاب���ل مدي���ر ال�ص���جن كل �ص���جني ف���ور 
اإيداعه ال�ص���جن، اأو بعد اثنتي ع�صرة �صاعة على 
االأكرث واأن يو�ص���ح له واجباته وحقوقه واحلاالت 

التي قد يتعر�ش فيها الإطالق النار.
وه���ذه تعترب نقطة هامة الأن ال�ص���جني بدخوله 
ال�ص���جن، يك���ون ق���د دخل عامل���ا ًجدي���دا حًتكمه 
�صوابط وحمددات وحقوق وواجبات، ي�صتلزم اأن 
يتم اإبالغ ال�صجني من قبل مدير ال�صجن مبا�صرة 
باعتباره رئي�ش املن�ص���اأة وامل�صوؤول عنها، ويف اأول 
اأي���ام دخوله ال�ص���جن، وبح�ص���ب ما ن�ص���ت عليه 
الالئحة بتو�ص���يح كامل حقوق ال�صجني وواجباته 
واحل���االت التي ق���د يتعر�ش فيها الإط���الق النار 
لكي يكون هن���اك معلومات كافية لدى ال�ص���جني 
بواجبات���ه وع���دم  والقي���ام  للمطالب���ة بحقوق���ه 
االإخالل مبنظومة ال�ص���جن االأمني���ة والقانونية، 

وماهي املحاذير الذي ي�ص���تلزم احلر�ش يف عدم 
الوقوع فيها.

قد تك���ون كثاف���ة ال�ص���جناء وعدده���م الكبري 
عائقًا ملدير ال�صجن للقاء جميع ال�صجناء يف اأول 

اأي���ام دخوله���م، لكن ه���ذا لي�ش مربرًا وي�ص���تلزم 
تنفيذه ب�ص���كل كامل الإقام���ة احلجة على اجلميع 

ال�صجني وال�صجان. 
ب. اأن يق���وم مدير ال�ص���جن بتوزيع ال�ص���جناء 
عل���ى االأعم���ال املخ�ص�ص���ة لهم وامل���رور عليهم 
والتاأك���د من ح�ص���ن قيامهم باأعمالهم، و�ص���حة 
عدده���م واأن يفت����ش يومي���ًا اأماكن �ص���كن وعمل 
ال�ص���جناء وجمي���ع اأج���زاء ال�ص���جن للتاأك���د من 
النظاف���ة والنظام وع���دم دخ���ول املمنوعات اإلى 
ال�ص���جن، واأن مير على امل�ص���جونني اأثناء قيامهم 

باأي ن�ساط داخل ال�سجن.
تعترب هذه نقطة هامة وقد اأو�صحتها الالئحة 
ب�ص���كل وا�ص���ح وجعلتها م�ص���وؤولية مبا�ص���رة على 
مدير ال�ص���جن وعدم االكتفاء بتقارير املوظفني، 
بل يج���ب على املدير �صخ�ص���يًا اأن يقوم بنف�ص���ه 
بتوزيع ال�ص���جناء على االأعمال املخ�ص�ص���ة لهم، 
والتاأك���د م���ن اجنازه���ا والتاأك���د م���ن عدده���م 
ب�ص���كل يومي ميدانيًا، ويفت�ش عل���ى جميع اأجزاء 
ال�صجن للتاأكد من �صالمتها و�صالمة االإجراءات 
فيه���ا باعتبار مدير ال�ص���جن هو امل�ص���وؤول االأول، 
وي�صتلزم اأن يكون على  اطالع يومي ومبا�صر على 
ال�ص���جن من جميع النواحي، حتى ال تكون هناك 
اخت���الالت ال يعرفه���ا مدي���ر ال�ص���جن، وتتفاقم 
تل���ك االختالالت دون معرفته لك���ن بقيامه بتلك 
املهام املن�صو�ص���ة يف الالئحة بنف�ص���ه، �صيوقف 
اأي اختالل و�ص���يحد منها ولكن يف الواقع العملي 
جند اأن هناك بع�ش الق�ص���ور قد يعود ذلك اإلى 
مربرات واأ�صباب عديدة بان�صغال مدير ال�صجن، 
مبتابعة خم�ص�ص���ات ال�ص���جن و�ص���ئونه االإدارية 
واملالي���ة ويغرق مدي���ر ال�ص���جن يف العمل املكتبي 
عل���ى ح�ص���اب العم���ل املي���داين، والذي ي�ص���تلزم 
تفعيل ذل���ك الن�ش واإيجاد اآلي���ات وجداول عمل 
وا�ص���حة، لتنفيذ ن�ص���و�ش الالئحة دون اأي تلكوؤ 
واإعطاء خم�ص�ص���ات ال�ص���جون اأولوية ق�ص���وى 
ل���دى اجله���ات املخت�ص���ة للحفاظ على �ص���المة 

ثانيًا: الالئحة التنفيذية لقان�ن ال�سج�ن وال�اقع
بنظـــرة م�جـــزة علـــى ن�ســـ��ص الالئحـــة التنفيذية لقانـــ�ن تنظيم ال�ســـج�ن، جند اأنهـــا مك�نة من مائـــة واثنتني من 
امل�اد م�زعة يف ع�ســـرة ف�ســـ�ل ت��ســـح وتف�سل اآليات تنفيذ قان�ن تنظيم ال�سج�ن ب�ســـكل اأكرث تف�سياًل وعمقاً، ولكن 
بالرغـــم مـــن مـــرور اأكرث من �ســـتة ع�ســـر عامـــاً منذ �ســـدور الالئحة حتـــى الآن، يالحـــظ اأن هناك ق�ســـ�ر يف تنفيذها 
قـــد تكـــ�ن الإمكانيـــات املتاحـــة هي العائـــق وقد تك�ن هنـــاك ع�ائق اأخرى، لكن نحن �ســـنحاول فقـــط البحث يف الن�ص 
القانـــ�ين وعمـــل درا�ســـة اأوليـــه عن ال�اقع العملي لها، والـــذي ناأمل اأن يتم تذليل املع�قات وال�ســـع�بات التي تعرت�ص 
عمل ال�سج�ن، لتق�م مبهامها القان�نية ب�سكل كامل، ودون اأي اإخالل والذي �سن�جزه يف ن�س��ص الالئحة التنفيذية 

لقانون تنظيم �ل�سجون، وما هو يف �لو�قع يف نقاط وحماور �أهمها:

يق�م مدير ال�سجن بت�زيع 
ال�سجناء على الأعمال املخ�س�سة 
لهم واملرور عليهم والتاأكد من 

ح�سن قيامهم باأعمالهم، و�سحة 
عددهم واأن يفت�ص ي�مياً اأماكن 

�سكن وعمل ال�سجناء وجميع 
اأجزاء ال�سجن للتاأكد من النظافة 

والنظام وعدم دخ�ل املمن�عات 
اإلى ال�سجن، واأن مير على 

امل�سج�نني اأثناء قيامهم باأي 
ن�ساط د�خل �ل�سجن
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ال�صجن و�صحة اإجراءاته.
ج- اأن يق���وم مدي���ر ال�ص���جن بالتفتي����ش على 
املطب���خ والف���رن، للتاأكد من ح�ص���ن طهو الطعام 
و�ص���المة توزيع���ه ومطابق���ة مقادي���ره واأنواع���ه 
للمقررات والتاأكد من �ص���رف اإعا�صة امل�صجونني 

يف مواعيدها.
يعت���رب الطعام من اأه���م االحتياجات املطلوب 
اإ�ص���باعها يف ال�صجون، فمن غري املعقول احتجاز 
اأ�ص���خا�ش دون توفري االأطعمة املالئمة لل�صجناء، 
ب�ص���كل �ص���حي وكايف وبح�ص���ب حال���ة ال�ص���جناء 
ال�ص���حية، فمثاًل مر�ص���ى ال�ص���كري وغريها من 

االأمرا����ش ي�ص���تلزم توف���ري اأطعم���ه خا�ص���ة 
لهم مو�ص���ى بها طبيًا، وب�صكل مالئم ودقيق 
وق���د جعلت تلك الواجبات عل���ى عاتق مدير 
ال�ص���جن �صخ�صيًا ليتحمل م�ص���وؤوليته ب�صكل 
مبا�ص���ر عن اأي ق�ص���ور وهذا ما ن�صت عليه 

الالئحة.
لك���ن يف الواق���ع العملي، هل يق���وم جميع 
مدراء ال�صجون بذلك يت�صاءل اجلميع وياأمل 
اأن يك���ون الواق���ع جمي���اًل بجم���ال ن�ص���و�ش 

القانون واللوائح.
2-  واجبــات الأخ�سائــي الجتماعي 

والنف�سي يف ال�سجن:
اأو�ص���حت الالئح���ة واجبات االأخ�ص���ائي 
االجتماع���ي والنف�ص���ي يف ال�ص���جن يف ثالث 

مراحل كالتايل:
املرحلــة الأولى: مرحلــة ال�ستقبال 

وبحث احلالت:
الذي اأوجبت على االأخ�صائي االجتماعي 
والنف�صي باإن�صاء ملف اجتماعي لكل م�صجون 
يت�ص���من كافة املعلومات والبيانات والبحوث 
عن���ه وع���ن حالت���ه النف�ص���ية واالجتماعي���ة 
ب�صكل كامل، وعن م�ص���اكله ال�صابقة وتتبعها 
وتدوينه���ا اأواًل ب���اأول  واأثره���ا عل���ى حالت���ه 
النف�ص���ية، ملعاجلته���ا خ���الل فرتة ال�ص���جن 
وح�صر وت�صجيل حاالت اأ�صر امل�صجونني التي 
حتتاج اإلى م�ص���اعدة واإخطار وزارة ال�صئون 
االجتماعي���ة والعمل بذلك ع���ن طريق مدير 

ال�صجن.
املرحلــة الثانية: يف جمــال العمل مع 

امل�سج�نني و�سغل اأوقات فراغهم: 
حي���ث اأوجب���ت الالئحة على االأخ�ص���ائي 
االجتماع���ي والنف�ص���ي القي���ام ب�ص���غل فراغ 
والتوعوي���ة  الثقافي���ة  باالأن�ص���طة  ال�ص���جناء 
اجلان���ب  يف  طاقاته���م  م���ن  لال�ص���تفادة 
االإيجابي والذي يك���ون املخت�ش االجتماعي 

والنف�ص���ي هو اأكرث االأ�ص���خا�ش اإملاما باالأن�ص���طة 
املطلوبة لل�صجناء، كونه يعرف حاالتهم ويتابعها 

اواًل باأول.
املرحلة الثالثة: الرعاية الالحقة 

اأو�صحت الالئحة اأن دور املخت�ش االجتماعي 
والنف�ص���ي ال يتوقف فقط داخل اأ�صوار ال�صجن بل 
يتجاوزه���ا اإلى ما وراء االأ�ص���وار ملعاجلة اأو�ص���اع 
ال�ص���جني عقب خروجه وتذليل ال�ص���عوبات اأمام 
ال�ص���جني للخ���روج اإل���ى املجتمع مواطن �ص���الح 
وقد حددت الالئحة نقاط هامة تو�س���ح الرعاية 

الالحقة لل�صجني وهي:

- مقابل���ة امل�ص���جونني الذي���ن اق���رتب موع���د 
االإف���راج عنهم قبل �ص���هرين من تاري���خ االإفراج 
يف �صورة جل�صات اأ�ص���بوعية وتاأهيلهم اجتماعيا 

ملواجهة املجتمع بعد خروجهم.
- االطالع على امللفات االجتماعية للم�صجونني 
املفرج عنهم للوقوف عل���ى حاالتهم والعمل على 

حل م�صاكلهم اخلارجية.
- االت�صال بال�ص���ئون االجتماعية وغريها من 
املوؤ�ص�ص���ات والهيئات الت���ي تعمل يف جمال رعاية 
الطلق���اء والتع���اون معه���م لو�ص���ع خط���ة ما قبل 

االإفراج وتقدمي امل�صاعدات الالزمة.
- تتب���ع ح���االت املف���رج عنه���م والوقوف 
على اأو�ص���اعهم وامل�ص���اكل التي تعرت�ص���هم 
وامل�ص���اعدة يف حله���ا وقيد االإج���راءات التي 
اتخذت لتتبع حاالت املفرج عنهم يف ال�صجل 

املعد لذلك.
ما ورد يف ن�ص���و�ش الالئح���ة فيما يخ�ش 
اجلان���ب النف�س���ي والجتماعي نق���اط هامة 
باعتبار االإن�صان كائن ب�صري حي له خلفيات 
مراعاته���ا  ي�ص���تلزم  ونف�ص���ية  اجتماعي���ة 
ومعاجلة اأي اختالل واأن تكون فرتة ال�ص���جن 
حمط���ة للت�ص���حيح واالإ�ص���الح حت���ى يع���ود 

مواطنًا �صاحلًا.
ولك���ن يف الواق���ع العملي، هل يت���م تنفيذ 
ذلك؟ هل يت���م فتح ملف اجتماعي ونف�ص���ي 
لكل �صجني وحتديث بياناتها اأواًل باأول؟ وهل 
يتم حتقي���ق الرعاية النف�ص���ية واالجتماعية 
لل�ص���جني اأثناء بقائه يف ال�ص���جن وحتى بعد 

خروجه كما اأو�صحته الالئحة؟
ال اأظن باأن ذلك يتحقق على اأر�ش الواقع 
واإن حتقق فبن�ص���بة ب�صيطة جدًا، وملن يعاين 
من اأمرا�ش نف�ص���ية بالرغم من اأن الالئحة 
اأو�ص���حت اإلزامي���ة اأن يتم فتح ملف نف�ص���ي 
وحتدي���ث  ال�ص���جناء،  جلمي���ع  واجتماع���ي 
بياناتهم اأواًل باأول، حتى يعرف ال�ص���جان من 

هو ال�صجني واالآليات املنا�صبة للتعامل معه.
اأي ق�ص���ور  ت���اليف  يوؤك���د وج���وب  وه���ذا 
وتذليل اأي �صعوبات مادية اأو اإدارية لتحقيق 
واالجتماع���ي جلمي���ع  النف�ص���ي  اال�ص���تقرار 
ال�صجناء الإ�ص���الحهم وتهذيبهم حتى يخرج 
ال�ص���جني مواطنًا �صاحلًا واإيجابيًا خاٍليًا من 
املنغ�ص���ات والعق���د النف�ص���ية واالجتماعية، 
ومعاجلة م�ص���اكلهم التي �ص���يواجهونها بعد 
خروجهم من ال�صجن، فبداًل من اال�صطدام 
باملجتم���ع باالإمكان اأن يتم ت�ص���هيل اندماجه 

فيه.
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يعترب الطعام من اأهم الحتياجات 
املطل�ب اإ�سباعها يف ال�سج�ن  فمن غر 

املعق�ل احتجاز اأ�سخا�ص دون ت�فر 
الأطعمة املالئمة لل�سجناء، ب�سكل �سحي 
وكايف وبح�سب حالة ال�سجناء ال�سحية، 

فمثاًل مر�سى ال�سكري وغرها من 
الأمرا�ص ي�ستلزم ت�فر اأطعمه خا�سة 

لهم م��سى بها طبياً، وب�سكل مالئم 
ودقيق وقد جعلت تلك ال�اجبات على 
عاتق مدير ال�سجن �سخ�سياً ليتحمل 
<<م�س�ؤوليته ب�سكل مبا�سر عن اأي ق�س�ر
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3- اللجنة العليا لل�سج�ن واإ�سراك جميع 
اجلهات يف معاجلة اأو�ساعها:

ن�صت املادة 11 من الئحة ال�صجون على ت�صكيل 
جلنة عليا لل�ص���جون ت�ص���م ممثل���ني من اجلهات 
ذات العالقة، واملحددة بع�صر جهات على اأال يقل 
ممثلو الوزارات عن درجة وكيل وزارة، باالإ�صافة 

اإلى مقرر لها وهو رئي�ش م�صلحة ال�صجون.
وحددت الالئحة اجتماعات دورية اإلزامية كل 

�ص���هرين واجتماعات ا�ص���تثنائية عند ال�صرورة. 
واأو�ص���حت الالئحة مهام تلك اللجنة مبا يوؤ�ص�ش 
ل�ص���راكة اإيجابي���ة جلميع اجله���ات ذات العالقة 
بال�ص���جون واإ�ص���راكها يف الت�ص���خي�ش واملعاجلة 
وه���ذه نقط���ة اإيجابي���ة هام���ة ي�ص���تلزم تفعيله���ا 
ومتابع���ة اإجراءاتها وي�ص���تلزم تقييم مهني وجاد 
الأداء ه���ذه اللجن���ة، لتفعي���ل اأدائه���ا الأهميته يف 

ت�صحيح اأي اختالالت ومعاجلتها.

4- التاأهيل والتدريب وت�سغيل ال�سجناء:
اأ�ص���هبت الئحة ال�ص���جون يف مو�ص���وع التاأهيل 
والتدري���ب وت�ص���غيل ال�ص���جناء ،حيث اأو�ص���حت 
تفا�ص���يل ذلك يف ثمانية وثالثني مادة من املادة  
ال�صاد�ص���ة ع�ص���رة اإل���ى امل���ادة اأربع���ة وخم�ص���ني 
واأ�ص���تملت عل���ى واجب���ات وحق���وق ال�ص���جني يف 
التدري���ب والتاأهيل والت�ص���غيل الأهميته���ا باعتبار 
ال�ص���جن حمطة هامة لتغيري واإ�ص���الح ال�صجني، 
ليخرج مواطنًا �صاحلًا لديه مهنة وعمل ي�صتطيع 
اأن يح�ص���ل على م�صدر رزق �صريع، نتيجة اإملامه 
باأ�صا�ص���ياتها وكفاءت���ه املكت�ص���بة م���ن التدري���ب 

والتاأهيل يف املهن واحلرف املنا�ص���بة، على �صبيل 
املثال: النجارة والكهرباء واأعمال البناء وغريها 
م���ن املهن الت���ي باإم���كان ال�ص���جناء اأن يتعلموها 
ويتقنوها، بل ي�ص���بح ال�صجني �صخ�ص���ًا اإيجابيًا 
يح�ص���ل على م�صتحقات مالية نتيجة عمله داخل 
ال�ص���جن ليعي���ل اأ�ص���رته واأقاربه خارج ال�ص���جن، 
بداًل م���ن كونه عالة عل���ى االآخرين وه���ذه نقطة 
لها اآثار مادية واأي�ص���ًا نف�ص���ية اإيجابية لل�صجني، 

ت�ص���هل مهم���ة اإدماج���ه يف املجتمع بع���د خروجه 
من ال�ص���جن، كونه اأ�صبح �صخ�ص���ًا اإيجابيًا لديه 
حرف���ة وعمل حمرتم يحد من اأي بوادر انحراف 
قد يتعر�ش لها بعد خروجه من ال�ص���جن ب�ص���بب 

فقدانه م�صدر رزقه.

وق���د اأو�ص���حت الالئح���ة تفا�ص���يل التدري���ب 
وال�س���روط الالزم���ة يف املتدرب���ن واأي�س���ًا هيئة 
التدري���ب لتك���ون تلك االأن�ص���طة جي���دة ومبعايري 
متقدمة لتكون النتيجة اأكرث جودة وحتقق الهدف 

املن�صود منها بكفاءة.
ولك���ن وبالنظ���رة اإلى الواق���ع العملي، نالحظ 
وجود ق�صور يف جمال التدريب والتاأهيل وت�صغيل 
ال�صجناء، حيث توقفت معظم تلك االأن�صطة مما 
اأحدث فجوة كبرية بني القانون والواقع، بالرغم 
من اأهمية تفعيله واإزالة اأي عوائق تعيق ال�صجون 
يف تنفيذ ما اأو�صحته الئحة ال�صجون بخ�صو�صها 
دون اأي تلك���وؤ اأو مماطل���ة، وذل���ك الأهميته���ا يف 
حتقي���ق ر�ص���الة ال�ص���جن يف اإ�ص���الح ال�ص���جناء 

وتاأهيلهم ليكونوا مواطنني �صاحلني واإيجابيني.

5- بقية م�اد الالئحة التنفيذية لقان�ن 
تنــظـــيــم ال�سجــــ�ن:

ا�س���تملت بقية مواد الالئح���ة على نقاط هامة 
وجوهري���ة م���ن ت�ص���نيف ال�ص���جناء وت�ص���كينهم 
بح�ص���ب اجلرم والعمر وحالة ال�ص���جني، واأي�ص���ًا 
االإج���راءات االحرتازي���ة للحف���اظ عل���ى حي���اة 
ال�صجني و�صالمة االإجراءات القانونية من حب�ش 
واإفراج عن ال�ص���جني وفقًا ملا ر�صمه قانون تنظيم 
ال�ص���جون والئحت���ه التنفيذية، والذي ي�ص���توجب 
تفعيله���ا على اأر�ش الواقع ب�ص���كل كامل ودون اأي 
اجت���زاء كون واقع ال�ص���جون م���ازال واقع���ًا موؤملًا 
ي�ص���تلزم اإع���ادة النظ���ر يف منظوم���ة ال�ص���جون 
ب�ص���كل كامل وجذري ومنح ذلك اأولوية ق�ص���وى 
ل���دى جميع اجله���ات ذات العالقة، الأن ال�ص���جن 
ق���د ي�ص���بح اأداة اإ�ص���الح وتغيري اإيجاب���ي اإذا مت 
تطبيق ن�صو�ش القوانني ذات ال�صلة، اأو لالأ�صف 
ال�ص���ديد قد ت�صبح ال�ص���جون يف حالة التق�صري، 

بوؤرة خطرية تهدد ال�صكينة العامة للمجتمع.

وفـي الأخـيـــــر
ما اأوردن���اه، ما هو اإال نبذه  ب�ص���يطة عن الفجوة 
الوا�ص���حة ب���ني القان���ون والواق���ع، فيم���ا يتعل���ق 
بال�ص���جون والذي ي�ص���تلزم ردم هذه الفجوة ولن 
يت���م ذلك مامل يتم تقييم اأداء ال�ص���جون ب�ص���كل 
عام ومدى توافقها مع ن�صو�ش القانون واللوائح 
ذات ال�ص���لة، واإعداد م�ص���فوفة �ص���املة جلميع 
احلقوق والواجبات الواردة يف ن�ص���و�ش القانون 
ومدى تنفيذها، واأ�صباب عدم التنفيذ، ليتم بعد 
ذلك معاجلتها ب�ص���كل �ص���ريع وبج���ودة اأكرب الأن 
ا�ص���تمرارية تلك االخت���الالت دون معاجلة يجعل 
تلك ال�صجون خارج اإطار القانون، وتفقد بالتايل 
م�ص���روعية بقائها لعدم حتقيق الهدف املن�ص���ود 

منها والذي مت اإن�صاوؤها لتحقيقه.

بالنظرة اإلى ال�اقع العملي، نالحظ 
وج�د ق�س�ر يف جمال التدريب 

والتاأهيل وت�سغيل ال�سجناء، حيث 
ت�قفت معظم تلك الأن�سطة مما اأحدث 

فج�ة كبرة بني القان�ن وال�اقع، 
بالرغم من اأهمية تفعيله واإزالة اأي 
ع�ائق تعيق ال�سج�ن يف تنفيذ ما 

اأو�سحته لئحة ال�سج�ن بخ�س��سها 
دون اأي تلك�ؤ اأو مماطلة، وذلك 

لأهميتها يف حتقيق ر�سالة ال�سجن يف 
اإ�سالح ال�سجناء وتاأهيلهم ليك�ن�ا 

م�اطنني �ساحلني واإيجابيني
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نعم لقد اأن�ص���اأت موؤ�ص�ص���ة ال�صجني الوطنية لتكون و�ص���يلة لالأيادي البي�صاء 
يف تخفيف املعاناة االإن�ص���انية دخل ال�صجون اإن اأقوى معاين ر�صالة املوؤ�ص�صة هي 
رعاية وتقومي ال�ص���جني واإعانة اأ�ص���رته وم�ص���اندة املفرج عنهم فاملوؤ�ص�صة ت�صعى 
لتقدمي الرعاية الكاملة لل�ص���جناء وال�ص���جينات وال�ص���جناء االأحداث واالأطفال 
املرافق���ني الأمهاتهم رعاي���ة مبفهومها ال�ص���امل فال تقف املوؤ�ص�ص���ة عند تقدمي 
الدعم املادي والعيني بل متتد اإلى برامج تاأهيلية واجتماعية ونف�ص���ية و�ص���حية 
وتعليمية مع اإعطاء برامج التدريب والتاأهيل االهتمام االأكرب واإجراء درا�ص���ات 
حول اأ�ص���باب ودواف���ع اجلرمية بغر�ش معاجلته���ا وا�ص���الحها وتوعية املجتمع 
بخطر الوقوع فيها �صعيًا من املوؤ�ص�صة للحفاظ على الن�صيج االجتماعي للمجتمع 

اليمني. 

 فلو ا�صتعر�ص���نا ب�ص���ورة �ص���ريعة حج���م معاناة ال�ص���جون وال�ص���جناء والتي 
كانت ال�صبب الرئي�ص���ي من وراء اإن�صاء هذه املوؤ�ص�صة العمالقة والكبرية بجهود 
اأع�ص���ائها املوؤ�ص�صني واأع�صاء جمل�ش اإدارتها وتفاين هيئتها التنفيذية يف �صبيل 

حتقيق اأهدافها املن�صودة واملنوطة بها فعلى �صبيل املثال ال احل�صر: 

يف جمــال احلمايــة: يوج���د العدي���د من ال�ص���جناء 
املع�ص���رين ممن اأنهوا عقوبة احلق العام وبقوا يف ال�صجن 
لعدم قدرتهم على دفع احلق اخلا�ش مع اأن القانون يجرم 
ذلك. كما يوجد يف ال�ص���جون كثري من ال�صجناء عاجزين 
ع���ن الدفاع عن حقوقهم ب�ص���بب عدم قدرته���م على دفع 
تكاليف املرافعة اأم���ام النيابات واملحاكم مع اأن املفرت�ش 
بالنيابة كتطبيق لن�صو�ش القانون اأن تن�صب حماميًا لكل 

�صجني ال ي�صتطيع الدفاع والرتافع عن نف�صه.

كما يوجد انتهاكات يف معاملة ال�ص���جناء مثل تعر�صهم 
لل�صرب والكلمات النابية من القائمني على ال�صجون وهذا 

اأمر ال ينكره اأحد..الخ.

ويف جمــال التعليــم والثقافــة: جم���رد اأن يدخل 
ال�ص���جني ال�ص���جن ي�ص���يع حقه يف موا�ص���لة التعليم لعدم 
قدرت���ه عل���ى موا�ص���لة تعليمه ب�ص���بب احتج���ازه واإن وجد 
التعليم اأحيانا يف بع�ش ال�ص���جون فال يرقى الى امل�ص���توى 
املطل���وب كم���ا اأن تده���ور مكتب���ات ال�ص���جون وخلوها من 
الكتب املفيدة زاد من فقر ال�صجناء ثقافيًا وتعليميًا..الخ.

ويف جمال ال�سحة: بيئة ال�ص���جون غري �ص���حية باالإ�صافة اإلى عدم قدرة 
الوحدات ال�ص���حية على معاينة ومعاجلة ال�صجناء وال�صجينات ب�صبب افتقارها 
اإلى االأدوية واالأدوات وامل�ص���تلزمات ال�ص���حية مع غياب �صبه كلي للكادر الطبي 
التابع لل�ص���جون فقد اأ�صبح ال�ص���جناء عر�صة لكثري من االأمرا�ش املعدية ب�صبب 

االزدحام وعدم وجود اأماكن خا�صة حلجر احلاالت ال�صحية املعدية...الخ

ويف جمال ال�سحة النف�سية: اأ�صبحت ال�صجون بوؤرة لتحطيم النف�صيات 
وظه���ور كث���ري م���ن االأمرا�ش العقدية والنف�ص���ية والت���ي زاد ظهوره���ا يف االأونة 
االأخرية نتيجة غياب االأن�ص���طة التي تعزز من رفع املعنويات مثل دورات الدعم 
النف�ص���ي والربامج الدينية والثقافية واالأن�ص���طة الريا�ص���ية والرتفيهية وبرامج 
التدري���ب والتاأهيل التي ت�ص���غل اأوقات ال�ص���جناء وت�ص���هم يف اإبعادهم عن طرق 

التفكري ال�صلبي..الخ. 

ويف جمــال املاأوى وامل�اد غري الغذائية: يعاين ال�ص���جناء يف ال�ص���جون 
من اهرتاء الفر�ش والبطانيات وقدمها ومتزقها وتعفنها، بحيث انها اأ�ص���بحت 
غري �ص���احلة لال�ص���تخدام االآدمي، مما فاقم من انت�ص���ار كثري م���ن االأمرا�ش 
واالأوبئ���ة الفتاكة مثل اجلرب واحل�صا�ص���ية، كما ان مطابخ ال�ص���جون تفتقر هي 
االأخرى اإلى كثري من اأدوات الطبخ املنا�ص���بة والنظيفة وهو ما يزيد من املعاناة 
اإزاء انت�س���ار ح���الت الت�س���مم والأمرا�ض املعوية املعدية يف اأو�س���اط ال�س���جناء 
وال�ص���جينات وال توج���د اأوعي���ة و�ص���الل لتجميع القمام���ة والنفاي���ات يف عنابر 
ال�ص���جون وفنائها وباحاتها كما اأن ال�صجناء يعانون من �صدة الربد واحلر لعدم 
قدرتهم على �صراء املالب�ش املالئمة ملناخ املحافظات التي 

تقطن �صجونهم بداخلها..الخ.

ويف جمال املياه والإ�سحاح البيئي: تعاين �ص���بكة 
توزي���ع املي���اه يف ال�ص���جون يف اليم���ن من انهيار �ص���به كلي 
خزانات قدمية ومهرتئة وحتتاج اإلى ا�ص���تبدال و�ص���بكات 
�صدئة مما فاقم من معاناة ال�صجناء وال�صجينات للح�صول 
على مياه �ص���احلة لل�ص���رب واال�ص���تخدام االآدمي، هذا يف 
�صل غياب لو�صائل تنقية وت�ص���فية املياه وخزانات جتميع 
املياه يف ال�ص���جون، ويف جانب االإ�ص���حاح البيئي اأ�ص���بحت 
حمامات ال�ص���جون و�ص���بكات جماري ال�ص���رف ال�ص���حي 
غري �ص���احلة لال�ص���تخدام واأ�ص���بحت م�ص���درًا النت�ص���ار 
الكثري من االأمرا�ش واالأوبئة وم�صتنقعًا لتجميع احل�صرات 
واالأمرا�ش الوبائية كما اأن ال�ص���جناء وال�ص���جينات يعانون 
م���ن نق����ش االأدوات املنزلية التي ت�ص���اعدهم على جتميع 

املياه واحلفاظ على نظافتهم ال�صخ�صية.. الخ.

ويف جمــال التغذية: مع ا�ص���تمرار االأزمة يف اليمن 
ي�ص���هد االأم���ن الغذائي تده���ورًا متزاي���دًا بزي���ادة اأعداد 
االأ�ص���ر التي تفقد قدرتها على ال�صراء، وتزداد معاناة اأ�صر 
ال�ص���جناء يف ظل هذه االأو�ص���اع ال�صعبة ب�صكل اأكرب خا�ص���ة االأ�صر التي تعتمد 
على الن�صاء نتيجة فقدان العائل )بقاء العائل يف ال�صجن( ويف ظل تزايد اأعداد 
ال�ص���جناء على الطاقة اال�صتيعابية لل�ص���جون وعدم وجود موازنة كافية لتغطية 
احتياجاتهم من الغذاء، مما فاقم املعاناة داخل وخارج ال�ص���جن فكان له االأثر 

ال�صلبي على ال�صجني واأ�صرته والقائمني على ال�صجون.

الذي يزور �ص���جون اجلمهورية اليمنية ويتاأمل و�ص���عها االإن�صاين يجد اأن ال�صجون كادت اأن جتمع كل معاين انتهاك حقوق 
االإن�صان يف خمتلف املجاالت فال اإن�صانية لالإن�صان مع ندرة الذين يعي�صون لالإن�صانية.

ونداوؤن���ا لكل منظم���ات املجتمع املدين والدويل واخلريين واجله���ات املعنية اأن )خلف الق�ســـبان ي�جد اإن�ســـان( فلتمدوا 
ملوؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية اأيديكم لن�صهم �صويًا يف تخفيف معاناة ال�صجناء وال�صجينات واالأطفال وال�صجناء االأحداث. 

ملاذا موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية

تعاين �صبكة توزيع املياه 
يف ال�صجون يف اليمن 
من انهيار �صبه كلي 

خزانات قدمية ومهرتئة 
وحتتاج الى ا�صتبدال 
و�صبكات �صدئة مما 

فاقم من معاناة ال�صجناء 
وال�صجينات للح�صول 

على مياه �صاحلة لل�صرب 
وال�صتخدام الآدمي

 بقلم/ من�س�ر ال�سرحة - مدير الربامج وامل�ساريع بامل�ؤ�س�سة
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ال�سجــون ..
انتهاكات م�ستمرة وخمالفات �سريحة للقان�ن
بقلم/ عبدالرحمن علي الزبيب

النتهاك يف اللغة: م�صدر انتهك من النهك وهو التنّق�ض، ويق�صد بالنتهاكات: النتقا�ض من احلقوق املفرت�ض اأن يتم الإيفاء بها 
من اجلهة املخت�صة بها وواجب عليها، وبذلك تكون انتهاكات ال�صجون: هي عدم اإيفاء اجلهات الإدارية والق�صائية بواجباتها جتاه 
ال�صج��ني، وبنظ��رة فاح�صة لالنتهاكات احلا�صلة يف ال�صجون واأماكن الحتجاز، والتي �صببت اكتظاظ ال�صجون وحتميل ال�صجون 

اأكرث من قدراتها الطبيعية وتتجاوز الإمكانيات املتاحة، ووفقًا للتحقيقات احلقوقية جند اأنها تتمحور يف التايل:

1- عــدم التــزام اجلهــات املخت�ســة بفــرتة 
الحتجاز واحلب�س:

نظ���رًا خلط���ورة حرم���ان اأي �ص���خ�ش م���ن حريت���ه، 
الأ�ص���راره املادية واملعنوية على ال�صخ�ش نف�صه وعلى 
عائلت���ه، فق���د قي���د الد�ص���تور والقانون �ص���الحيات 
اجلهات االإدارية والق�ص���ائية يف االحتجاز واحلب�ش، 
واأي جتاوز له هو انتهاكًا لن�صو�ش الد�صتور والقانون 
وحقوق االإن�ص���ان وبالرغم من الن�صو�ش الد�صتورية 

والقانونية الوا�صحة حول ذلك.
 لكن لالأ�ص���ف ال�صديد، ما يتم يف الواقع جتاوز لتلك 
الن�ص���و�ش، ويعترب انتهاكًا ج�ص���يمًا حلقوق االإن�صان 
كم���ا يتح���ول االحتج���از واحلب�ش اإل���ى جرمية حجز 
حري���ة ال ي�ص���قط بالتق���ادم وتعترب جرمية ج�ص���يمة 
وفقًا للقانون، وللتو�ص���يح ن���ورد لكم ذلك يف فقرتني 

كالتايل:
اأ. �سالحيــة الأجهــزة الأمنيــة والإدارية: 
ن�ش الد�ص���تور اليمني النافذ يف املادة )48( الفقرة 
)ج( عل���ى: )كل م���ن يقب����ش علي���ه ب�ص���فة موؤقت���ة 

ب�ص���بب اال�ص���تباه يف ارتكابه جرمية يج���ب اأن يقدم 
اإلى الق�ص���اء خالل اأربع وع�ص���رين �ص���اعة من تاريخ 

القب�ش عليه(.
وبذل���ك قي���د �ص���الحيتها يف االحتج���از مل���دة اأربعة 
وع�صرين �ص���اعة فقط، بحيث يتم خاللها اإما اإحالة 
املحتج���ز اإلى النيابة العامة اأو االإفراج عنه وبالرغم 
م���ن اأن الد�ص���تور يعت���رب اأعل���ى مرات���ب املنظوم���ة 
الت�ص���ريعية ال يج���وز خمالفته اإال اأنه ونظ���رًا الأهمية 
وخط���ورة حج���ز احلري���ة، فق���د مت تاأكي���د ذل���ك يف 
قانون االإج���راءات اجلزائية ال�ص���ادر وفق���ًا للقرار 

اجلمهوري رقم 13 لعام 1994.
والذي ن�صت املادة )73( منه على: )كل من يقب�ش 
عليه ب�صفة موؤقته ب�صبب اال�صتباه يف ارتكابه جرمية 
يج���ب اأن يقدم اإلى الق�ص���اء خالل اأربعة وع�ص���رين 

�صاعة من تاريخ القب�ش عليه على االأكرث ..الخ(.
ب. �سالحيــة النيابة العامــة: بالرغم من اأن 
النيابة العامة هيئة ق�صائية وفقًا لن�صو�ش الد�صتور، 
لكن خلطورة حرمان االأ�ص���خا�ش من حريتهم، فقد 

مت تقيي���د �ص���الحيات النيابة يف االحتجاز يف �ص���بعة 
اأيام فقط ي�ص���تلزم خاللها اإما االإفراج عن املحتجز 
اأو عر�ص���ه مع ملف الق�ص���ية على القا�ص���ي املخت�ش 
باملحكمة، وذلك لتمديد احتجازه حيث ن�صت املادة 
)48( الفقرة )ج( من الد�صتور اليمني النافذ على: 
)ال يجوز للنيابة العامة اال�ص���تمرار يف احلج�ز الأكرث 

من �صبعة اأيام اال باأمر ق�صائي(.
كم���ا اأك���د قان���ون االإج���راءات اجلزائي���ة ذلك حيث 
ن�ص���ت امل���ادة )176( من���ه عل���ى: )ال يح���ق للنيابة 
العامة ان حتجز اأي �صخ�ش اأكرث من �صبعة اأيام على 
ذمة التحقيق وال ميد اأمر احلب�ش اإال باأمر من قا�صي 

املحكمة املخت�صة(.

2- حمب��س على ذمة ال�سمان:
لوح���ظ انت�ص���ار ه���ذا امل�ص���طلح يف ع���دد كب���ري من 
الق�ص���ايا حيث تق���وم اجلهات االأمنية اأو الق�ص���ائية 
باإ�ص���دار قرارها باالإف���راج عن املحتجز بال�ص���مان 
وعن���د ع���دم ا�ص���تطاعته توف���ري ال�ص���مان ال���الزم.  
ي�ص���تمر احتجاز ال�ص���خ�ش فرتات طويلة دون التقيد 
بالف���رتة القانوني���ة، ويت���م التعام���ل مع���ه باعتب���اره 
مفرجًا عنه بينما هو حمتجز وال ي�ص���تفيد من حقوق 
املته���م املحبو����ش، ويف مقدمته���ا م���ا اأوجب���ه قانون 
االإج���راءات اجلزائي���ة بوجوب اإج���راءات حماكمته 
وفق���ًا لالإج���راءات امل�ص���تعجلة وفقًا ملا ن�ص���ت عليه 
املادة )296( الفقرة اخلام�ص���ة، والتي ن�ص���ت على: 
)اأن تتخ���ذ اإج���راءات املحاكم���ة امل�ص���تعجلة يف حال 
اجلرائ���م الت���ي يق���دم املته���م للمحاكم���ة حمبو�ص���ًا 

مادامت املحكمة مل تقرر االفراج عنه(.

3- احلب�س على ذمة ق�سايا مدنية:
بالرغ���م م���ن الن�ص���و�ش القانوني���ة التي تو�ص���ح اأن 
احلب�ش ه���ي عقوبة الرتكاب جرمي���ة، اإال اأن البع�ش 

ملف العدد 51ملف العدد50
يتج���اوز ذل���ك يف جمي���ع اجله���ات والهيئ���ات 
االإدارية وحتى الق�صائية، فتجد حمتجزين على 
ذمة ق�ص���ايا مدنية اأو اإدارية ال يجوز االحتجاز 
على ذمتها، وباملخالفة لن�صو�ش القانون حيث 
ن�ش الد�ص���تور اليمني الناف���ذ يف املادة )48( 
الفق���رة )ب( على ما ن�ص���ه: )ال يجوز القب�ش 
عل���ى اأي �ص���خ�ش اأو تفتي�ص���ه اأو حج���زه اإال يف 
حال���ة التلب�ش اأو باأمر توجبه �ص���رورة التحقيق 
و�ص���يانة االأم���ن ي�ص���دره القا�ص���ي اأو النياب���ة 

العام�ة وفقًا الأحكام القانون(.

حتتجــز  التــي  اجلهــات  تعــدد   -4
امل�اطنني:

يرتفع اأعداد املحتجزين يف اأماكن التوقيف واحلب�ش 
ب�صبب تعدد اجلهات التي تقوم باالحتجاز واحلب�ش، 
وباملخالف���ة للقانون ال���ذي حدد اجلهات املخت�ص���ة 
باالحتج���از واحلب����ش حتت رقاب���ة النياب���ة العامة، 
باعتب���ار تو�ص���ع اجلهات الر�ص���مية وغري الر�ص���مية 
للحب�ش واالحتجاز انتهاكًا ج�ص���يمًا حلقوق االإن�ص���ان 
الذي ي�ص���تلزم توقيف���ه، فمن غري املعق���ول اأن تكون 
اأي���دي جمي���ع اجله���ات الر�ص���مية متاح له���ا القب�ش 
واحلب�ش دون اخت�صا�ش قانوين، باالإ�صافة اإلى قيام 
بع�ش النافذين وامل�صايخ باحتجاز املواطنني بالرغم 

من خمالفة ذلك للقانون.
وعلى �ص���بيل املثال ال احل�صر لذلك يف اأثناء الزيارة 
الأحد اأق�صام ال�صرطة، لوحظ وجود �صخ�ش حمتجز 
بتوجيهات من قبل مدير اأحد امل�صت�صفيات احلكومية 
ب�صبب عدم ا�صتطاعته دفع ر�صوم الرقود والعمليات 

اجلراحية التي مت اإجنازها لوالده.
وبن���اًء عل���ى ذل���ك، مت التوجيه اإلى ق�ص���م ال�ص���رطة 
املجاور للم�صت�صفى باإيداع املذكور احلجز حتى يدفع 
ما عليه من مبالغ مالية، وا�صتمر يف احلجز يف حينه 
اأكرث من ع�ص���رة اأيام، وباال�صتي�ص���اح، تبني اأن مدير 
امل�صت�صفى املذكور �صبق واحتجز مواطنني يف ال�صابق 

بنف�ش املربر.
وهن���ا ي�ص���تلزم اأن نتوق���ف لربه���ة للت�ص���اوؤل ح���ول 

م�صروعية وقانونية االحتجاز!
 جند اأنها خمالفة للقانون وحتى للمبادئ االإن�ص���انية 
والد�ص���تورية، الت���ي ن�ص���ت عل���ى واج���ب الدولة يف 
املجاني���ة  الطبي���ة  اخلدم���ات  تق���دمي  يف  التو�ص���ع 

للمواطنني.
كم���ا اأن ذلك الت�ص���رف، يجعل من ق�ص���م ال�ص���رطة 
جهاز احتجاز للمواطنني خارج اإطار القانون، وهذا 
خط���اأ ي�ص���توجب اأن يتوق���ف، ويتم ت�ص���حيحه وفقًا 
للقان���ون ال���ذي حدد اجله���ات التي متل���ك احلق يف 
التوجيه باحلب�ش ومربر احلب�ش مع االلتزام بالفرتة 

املحددة يف القانون.

5- ا�ستمــرار احلب�س على ذمة حق�ق خا�سة 
بعد انتهاء فرتة العق�بة:

مبراجعة ب�ص���يطة الإح�ص���ائيات ال�ص���جناء، جند اأن 
هناك عددًا كبريًا من ال�ص���جناء الذين ق�ص���وا فرتة 
احلب����ش املحكوم به���ا عليهم، ولكن مل يت���م االإفراج 

عنهم وا�ص���تمر حب�ص���هم عل���ى ذمة حقوق خا�ص���ة، 
وقد ت�ص���تمر فرتة احتجازهم �ص���نوات عديده ب�صبب 
اإع�ص���ارهم وع���دم اإمكاني���ة تنفي���ذ ودف���ع احلق���وق 

اخلا�صة املحكوم بها عليهم.
بالرغم من ن�ص���و�ش القانون الت���ي اأوجبت االإفراج 
عن ال�ص���جناء بع���د انتهاء ف���رتة العقوبة مبا�ص���رة، 
ويت���م اإحال���ة ملف���ات الق�ص���ايا يف اجلان���ب املدين 
اإل���ى املحاك���م املدنية، ال�ص���تكمال ال�ص���ري فيها وفقًا 
لالإجراءات القانونية ويف مقدمتها، االإفراج الفوري 
عنه واأن يتم التنفيذ واحلجز على ممتلكات املحكوم 

عليه ولي�ش احتجاز ج�صده.

يف  العامــة  للنيابــة  القانــ�ين  الــدور   -6
التفتي�س على ال�سجــ�ن وت�سحيح اإجراءات 

احلب�س:
تعترب النيابة العامة هيئة ق�ص���ائية م�ص���تقلة، تنوب 
عن املجتمع يف حمايته وقد اأوجب قانون االإجراءات 
اجلزائي���ة على جميع مراكز ال�ص���رطة اإثبات حاالت 
القب�ش وال�ص���بط يف �ص���جل خا�ش و موافاة النيابة 
مبعلوم���ات االحتج���از اأواًل باأول، بح�ص���ب ما ن�ص���ت 
علي���ه املادة رق���م )106( اإج���راءات جزائية: )على 
امل�ص���وؤول ع���ن مركز ال�ص���رطة اإثب���ات جميع حاالت 
القب����ش وال�ص���بط الت���ي ت���رد اإلى املركز يف �ص���جل 
خا�ش مقرونة با�ص���م و�ص���فة م���ن ق���ام بالقب�ش اأو 

ال�صبط وكيفية ذلك وتاريخه و�صاعته و�صببه 
ووق���ت انتهائه وا�ص���تخراج �ص���ورة يومية من 
ال�ص���جل بجمي���ع ح���االت القب�ش اأو ال�ص���بط 

والبيانات املتعلق بها اأواًل باأول(.
اجلزائي���ة  االإج���راءات  قان���ون  يتوق���ف  ومل 
على ذل���ك بانتظ���ار اأع�ص���اء النياب���ة العامة 
حتى و�ص���ول معلوم���ات وك�ص���وفات االحتجاز 
اليومية من مراكز ال�ص���رطة، ب���ل اأوجب على 
جميع اأع�ص���اء النيابة العام���ة، االنتقال فورًا 
اإل���ى م���كان احتج���از اأي �ص���خ�ش للتاأكد من 
م�ص���روعية احلب�ش واإطالق �صراح املحتجزين 
دون م�ص���وغ واإحالة املحتجزي���ن وفقًا للقانون 
اإل���ى اجلهات املخت�ص���ة، وفقًا ملا ن�ص���ت عليه املادة 
)13( م���ن قان���ون االإجراءات اجلزائي���ة: )على كل 
م���ن عل���م بالقب�ش عل���ى اأح���د النا�ش وحب�ص���ه دون 
م�ص���وغ قانوين اأو يف غري االأمكن���ة التي اأعدت لذلك 
اأن يبلغ اأحد اأع�صاء النيابة العامة ويجب على ع�صو 
النيابة االنتقال فورًا واأن يطلق �صراح من حب�ش بغري 
حق، اأما اإذا ثبت اأن حب�ص���ه مب�صوغ قانوين يتم نقله 
يف احل���ال اإلى اإحدى املن�ص���اآت العقابي���ة ويف جميع 

االأحوال يحرر حم�صر باالإجراءات(.
ومبطالع���ة م���ا يت���م يف اأماك���ن االحتج���از، جند اأن 
هناك ق�ص���ور وانتقا����ش من تلك احلق���وق، ويعترب 
ه���ذا انته���اك حلق���وق املحبو����ش ي�ص���تلزم اأن تقوم 
جميع اجلهات املخت�صة بعملها وذلك وفقًا ملا ر�صمه 
القانون ويف مقدمتها النيابة العامة باعتبارها هيئة 
ق�ص���ائية وموكول اإليه���ا حماية حقوق االإن�ص���ان من 
اأي انته���اك، ويف مقدمت���ه احل���ق يف احلري���ة وعدم 

االحتجاز خارج اإطار القانون.
فل���و مت تفعي���ل هذا ال���دور الهام للنياب���ة العامة ومت 
اإف�ص���اح املج���ال له���ا لتق���وم بدورها املن�ص���ود، حلد 
ذلك من مظاه���ر االحتجاز خارج اإطار القانون ومت 

اإيقاف اأي انتهاك ب�صرعة وقبل تفاقمه.

7- حــقـــ�ق الــ�سـجـنــــاء:
من اأبجديات حقوق االإن�ص���ان عند احتجازه، القيام 
بجميع الواجبات االن�ص���انية له، ويف مقدمتها توفري 
الغذاء والدواء والفرا�ش املنا�صب للمحبو�صني، وذلك 
للحفاظ على حياته وكرامته باعتباره اإن�صانًا، بحيث 
تقوم الدول���ة ممثل���ة يف موؤ�ص�ص���اتها االأمنية بتوفري 
التغذية املنا�ص���بة للمحبو�ص���ني والفر�ش والبطانيات 
ودورات املي���اه النظيفة واخلدمات الطبية املنا�ص���بة 
وغريه���ا من احلقوق االإن�ص���انية، والت���ي يفرت�ش اأن 
يتم توفريها ب�ص���كل مالئ���م وكاٍف باعتب���اره واجبًا 
قانونيًا واإن�صانيًا، وفقًا للمعايري العاملية للحد االأدنى 

من تلك احلقوق التي يح�صر جتاوزها.
ويف الأخري:

ناأمل اأن يت���م اإعادة النظر يف ا�ص���تمرار االنتهاكات 
يف ال�ص���جون واأماك���ن االحتج���از، وذلك بح�ص���ب ما 
اأو�ص���حناه يف ثنايا مو�ص���وعنا اأعاله ومبا يوؤدي اإلى 
احل���د منها واإيقافه���ا باعتبارها انته���اكات خطرية 
حلق���وق االإن�ص���ان تفق���د ه���دف احلب����ش املتمثل يف 

االإ�صالح والتاأهيل.

هناك عدد كبري من ال�صجناء 
الذين ق�صوا فرتة احلب�ض 

املحكوم بها عليهم، ولكن مل 
يتم الإفراج عنهم وا�صتمر 
حب�صهم على ذمة حقوق 
خا�صة، وقد ت�صتمر فرتة 
احتجازهم �صنوات عديده 

ب�صبب اإع�صارهم وعدم اإمكانية 
تنفيذ ودفع احلقوق اخلا�صة 

املحكوم بها عليهم
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رُجـل الــعــطـــــاء
ورمــز االإن�سـانـية

املرح�م احلاج علي حممد احلباري..

اإن�سانيته �سنعت ابت�سامة ال�سجناء
�ش اأحوال ال�ص���جناء واملع�صرين منهم  مل ت�ص���غله جتارته واأعماله اخلا�ص���ة عن تلمُّ
فاأينم���ا وجهت بو�ص���لتك �ص���تجد االأثر االإن�ص���اين يتحدث عنه وعن اإ�ص���هاماته يف 
حت�ص���ني اأو�صاع ال�صجون واالأخذ بيد ال�صجناء املع�صرين والدفع عنهم مبالغ مالية 
كبرية لالإفراج عنهم فقد قدم الدعم ال�ص���خي والالحمدود يف �ص���بيل ذلك ب�صكل 
مبا�ص���ر وعن طريق موؤ�ص�ص���ة ال�صجني الوطنية التي كان له الدور الكبري يف اإجناح 
م�ص���روعها لتلبية احتياجات النزالء والنزي���الت والتخفيف من معاناتهم يف كافة 
االإ�ص���الحيات وال�ص���جون وقدم رحمه اهلل الدعم الكبري لتبني رعاية ال�ص���جينات 
واأطفاله���ن وتوف���ري احتياجاتهن ب�ص���ورة �ص���هرية واحتياجات كاف���ة النزالء من 

خالل توفري امل���واد الغذائية واأدوات املطابخ 
واإ�ص���الحها وبنائها وتاأثيثه���ا وتوفري كافة 
واأدوات  واالأدوي���ة  الطبي���ة  امل�ص���تلزمات 
النظاف���ة يف كافة االإ�ص���الحيات املركزية 
العا�ص���مة  باأمانة  وال�ص���جون االحتياطي���ة 

والعديد من �صجون املحافظات .
ومل يقت�ص���ر دعم���ه عن���د ه���ذا احلد بل 
تع���ّداه اإلى تبنى حملة اإغاثة �ص���جون اأمانة 
العا�ص���مة �ص���نعاء والت���ي مت م���ن خاللها 
اإدخال منظومة الطاقة ال�صم�صية لل�صجناء 
يف مراك���ز احلج���ز االحتياط���ي و�ص���جني 
البحث اجلنائي واالأمن ال�صيا�ص���ي وتوفري 
امل���واد الغذائي���ة لل�ص���جون بحي���ث تغط���ي 
االحتياجات الغذائية لل�ص���جون امل�صتهدفة 
مل���دة �ص���تة اأ�ص���هر ومتويل حم���الت نظافة 
ال�صجون و�صيانة جماري ال�صرف ال�صحي 
فيها وتاأثيث وبناء املطابخ، وكذا دعم دور 

الرعاي���ة االجتماعية باالأمان���ة فقد تكفل فقيد 
الوطن بتوفري موازنة �صهرية ثابته لدار التوجيه االجتماعي بنني باأمانة العا�صمة 
�ص���نعاء يتم من خاللها دعم املوازنة الت�ص���غيلية و االأن�ص���طة الريا�ص���ية والثقافية 

والرتفيهية كما اأن الفقيد عرب ال�صركة اليمنية الدولية لل�صناعات الغذائية يتكفل 
بتبن���ي عالج بع�ش احلاالت املر�ص���ية من ال�ص���جناء ففي هذ املج���ال قدم الدعم 
ال�ص���حي املتكامل ل�ص���جني كان م�ص���ابًا مبر����ش نق�ش املناعة والآخ���ر اأجريت له 
عملية للعينني والكثري من احلاالت املر�صية التي قام بتمويل عالجها.. ومن اأداور 
الفقيد االإن�ص���انية، م�ص���روع توزيع حلوم االأ�ص���احي الذي ينفذ �ص���نويًا ويوزع على 

ال�صجون واأ�صر ال�صجناء باأمانة العا�صمة والعديد من املحافظات.
كما مل ين�َش ال�صجناء اخللوات ال�صرعية التي كانت عبارة عن فكرة جنل الفقيد 
رج���ل االأعمال ال�ص���يخ يحيى علي احلب���اري حيث حّولها الفقيد اإل���ى واقع ملمو�ش 
لغر�ش اختالء ال�ص���جني باأ�ص���رته كلما جاءته لزيارته، كما حر�ش رحمه اهلل على 

اإقامة فعاليات من �صاأنها الدعوة الحرتام حق ال�صجني ودعم حقوق االإن�صان.

راعــي الـخـــيـر لكـل الـــنــــا�س 
�ش  كان فقيد الوطن رحمه اهلل مثااًل للتاجر الذي امتالأ وجدانه بحب النا�ش وتلمُّ
احتياجاتهم فقدم اأف�ص���ل ما لديه يف اجلانب االإن�ص���اين واخلريي دون منٍّ اأو اأذى 
حي���ث قّدم املال وال�ص���الل الغذائية للفقراء واملحتاجني وللموؤ�ص�ص���ات واجلمعيات 
التي لها �صلة بالعمل اخلريي واالإن�صاين.. وكفل العديد من االأيتام عرب اجلمعيات 
واملوؤ�ص�ص���ات ذات ال�صلة وكان له ب�صمات وا�ص���حة يف معاجلة الفقراء وامل�صاكني 
يف امل�صت�ص���فيات اخلا�ص���ة ب�ص���نعاء وغريها من املحافظات وكذا ت�ص���فري حاالت 
م�صتع�ص���ية للع���الج يف اخل���ارج كم���ا كان يزّود رحم���ه اهلل عددًا م���ن االأفران يف 
�ص���نعاء وذم���ار وعمران بكميات كب���رية من القمح لتقوم بتجهي���ز اخلبز وتوزيعه 
على الفقراء واملحتاجني .. وكان للفقيد ا�ص���هامات جلّية يف بناء وترميم امل�صاجد 
واملدار�ش يف �ص���نعاء واحلدي���دة وعمران وغريها، وزّود اجلامع الكبري ب�ص���نعاء 
وال�صوارع املحيطة به بالطاقة ال�صم�صية كما وّفر خم�صة اآالف لرت �صهريًا من مادة 
الديزل ملولد اجلامع.. وكانت ب�صمات فقيد العمل اخلريي وا�صحة يف حفر االآبار 
االرتوازي���ة يف مديري���ة اأرحب والعدي���د من املناطق املج���اورة.. وعمل احلاج علي 
حممد احلباري على م�ص���اعدة الكثري من ال�ص���باب املع�صرين على الزواج كاإ�صهام 
منه يف تكوين اأُ�ص���ر جديدة ميالأها احلب والوئام.. وكان للنازحني جّراء العدوان 
الغا�ص���م على بالدنا ن�صيٌب من اإح�ص���انه فمد يد العون وامل�صاعدة لهم وعمل على 

اإغاثة النازحني واملت�صررين واجلرحى واأ�صر ال�صهداء.

 لن��ا يف اأعمال��ه اجلليلة كل القدوة والنموذج ويف جتاربه الوا�صع��ة كل الإرادة والطموح، ويف �صريته العطرة عزم الرجال 
وب�صرية احلكماء.. تعاَمل مع عمل اخلري كثقافٍة اأ�صيلة يف ذاته بالدرجة الأولى، وهي ثقافة م�صتَمدة من قيم الدين احلنيف 
الذي يتبنى يف جميع اأ�صوله مفاهيم التعاون والتكافل والبذل، اإنه احلاج املرحوم علي حممد احلباري فقيد الوطن والعمل 

اخلريي والذي نحاول من خالل هذه ال�صطور ت�صليط ال�صوء على بع�ضٍ  من �صجاياه الإن�صانية...

كان للحاج علي 
احلباري الدور الكبري 

يف اإجناح م�صروع 
موؤ�ص�صة ال�صجني 

الوطنية، حيث تبنى 
متويل العديد من 
برامج وم�صاريع 

املوؤ�ص�صة منذ 
تاأ�صي�صها حتى اليوم
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وللتعليــم ن�سيـــٌب من اإحـ�ســانــه
نظ���رًا الأن اأعمال���ه اخلريية كان���ت متتاز ب�ص���عة االأفق فقد حظي جم���ال التعليم 
بدعم �ص���خي من يده املح�ص���نة حيث مّول رحمه اهلل بناء قاعة �ص���خمة للموؤمترات 
واملحا�ص���رات بكلية الرتبية باأرحب كما اأدخل النظ���ام االآيل اإلى كلية االآداب واأنار 
مراكز املكفوفني وال�ص���م والبكم بجامعة �ص���نعاء ووفر اأجهزة احلا�ص���وب للمعمل 
واإدارة ق�ص���م املكتبات بجامعة �ص���نعاء القدمية.. ولعل اآخر م�صروع بارز يف املجال 
التعليمي هو اإن�ص���اء ق�صم هند�ص���ة امليكاترونك�ش بكلية الهند�صة – جامعة �صنعاء 

– وتوفري كافة م�صتلزمات جتهيزه وتاأثيثه والذي يعّد �صرحًا علميًا �صاهدًا على 
اهتم���ام الفقيد وحر�ص���ه على تطوير التعليم واالأخذ بي���د طالب اجلامعة يف 

تلقي العلوم احلديثة.

ب�سمات جلّية يف دعم وتثبيت القت�ساد ال�طني
من���ذ اأن كان يف مقتب���ل العم���ر ت�ص���ّرب الفقي���د احل���اج علي حممد 
احلباري املهن���ة التجارية واختار مهنة اأجداده واآباءه يف بيع و�ص���راء 
احلب���وب حتى و�ص���ل ب���ه الطم���وح اإلى تاأ�ص���ي�ش جمموعات �ص���ركات 
عمالقة مثلت ركنًا اأ�صا�ص���يًا يف منظومة االأمن الغذائي والتي كان لها 
دور فاعل يف ا�صتقرار اأ�صعار املواد الغذائية وحتديدًا توافر ا�صتقرار 
احلب���وب والدقيق يف ال�ص���وق املحلي.. كما له اإ�ص���هامات يف اإن�ص���اء 
امل���زارع االإنتاجية وجمال املق���اوالت وم�ص���اهمته يف بع�ش البنوك 
التجارية واأن�ص���طة اال�ص���ترياد للمواد الغذائية والت�صويق كل ذلك 

اأ�صهم يف دعم وتثبيت االقت�صاد الوطني. 

اإ�ســهــــامـــات �سحــــيـــة �ســخــيـــــة
ويف املج���ال ال�ص���حي قدم رحم���ه اهلل دعمًا كبريًا حي���ث قام ببناء 

حمط���ة التحلي���ة للغ�ص���يل الكلوي مب�صت�ص���فى الثورة العام ب�ص���نعاء 
وتزويده���ا بكافة امل�ص���تلزمات، كما بنى اجلامع اخلا�ش بامل�صت�ص���فى 

وكذا ترميم ق�ص���م الطوارئ العام وجتهيز الكافترييا اخلا�ص���ة بالكادر 
الطب���ي والفني اإ�ص���افة اإلى تق���دمي االأدوية وجهاز حدي���ث للموجات فوق 

ال�ص���وتية لق�ص���م االأ�ص���عة بامل�صت�ص���فى وكان لذلك االأثر الكبري يف حت�صني 
اخلدم���ات املقدم���ة للمر�ص���ى.. لت�ص���ل جه���وده اخل���رية اإلى امل�صت�ص���فى 
الع�ص���كري حيث كانت له ب�صمات داخل امل�صت�صفى من خالل م�صاعدته يف 
ا�ص���تقبال اجلرحى من خمتلف اجلبهات واملر�صى من خمتلف املحافظات 
وتق���دمي امل�ص���اعدات املالية للم�صت�ص���فى لتغطي���ة العجز يف �ص���راء االأدوية 

وامل�ص���تلزمات الطبية واملواد الغذائية.. كما قدم معدات طبية مل�صت�ص���فى ال�ص���رطة 
الق���دمي.. ويف الوقت الذي مل ت�ص���مح في���ه اإمكانات وزارة ال�ص���حة تاأثيث وجتهيز 
دورين يف م�صت�صفى ال�صبعني باأمانة العا�صمة بادر احلاج علي حممد احلباري وبكل 
�ص���خاء بالتكفل بكافة متطلباتهما، واأثث الدورين ب�131�ص���ريرًا متحركًا ووفر كافة 
االأجه���زة الطبية لهما وجهز ثم���ان غرف عمليات والدة وعدد كبري من ح�ص���انات 
االأطفال كما جهز غرفتي عمليات كربى واأن�صاأ وحدة عناية مركزة متكاملة وكانت 
مبادرت���ه ه���ذه مبثاب���ة نقلة نوعية يف خدمات امل�صت�ص���فى و�ص���ورة فريدة ل�ص���خاءه 

وعطاءه.

مل تغــــب الثقافـــة والريا�سة عن العطـــاء
والأن���ه كان يتمت���ع بح����ش مره���ف ي�ص���تمتع ب�ص���ماع ال�ص���عر والتوا�ص���يح الديني���ة 
والفولكلورية فقد دعم املن�ص���دين وال�ص���عراء واملثقفني والعلم���اء واالإعالمني حيث 
خ�ص����ش لبع�ش ال�ص���عراء ال�ص���باب رواتب �ص���هرية ومّول طباعة اأعدادًا كبرية من 
دواوي���ن ال�ص���عراء وكت���ب ملثقف���ني و�ص���حافيني ...الخ وك���ذا طباعة كتب االإر�ص���اد 
الزراعي وال�ص���حي الإدراكه اأهمية الدور لتلك االأن�ص���طة العائ���دة بالنفع للجميع.. 

وعلى ال�صعيد الريا�صي قدم دعمه لكافة االأندية الريا�صية يف خمتلف املحافظات 
دون متيي���ز ورعى العديد من البطوالت الريا�ص���ية يف خمتلف االألعاب والعديد من 
التكرمي���ات للبطوالت التي حققتها بالدنا على امل�ص���توى الداخل���ي واخلارجي كما 
رعى بع�ش الالعبني من الناحية ال�ص���حية فكثري من اأ�ص���رهم عوجلت على نفقته 

كما دعم بع�ش اأ�صر الالعبني املع�صرين.

م�اقـــــف وطنيــة وقـــ�مـــيــــة
كانت حياته رحمه اهلل حافلة بالعطاء والعمل الوطني ال�صادق.. وقف اإلى جانب 
الثورة واجلمهورية حيث �ص���اهم يف اإن�ص���اء الهيئة ال�صعبية للدفاع عن الوحدة وكان 
ال�ص���باق يف تق���دمي الدعم لها.. كم���ا كان له دور بارز يف دع���م الدميقراطية ودعم 

االنتخابات املحلية والرئا�صية بغطاء مايل كبري.
ختاما ً..  الفقيد املرحوم احلاج علي حممد احلباري �صخ�صية اختزلت كل معاين 
االإخال�ش والنزاهة والتفاين من اأجل عمل اخلري وامل�ص���لحة العامة .. �ص���حيح اأنه 
غادر هذه احلياة اإال اأن ب�صماته اخلرّية باقية يف م�صار احلياة ووجدان النا�ش، مل 
مييزه ح�ص���وره االقت�صادي فح�ص���ب، واإمنا اإن�صانيته التي تفي�ش خريًا يعرب كن�صمة 

ربيعي��ة يف اأح����ص��اء ال�ظ���الم. 

كان ينظر لل�صجني بنظرة حانية يتبعها بعمل ي�صاعد 
ال�صجني ويخفف من معاناته بدفع اأموال باهظة عن كثري 

من ال�صجناء املع�صرين واإخراجهم من ال�صجن
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تعد ق�ص���ايا املع�صرين يف ال�ص���جون اليمنية من الق�صايا املعقدة، والتي حتمل يف 
طياتها اجلرم والظلم واملاأ�ص���اة االجتماعية من جانب والن�ص���يان من جانب اآخر، 
فمحددات ق�ص���ية املع�ص���رين ال تخرج عادة عن دائن ومدين يف اأحيان كثرية يقف 
جميعهم اأمام الق�ص���اء ب�ص���ببها �ص���حايا، وال فرق بني اجلاين واملجني عليه ورغم 
معاناة ال�ص���جناء املع�ص���رين واملاأ�ص���اة التي ترتتب على �ص���جنهم مل يجدوا من ميد 

يد العون لهم.
ذلك اإلى اأن بادرت موؤ�ص�ص���ة ال�صجني الوطنية بهذا العمل منطلقة من االإح�صا�ش 

مبعنى االإن�صانية واإعادة الفرح الأ�صر ال�صجناء.
بداأت املوؤ�ص�ص���ة بالعمل الدوؤوب للو�ص���ول اإلى حتقيق هذا الهدف، وحر�ص���ًا منها 
على ذلك من منطلق اإن�ص���اين وهو اأن يكون الهدف متحققًا يف عملها مع ال�ص���جناء 
فبداأت اأواًل بامل�صح امليداين الأكرث من �صجن باليمن وبتخطيط اإن�صاين قانوين جاد 

وثقت ور�صدت الكثري من حاالت املع�صرين.
فو�ص���عت اأواًل معايري الختيار ال�صجناء املع�ص���رين الذين ت�صعى املوؤ�ص�صة الإطالق 

�صراحهم،
واملعايري هنا اإن�ص���انية وقانونية فمن املعايري: اأال يكون ال�صجني قد ارتكب اخلطاأ 
مبح�ش اإرادته: ومن ثم يبداأ البحث عن اجلانب االإن�ص���اين في�ص���ع ال�صوؤال نف�صه، 
هل ال�ص���جني العائل الوحيد لالأ�ص���رة؟ وكم عدد اأفراد االأ�ص���رة؟ وهل ال�صجني كان 
ملتحقا مًبدر�ص���ة اأو جامعة؟ وماهي حالته ال�ص���حية واجل�صدية والنف�صية؟ واالأهم 

اأن تكون ق�صيته عادلة وغري جنائية.
ت�ص���ع املوؤ�ص�ص���ة اأمام عينيها هذه االأ�ص���ئلة واملعايري الختيار ال�صجناء املع�صرين، 

وتطلق �صراحهم و�صعتها، وتابعت و�صمعت ووثقت ثم بداأت العمل خالل عام 2016 
وبدعم من رجال املال واالأعمال يف اإعادة الفرح �ص���يئًا ف�ص���يئًااإلى اأ�ص���ر ال�ص���جناء 
وبانتهاء عام 2016، اأعادت املوؤ�ص�ص���ة اإلى اح�ص���ان االأ�ص���ر 138 �ص���جني و�صجينة 
مع�ص���رًا قدمت لهم امل�ص���اعدة ور�صمت االبت�ص���امة على حميا م�ص���تقبلهم القادم، 

وقدمت الأجل االإفراج عنهم 130 مليون ريال.
تاأكد لدى املوؤ�ص�ص���ة خالل عمل هذا امل�صروع  مظلومية بع�ش ال�صجناء املع�صرين، 

واإن اخطاأوا فاأخطاوؤهم غري مق�صودة ولي�صت اأخطاء ج�صيمة بطبيعة احلال.
واجلدي���ر بالذك���ر اأن املوؤ�ص�ص���ة ال تدفع الدعم املايل الذي يق���دم من رجال املال 
واالأعم���ال وبع�ش ال�ص���ركات جزافا وبال خطة ومعايري، ب���ل مير ذلك بعدة مراحل 
ليق���ف االختيار على م�ص���اعدة �ص���جني عن غريه، منها مرحلة اال�ص���تماع لق�ص���ية 
ال�ص���جني من ال�ص���جني نف�ص���ه وم���ن اأهله ومن �ص���احب احل���ق ومن واق���ع احلكام 
الق�ص���ائية التي �ص���درت بحق���ه من املحكمة، ومن ث���م تبداأ املوؤ�ص�ص���ة بالبحث عن 

الداعمني ليتحول احللم باإعادة احلرية لبع�ش ال�صجناء اإلى حقيقة.
وحتر�ش املوؤ�ص�ص���ة يف كل عام على اأن يكون ر�ص���يد اخلري له���ا وللداعمني لهكذا 

م�صاريع يف تزايد م�صتمر.
ل���ذا ال زال لديه���ا االأمل اأن يكلل الع���ام احلايل جناح اأك���رث للتخفيف من معاناة 
املع�ص���رين، وتوجه النداء با�ص���م قلوب اأمهات تنتظر احت�ص���ان ولدها وطفل يحلم 
بعودة اأبيه وم�ص���تقبل ينتظر ال�ص���جني املع�ص���ر لتحقيقه وحرية ونور تعيد لل�ص���جني 
اأمله باحلياة، الأن يقف رجال املال واالأعمال وال�ص���ركات واخلريين مل�صاعدة هوؤالء 
ودعمهم وهذا ما ترجوه املوؤ�ص�ص���ة وتطمح اإليه يف 2017 لتعيد ابت�صامة احلرية من 

جديد للمع�صرين.

ق��د يت�ص��اءل الكثري من النا�ض، م��اذا يعني م�صروع م�صاع��دة ال�صجناء املع�صرين؟ وكي��ف يتم؟ ومن هم 
املع�صرين؟ وكيف ت�صل ق�ص�صهم اإلى موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية؟ ومتد يد العون لهم

وهنا نفرد م�صاحة للقارئ العزيز لنجيب عن اأ�صئلته.
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من ي�ص����عى للعمل باإن�صانية، ي�ص����عى الإعادة الفرح 
ملن مل يعد ي�صعر به واالأمل ملن فقده. اخلريون يف 

هذه احلياة ياأملون اأمرين اثنني:
 اأولهما: اجلزاء من اهلل.

ثانيهمــا: زرع ابت�سامــة يف وجــ�ه النا�ــس 
املحتاجني.

27 مليون مل�ص����روع واحد، كانت اأماًل جديدا ً كتب 
الأربعة �ص����جون احتياطية باأمانه العا�صمة و�صجن 
البح����ث اجلنائي يف حملة اإغاثة ال�ص����جون، والتي 
ب����ادرت برعايته����ا جمموع����ة احلاج عل����ي حممد 
احلب����اري واأوالده والتي مل ترتدد ه����ذه املجموعة 
التجارية يومًا يف م�ص����اعدة ال�صجناء وغريهم من 
املحتاج����ني، ليكون لها ر�ص����يد الدع����اء يف الدنيا 

ور�صيد اجلنة باإذن اهلل يف االآخرة.
جميعن����ا ا�صت�ص����عر اأن م����ا متر به بالدن����ا احلبيبة 
اأ�ص����واأ  وباالأخ�����ش 2016،  االأخ����رية  االأع����وام  يف 
احل����االت معي�ص����يًا، وعليه فقد تدهور الو�ص����ع يف 
من�ص����اآت كثرية منها ال�ص����جون، والتي ت����كاد تعلن 
انعدام املقومات االأ�صا�ص����ية للعي�ش باأمان و�صحة 
الرعاي����ة  الغ����ذاء،  النظاف����ة  فيه����ا،  للم�ص����اجني 
ال�صحية، الكهرباء جميع هذه االأ�صا�صيات كادت 
تكون منعدمة، فقد تف�صت االأمرا�ش بني ال�صجناء 
ب�ص����بب ع����دم النظاف����ة لل�ص����جون وقل����ة الغ����ذاء 

ال�صحي، واملتابعة ال�صحية حلال ال�صجناء.

من����ذ 15 عام����ا تفتقد مقتنيات ومرافق ال�ص����جون 
لل�ص���يانة، بل اإن مياه ال�ص���رف ال�ص���حي تدفقت 
بك���رثه اإل���ى مداخ���ل ال�ص���جون، اأطلقت املوؤ�ص�ص���ة 
ن���داء ا�ص���تغاثه له���ذه ال�ص���جون، لتتكف���ل جمموعة 
احلباري كعادتها بال�ص���بق لعمل اخلري، فبداأ العمل 
بتزوي���د ال�ص���جون امل�ص���تهدفة مبنظموم���ات طاقة 
�صم�ص���ية متكاملة ومواد غذائية تكفي ال�صجون ملدة 
�ص���تة اأ�ص���هر واأجرت حملة �ص���يانة ونظافة �ص���امله 
لل�صجون، اإ�صافة اإلى توفري جميع معدات الطباخة 

�صغريها وكبريها ملطابخ ال�صجون امل�صتهدفة.
هذه احلملة اأعادت النور لل�ص���جناء خلف الق�صبان 
ووف���رت لهم بيئة نظيف���ة حتميهم م���ن االأمرا�ش، 
وغذاء يعينهم على موا�ص���لة حياتهم اإلى اأن يعودوا 

حلي���اة احلري���ة، وكذل���ك وف���رت اأدوات املطاب���خ 
ليكتم���ل �ص���د احتياج���ات ال�ص���جون يف توف���ري بيئة 
مالئمة حلياة ال�ص���جناء، فال يعني كونهم �ص���جناء 

حرمانهم من اأب�صط حقوق العي�ش االآمن.
تكللت ه���ذه احلملة بنج���اح كبري لت�ص���يف جناحًا 

جديدًا اإلى ر�صيد املوؤ�ص�صة وجمموعة احلباري.
وهن���اك �ص���جون يف �ص���نعاء واملحافظ���ات االأخرى 
حتت���اج حلم���الت م�ص���ابهة له���ذه احلمل���ة تتمن���ى 
املوؤ�ص�ص���ة تنفيذها خالل العام اجلديد وتنتظر من 
الداعمني م�ص���اندتها لر�ص���م االأمل وح�صاد اخلري 
م���ن اهلل تعالى، وذلك رحم���ة بحال من حرموا من 
احلري���ة كي ال يحرم���وا من احلي���اة الكرمية خلف 

الق�صبان.

من ذا الذي ل يعرف باأن البطالة من اأبرز اأ�سباب تف�سي اجلرمية؟
 وخ�صو�صًا ال�صرقة، وجميعنا حني ن�صمع اأن فالن خرج من ال�صجن ومت االإفراج عنه اأو اأن 
املوؤ�ص�ص����ة قامت باإخراجه نقول وماذا بعد؟ واإلى اأين؟ املوؤ�ص�ص����ة اأوجدت لنا اإجابة عملية 

منطلقة من احلكمة »ل تعطني �سمكة كل ي�م ولكن علمني كيف ا�سطاد«.
النواعم اأكرث ال�ص����رائح يف املجتمع اإبداعا وعطاء واأي�ص����ا عودة اإلى الطريق ال�ص����حيح اإن 

اأخطاأن.
حر�ص����ت املوؤ�ص�ص����ة على ا�ص����تهداف 70 �ص����جينة يف حمافظة �ص����نعاء بتدري����ب وتاأهيل يف 
جماالت االأ�ص����غال اليدوية و�ص����ناعة البخور والعطور، وهذا هو اأكرث ال�ص����بل جناحا لعودة 
املخطئ اإلى الطريق ال�صحيح، فاإلى جانب م�صروع املع�صرين ياأتي م�صروع متكني ال�صجناء 

ل�صوق العمل وهذه املرة كان جزء منه ل� 70 �صجينة.
ويف اجلانب االآخر )20( من ال�صجناء االأحداث نرى يف وجوههم االبت�صامة امل�صرقة التي 
يتمنونها مل�صتقبلهم واإن اأخطاأوا فهم ممن رفع القلم عنهم، ومع ذلك فقد اأولت املوؤ�ص�صة 
ال�ص����جناء االأحداث ن�ص����يبا وحظا ًوافرًا من م�ص����اريعها الهادفة، فقد ا�ص����تهدفت 20 من 

االأحداث يف دورات تعليميه للغة الع�صر )احلا�صب االيل(.
وق����د كان لل�ص����جناء االأطف����ال يف دار التوجي����ه االجتماع����ي ن�ص����يب من م�ص����روع التدريب 
والتاأهيل فقد عملت املوؤ�ص�ص����ة على اإقامة برنامج بناء ال�صخ�ص����ية االإيجابية الذي ا�صتفاد 

من الربنامج عدد 24 طفل والتي هدفت املوؤ�ص�ص����ة من خالله الى اإ�ص����الح اخلطاأ واإعادة 
دمج االأطفال يف املجتمع.

كل ه����ذه امل�ص����اريع التي تراف����ق جناحات املوؤ�ص�ص����ة ته����دف يف جمملها لتحقيق �ص����عارها 
االإن�صاين، )خلف الق�سبان ي�جد اإن�سان(.

فاالإن�ص����ان هو الذي يبحث عن اإعادة االأمل اإليه واإلى اأ�ص����رته ومعاملة االإن�ص����ان باإن�صانية، 
وهناك من يت�ص����رر لدوام حال ال�ص����جناء كما هو، فهناك اأطفال وزوج����ات واآباء واأمهات 

تقف حياتهم حني يو�صع عائلهم خلف الق�صبان.
ومن هنا �صعت املوؤ�ص�صة لت�صيف لر�صيد جناحاتها اإك�صاب ال�صجني اأو ال�صجينة �صغريا ًاأو 
كبريًا مهارات يعتمد عليها بعد خروجه، ويتاأكد بالتايل لديها عدم عودته لطريق اخلطاأ. 
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اإلى اأي��ن؟

هوؤالء همهوؤالء هم
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طغــى عليه���ا كثريًا ياأ�ُش ال �ص���ابق وال مثيل له، على الرغم م���ن اأن اأملها كان  
ب���اهلل كب���ري، اإل اأن ارتباط مبلغ الدية املق���در ب� 5 ماليني ريال ودفعه���ا له الأولياء 
ال���دم  كاآخر واأب�ص���ط حل ومنط���ق ميكنها من �ص���راء حريته���ا واالنتفا�ش من بني 
الق�ص���بان، واخلروج من �ص���جنها، فعجزت عن ذلك ؛ فاملبل���غ بنظرها كبري جدًا، 
واإن كان �ص���يمنحها حريتها التي تبحث عنها، عجزها كان نظري لظروفها ال�صعبة 
واإن حاول���ت ه���ي وغريه���ا ممن هم يف م�ص���تواها امل���ادي ال�ص���عب، يف جمع املبلغ 
لبقيت عقدًا جديدًا من الزمن يف �صجنها، ما جعلها  تعي�ش ياأ�صها و�صيقها الكبري 
وم�ص���كلتها الع�صيبة ب�صمت، والقبول بالو�ص���ع والعي�ش يف �صجنها، اإال اأنها عولت  

كل االآمال باهلل ودعته عز وجل، باأن يفرج عنها كربتها ، ولهذا كان اهلل  بعونها.

نعم كان اهلل بعونها واأعانها و�ص���خر لها من عباده ال�ص���احلني االأبرار ممن يتابع 
لها، ويهتم بق�صيتها وينا�صد ملد العون لها، وممن ي�صعى ل�صراء حريتها يتكفل بدفع 
مبلغ الدية ال� 5 ماليني ريال، حتى حتقق ذلك حقيقة وواقعًا بوا�صطة م�صاٍع وجهود 
حثيث���ة وكبرية بذلتها موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطني���ة وجنحت اليوم يف منح ح�ص���ناء 
�ص���الح حريتها جمددًا، حيث عانقت تلك احلرية، وغادرت عنربها و�صجنها الذي 

ق�صت فيه اأكرث من عقد.
فع�اًل، ح�ص���ناء تعانق احلرية عقب دفع الدية الأولياء الدم وت�ص���لمهم للمبلغ كاماًل 
بوا�ص���طة وعرب ممثلني عن موؤ�ص�صة ال�ص���جني الوطنية التي ا�صرتت حرية ح�صناء، 
وذلك بف�ص���ل اهلل تعالى وتكفل فاعلي خري بدفع ما عجزت عنه ح�ص���ناء التي هي 
الي���وم خارج زنزانته���ا واجلدران االأربعة، ح���رة طليقة ترافقه���ا ابنتها ذات 
ال���� 11 عام���ا، التي ال تعرف مكانًا يف احلياة اإال ال�ص���جن، كون والدتها دخلت 
ال�ص���جن وهي حامل بها، فولدتها وهي نزيلة ال�صجن، واأ�صمتها  وفاء وعا�صت 
معها طيلة ال� 11 عامًا يف ال�صجن، واليوم  تتنف�ش وفاء هواء احلرية احلقيقة 
والكامل���ة الت���ي مل تعرفها منذ اأن ولدت من بطن اأمه���ا، واإن مل يكن لها ذنب 
يف اأن حترم منها غري البقاء برفقة والدتها ح�ص���ناء يف �صجنها وحمكوميتها، 

وبخروج والدتها وهي ترافقها كاأنهما ولدتا من جديد. 
�ص���كرًا جزياًل ملن ا�ص���رتى لها حريتها ومن تكفل باإزاحة كربتها و�صاعد على 
االإفراج عنها بعد اهلل تعالى وتوفيقه لها، �ص���كرًا موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطنية 
ممثل���ة باأمينه���ا العام رج���ل االأعم���ال املعروف االأ�ص���تاذ القدي���ر يحيى علي 
احلباري، ومديرها العام االأ�ص���تاذ املهذب ف�ص���ل حمرز عبيد، �ص���كرًا  لتلك 
املوؤ�ص�ص���ة الرائدة والناجحة جدًا يف مثل هذه 
الق�ص���ايا، الت���ي لي�ص���ت االأولى ب�ص���كل عام،  
وماه���ي اإال واح���دة من بني ع�ص���رات املاآ�ص���ي 
والكرب واملحن واالأوجاع التي حتملها ع�صرات 
و  ال�ص���جناء  باأ�ص���حابها  اخلا�ص���ة  الق�ص���ايا 
املع�ص���رين منهم، وتقوم املوؤ�ص�صة مبعاجلتها 

والتكفل بها، واإخراج �صجنائها ومع�صريها.
�ص���كرًا للجمي���ع، وكل من بذل ووقف ونا�ص���د 
ون�ص���ر واهت���م وثاب���ر ودع���م و�ص���اعد يف نيل 
ح�ص���ناء للحري���ة، واإط���الق �ص���راحها الي���وم 
بح�ص���ور املحامي العام القا�صي عبدالرحمن 
علي القد�ص���ي رئي�ش نيابة ا�صتئناف حمافظة 
اإب ومدي���ر ع���ام موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطنية 
واالعالم���ي يحيى العاب���د واآخري���ن، بعد 11 
ع���ام �ص���جن واأمل وكربة وتعب ووجع وماأ�ص���اة 
عا�ص���تها تلك املراأة، وج���زا اهلل اجلميع خري 

اجلزاء.
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ح�صن�اء تع�ان�ق احل�ري�ة

ح�صن�اء وطف�لته�ا وف��اء
 يع�ان�ق�ان ال�ح�ري���ة

ح�صن��اء �صال��ح امراأة وجدت نف�صها نزيلة يف الإ�صالحية املركزية مبحافظة اإب »ال�صجن املركزي« على ذمة ق�صية جنائية هي جرمية القتل، وبغ�ض النظر 
ع��ن تفا�صي��ل ومالب�ص��ات واأحداث تلك اجلرمية الت��ي ق�صت ب�صببها 11 عام �صجينة يف تلك الإ�صالحية، وكادت تفق��د الأمل يف اأن تعود لها حريتها من 
جدي��د، وتعي���ض كاإن�صانة ، واإن كان��ت  ذات يوم وخالل �صنوات تقبع خلف الق�صبان، وتعي�ض يف �صجن يق�صي فيه الع�صرات من الن�صوة »ال�صجينات«  
ف��رتات عقابي��ة واأحكام وغريها،  وظلت ت��ودع الع�صرات ممن اأفرج عنهن وت�صتقبل كل جديد من ال�صجينات، وه��ي حتلم اأن تعي�ض ذلك املوقف، وتلك 
اللحظات واأن يتم توديعها من قبل النزيالت وتغادر �صجنها، اأمنيات ظلت تراودها وتعي�صها كاأحالم اليقظة ، ومل تتوقع اأبدًا اأنها �صتتحقق؛ نتيجة للياأ�ض 

الذي �صيطر عليها طيلة عقد من الزمان.

ُح�ســن وابنته���ا دانا تلحق ب���� »ح�ص���نا« وابنتها وفاء �ص���وب احلري���ة واحلياة 
الكرمي���ة الت���ي بف�ص���ل اهلل، وبجهود ال�ص���رفاء من رج���ال اخلري الك���رام، الذين 
ا�ص���رتوا لهن احلرية، وذلك بدفع ما عليهن من ماليني الرياالت، بعد اأن تع�صرت 
حالتهن وعجزتا عن دفع املبالغ املالية التي ب�صببهن طالت فرتة حب�صهن ل�صنوات، 
فح�ص���ن تغادر ال�صجن بعد اأ�صابيع قليلة من مغادرة مماثلة حل�صناء لذات ال�صجن 

يف حمافظة اإب.
املع�ص���رة ُح�ص���ن �ص���ادق هي االأخرى كانت حت�ص���ب اللحظة هذه األ���ف األف األف 
ح�ص���اب، حلظة االإف���راج واملغادرة، تتمناها وقلبها يعت�ص���ر اأمل���ًا وتعبًا كلما خطر 
له���ا اأنها عاجزة عن دفع الدية وال� 5 ماليني ون�ص���ف امللي���ون ريال، فمن اأين لها 
وكيف لها احل�ص���ول على مبلغ كهذا، فهو بال �صك مبلغ باهظ وكبري، وظروفها ال 
ت�صمح لها ولو بتوفري املائة األف ريال، ولكن كان اأملها باهلل كبري وعظيم، وجعلت 

منه كذل���ك املولى واحل�ص���يب والوكيل، وبال 
�ص���ك فلن يخذله���ا رب العامل���ني والبد 
من ا�ص���تجابة كرمية منه وفرج قريب 

يرزقها فيه.
لق���د زاد اإميانه���ا باهلل اأك���رب واأكرب، 
وخا�ص���ة عندما عا�صت حلظات فارقة 
لزميلته���ا يف  توديعه���ا  عن���د  وكب���رية 
االإ�ص���الحية ح�ص���ناء الت���ي مت االإفراج 
عنه���ا قبل اأ�ص���ابيع بعد تكفل موؤ�ص�ص���ة 
ال���ذي  ال�ص���جني بدف���ع املبل���غ امل���ايل 
عليه���ا ال� 5 ماليني ريال، وغادرتها مع 
ابنتها وفاء وهي �ص���ديقة ابنتها دانا، 
وفرحت كثريًا خلروج ح�ص���ناء، ودعت 
اهلل اأن يفرجه���ا عليه���ا وتعي����ش ه���ي 
وطفلتها ذات اللحظات التي عا�ص���تها 
ح�ص���نا وطفلته���ا وف���اء، ومتنته���ا من 
قلبه���ا فقد �ص���اق بها احل���ال واملحال 
خلف الق�ص���بان، ومل تعد ق���ادرة على 
البقاء اأكرث ف�ص���هية اخلري الذي نالته 
زميلتها القدمية اأغ�صتها ونالت الرغبة  

يف تذوقه���ا وزاد اأمله���ا باهلل وبت�ص���خريه 
للخرييني من عباده واأوليائه ال�صاحلني ممن ا�صرتوا االآخرة وف�صلوها عن الدنيا، 

ومما رزقهم واأعطاهم رب االآخرة واالأولى والعاملني والعباد واخللق اأجمعني.
اأيام قالئل واإذا برب العاملني ي�صتجيب حُل�صن ويحقق مناها وحلمها حينما اأطلق 

االإعالمي الزميل ع�ص���ام لطف والنا�ص���طان لوؤي بن با�ص���ا ووليد فا�ص���ل مبادرة 
اإن�ص���انية جلمع التربعات بهدف توفري املبلغ الذي ت�ص���تطيع ُح�ص���ن �ص���ادق دفعه 
ل�ص���راء حريته���ا، كان التفاعل كبريًا ج���دًا من قبل رجال اخل���ري يف داخل الوطن 
احلبي���ب وخارجه م���ن مغرتبني، واأ�ص���ابيع قليلة كانت بف�ص���ل اهلل وبتلك اجلهود 
للزمالء االأعزاء وذلك التجاوب للخرييني وباإ�ص���راف ومتابعة موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني 
الوطنية ممثلة مبديرها العام االأ�ص���تاذ ف�ص���ل عبيد، كفيلة بتوفري املبلغ املطلوب 

دفعه للح�صول على االإفراج عن ُح�صن وهو ما مت بعد ذلك .
حينما و�ص���ل فريق االإن�ص���انية كان اليوم ال�ص���عيد واجلميل حل�صن وطفلتها دانا، 
حينم���ا و�ص���ل فريق االإن�ص���انية املك���ون من املحامي الع���ام رئي�ش نيابة ا�ص���تئناف 
حمافظة اإب القا�ص���ي عبدالرحمن القد�ص���ي والعميد عب���ده حممد فرحان نائب 
مدير عام اأمن حمافظة اإب واالأ�ص���تاذ ف�ص���ل عبيد املدير العام ملوؤ�ص�ص���ة ال�صجني 
الوطني���ة واالإعالم���ي املعروف والقدير االأ�ص���تاذ يحيى العاب���د، ومعهم االإعالمي 
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ُح�ص��ن �ص��ادق ام��راأة مينية من حمافظة اإب، �صجينة مع�صرة عجزت عن دفع مبلغ 5 مالي��ني وخم�صمائة األف ريال ميني، لكي ت�صرتي بها حريتها 
الت��ي فقدته��ا طيل��ت ت�صع �صنوات ق�صتها يف اإ�صالحي��ة اإب املركزية، مع طفلتها دانا ذات ال�9 �صنوات هي امل��دة نف�صها التي ق�صتها والدتها يف 
�صجنه��ا وه��ي برفقته��ا ومعها منذ ولدتها، اليوم تعانقان معًا احلرية جمددًا وخا�صة ال�صجينة نف�صه��ا ُح�صن �صادق بعد فقدانها الأمل يف العي�ض 
خ��ارج اأ�ص��وار الإ�صالحية والبقاء خلف جدران عنربه��ا، الذي �صهد نزول الع�صرات بل املئات من النزيالت خالل تلك ال�صنوات، التي �صهدت 

بقاءها فيه بال رحمة اأو �صفقة.

ُ

بتحرير اأمر الإفراج عن 
ُح�سن �سادق، وت�سلمه وقتها 

مدير ال�سجن املركزي العقيد 
ح�سني عبد املغني ليتجه بعد 
ذلك جميع احلا�سرين  �س�ب 

العنرب الذي تقطن فيه وتنطلق 
الزغاريد والبت�سامات والفرحة 

منه وتخرج ُح�سن وطفلتها 
و�سقيقتها الأخرى من عنربها 
اإلى باحة ق�سم الن�ساء و�سط 
ت�ديع حار وكبري من نزيالت 

الإ�سالحية، وتعي�س ذات 
اللحظات والفرحة التي عا�ستها 

ح�سنا ومتنت وقتها ُح�سن اأن 
تعي�سها، وها هي تعي�سها حقيقة 

وواقع اأ�سعدها ب�سكل كبري

>>

تفا�صي�ل معان�ق�ة ح�ص�ن 
وطفلت�ه�ا دان��ا للح�ري��ة

لـحــظـة وداع »وفــاء« ل�سديقـتـهــا »دانـا« يف الــ�سـجــــن

جه�د حثيثة قام بها العالمي »يحيى 
العابد« ع�س�ر جمل�س اأمناء  م�ؤ�س�سة ال�سجني 

ال�طنية يف الفراج عن ال�سجينات
لـحــظــة خـــروج »دانــا« مع والدتهــــا من 
ال�سجـن، واأ�ستقبال �سديقتهـا »وفـــاء« لها
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ع�ص���ام لطف، وبح�ص���ور اإعالمي الفت من الزمالء مرا�ص���لي ع���دد من القنوات 
وال�صحف واملواقع االإخبارية والنا�صطني وكان با�صتقبالهم يف مقر االإ�صالحية  يف 
»ال�ص���جن املركزي«  وحتديدًا يف ق�صم الن�صاء - حيث تقطن ال�صجينة ُح�صن �صالح 
وطفلتها منذ 9 �صنوات - مدير االإ�صالحية املركزية باإب العقيد ح�صني طاهر عبد 
املغني واالأ�ص���تاذ حممد حمود الفقيه مدير فرع موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطنية باإب، 
وذلك بهدف حتقيق حلم ُح�ص���ن �ص���الح واإطالق �ص���راحها ولهذا ال�ص���يء حلظاته 

اجلميلة.
بعد دقائق من قيام موؤ�ص�ص���ة ال�صجني الوطنية وبح�صور من �صبق ذكرهم بتكرمي 
م���ن كان لهم الف�ص���ل بع���د اهلل واجله���ود يف حتقيق حلم ُح�ص���ن وطفلته���ا، وبع�د 
التاأكيدات بدفع وتوريد املبلغ املطلوب دفعه من قبل ال�صجينة ُح�صن وهو 5 ماليني 
وخم�ص���مائة األف ريال، قام رئي�ش النيابة القا�ص���ي عبدالرحمن القد�صي بتحرير 
اأمر االإفراج عن ُح�صن �صادق، وت�صلمه وقتها مدير ال�صجن املركزي العقيد ح�صني 
عب���د املغني ليتج���ه بعد ذلك جميع احلا�ص���رين  �ص���وب العنرب ال���ذي تقطن فيه 
وتنطلق الزغاريد واالبت�ص���امات والفرحة منه وتخرج ُح�ص���ن وطفلتها و�ص���قيقتها 
االأخرى من عنربها اإلى باحة ق�ص���م الن�ص���اء و�ص���ط توديع حار وكبري من نزيالت 

االإ�ص���الحية، وتعي�ش ذات اللحظات والفرحة التي عا�ص���تها ح�ص���ناء ومتنت وقتها 
ُح�صن اأن تعي�صها، وها هي تعي�صها حقيقة وواقعيًا اأ�صعدها ب�صكل كبري .

كانت اللحظات متر ب�ص���كل �ص���ريع و ُح�ص���ن تتخطى برجليها وبرفقتها الطفلتني 
اإحداه���ن دانا باحة ال�ص���جن خطوة خطوة حتى وجدت نف�ص���ها تغادره وتخرج من 
بوابته الرئي�ص���ية التي دخلت منها قبل ت�ص���ع �ص���نوات ومل تغادرها اإال اأم�ش االأول، 
عائ���دة اإل���ى قريتها وبالده���ا ولزوجها ال���ذي كان ينتظر قدومه���ا وعودتها بفارغ 
ال�ص���رب وعلى اأحر من اجلمر وها هي تعود اإليه ويلتقي بها وبطفلته دانا يف اأجواء 

جميلة وحلظات مبكية وفرائحية موؤثرة جدًا.
وبذلك الفرج واخلري وتلك التفا�ص���يل املوؤملة واملفرحة بذات الوقت، فقد جنحت 
احلملة االإن�ص���انية التي اأطلقها الزميل االإعالمي ع�ص���ام لطف وزمالوؤه يف ال�صعي 
للخري ولذلك اخلري الكبري النا�ص���طان لوؤي بن با�ص���ا ووليد فا�ص���ل، لالإفراج عن 
ُح�ص���ن وطفلتها، وذلك بف�ص���ل من اهلل تعالى وتعاون موؤ�ص�ص���ة ال�ص���جني الوطنية، 
والدعم الكبري من رجال اخلري واالإن�ص���انية يف داخل الوطن وخارجه من مغرتبني 
وغريه���م مم���ن تربعوا ودعم���وا وقدموا مبالغ مالي���ة كانت كفيلة باإطالق �ص���راح 
املع�صرة ُح�صن �صالح ودفع ما عليها من مبلغ مايل كان بالن�صبة لها كبريًا وباهظًا.

مانيـ�س.. قــ�سـة عــــدالة
بعــد خروجي مــن ال�سجن راأيت اأيام و�سه�ر و�سن�ات التغيري  يف الإعمار، اأح�س�ست اأن 

تربة اليمن ينبعث منها عطر من بالدي
�س�ء ال�ص���م�ش هذا يذكرين ببلدي االأم، »الهند« وهذا املطر يت�صاقط بلطف كما 
يفعل يف بالدي، بالرغم من اأنهم يقولون باأن هذا لي�ش بلدك لكنني اأ�صعر اأنه مثل 
بلدي،نعم هي اأغنية �صجني يف فيلم هندي ي�صجن بال ذنب يف بلد غري بلده، خم�ش 
�ص���نوات خلف ق�ص���بان ال�ص���جن،تهمة بال ذنب اأو دليل، ومتهم ال يتحدث العربية، 
ومل ي�ص���تطع اأن يقول اأنا ل�ص���ت مذنبًا، �ص���مته جعله خلف ق�ص���بان ال�صجن خلم�ش 
�صنوات من عمره العملي الذي كان مزدهرا ًباإحدى اأكرب ال�صركات، طفلني وزوجة 
انتظرى عودته  ذلك اليوم، لكنه مل يرجع، فبداأت معاناتهم فعو�صًا عن اأنهم كانوا 
يدر�صون باأرقى املدار�ش اخلا�صة، انقطعوا عن التعليم بل واالأّمر من ذلك اأنهم يف 

اأغلب االأوقات مل يجدوا ما ياأكلونه!.

 ق�ص���تنا ه���ذه ل�ص���اب هن���دي، ولي�ص���ت فيلمًا هندي���ًا، اإمن���ا هي حقيق���ه ويدعى 
»ماني�س«، ماني�ش الذي اآمن بالر�صالة االإلهية املوحدة  هلل ور�صوله يف عام 2000، 
ت���زوج ام���راأة مينية م�ص���لمة، واأجنب منها طفلني وعا�ش ب�ص���عادة غام���رة يف بلده 
الثاين اليمن،  رغم اأن جزءًا من قلبه فقد حني اأعلن ا�ص���المه، حيث رف�ص���ه اأهله  
وتخل���ت عنه زوجت���ه الهندية، واأخ���ذت اأطفاله بعيدًا عنه، لكن ماني�ش اأ�ص���ر على 
موا�ص���لة طريقه يف االإ�ص���الم فرزقه اهلل العمل الكبري والزوجة ال�صاحلة واالأبناء 
الرائعني، �ُص���رق حلم ماني�ش اجلميل وم�صتقبله الزاهر، من خالل اأ�صخا�ش لفقوا 

له تهمه مل يقرتفها يف عمله، ليزج به يف ال�ص���جن خلم�ص���ة اأعوام وحني كان ُي�ص���األ 
يف املحكمة االبتدائية،

 ه���ل قمت باختال�ش هذه املبالغ من ال�ص���ركة ؟ ومل يك���ن يعرف ماذا يوجه له من 
�صوؤال، فكان �صمت ماني�ش هو �صبب مكوثه بال�صجن خم�ش �صنوات.

 كان يحلم اأن يرى نور احلقيقة فظل قلبه متعلقًا بربه وبداأ بال�ص���جن يتعلم اللغة  
العربية ليجيدها، لكن حني اأجادها كان قد ن�ص���يه الق�ص���اء وزوجته مل ت�صتطع اأن 

تن�صب له حمامٍ مرة اأخرى.
 »ماني�س«،  �صاب ابت�صامته واأمله جعل من ربه املوؤمن به ير�صل له برحمته الفرح 
على ي���د العامل���ني الداعم���ني مل�ؤ�س�سةال�سجــني ال�طنية التي ب���داأت بالطعن 
يف الق�ص���ية مبحكمة اال�ص���تئناف، لتك�ص���ب الق�صية اأخريًا بوقت ب�ص���يط جدًا كون 
»ماني�س«، ا�ص���تطاع اأن يتحدث ويدافع عن نف�صه ويك�ص���ف احلقيقة، واأي�صًا تبني 
للمحكم���ة اأن »ماني�س« لي����ش جمرمًا بل بريئًا من التهمة املوجه���ة اإليه، فاأطلقت 
�ص���راحه وعاد اإلى زوجت���ه واأطفاله ووطنه الثاين الذي واإن ُظلم فيه فقد اأن�ص���فه 

اأخريًا بف�صل اهلل ثم بف�صل جهود ورعاية موؤ�ص�صة ال�صجني الوطنية.
»ماني�س«، حني يحدثك عن ق�ص���ته الطويلة ورحل���ة معاناته بالعمل ومعاناته يف 
ال�ص���جن، جتد اأنك تريد اأن تعانقه وت�صافحه ب�صده لتقول له: )اأنا فخور ب�صربك 

و�صمودك اأمام الظلم ياماني�ش(.
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