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١١ يونيو ٢٠١٨م - العدد ١٩٥٦٢

حلقة نقاشية حول شروط تقديم العون القضايئ للسجناء املعسرين وفقا للمعايري اإلنسانية
تكتظ السجون بسجناء معرسين عىل ذمة حقوق خاصة وسجناء 
ــجني الوطنية  ــة الس ــون القضائي، حيث تقوم مؤسس ــني للع محتاج
ــتقبال طلبات املساعدة املالية والعون القضائي للسجناء بشكل  باس
ــة، ونظراً الرتفاع عدد الطلبات  ــي من جميع محافظات الجمهوري يوم
وتجاوزها اإلمكانيات املتاحة للمؤسسة فقد تم إعداد وصياغة رشوط 
ــجناء احتياجاً واستحقاقاً، وفقاً آلليات  ومعايري للوصول إىل أكرث الس
ــىل الجهات ذات  ــرشوط واملعايري ع ــرح هذه ال ــة، وتم ط ــفافة ونزيه ش
العالقة بالسجون والسجناء يف حلقة نقاش نفذتها مؤسسة السجني 
ــتها  الوطنية يوم الخميس بتاريخ 3 / مايو / 2018م، إلثرائها ومناقش
و تحديث الرشوط واملعايري بشكل مستمر الستيعاب أي مستجدات، 
ــي  ــون القضائ ــم الع ــانية لتقدي ــري اإلنس ــرشوط واملعاي ــة ال ومناقش
للمحتاجني، واملساعدة املالية للسجناء املعرسين، بمشاركة الجهات 
ذات العالقة (وزارة العدل – النيابة العامة – مصلحة السجون – نقابة 
ــتدامة  ــاء اليمن – منظمة التنمية املس ــني اليمنيني – اتحاد نس املحام
ــني) حتى تم الوصول إىل  ــطني حقوقيني وقانوني – وكالء نيابات وناش

صياغة نهائية بتوافق الجميع.
ــة كبرية  ــراء و املعرسين بأهمي ــجناء الفق ــوع الس ــى موض  ويحظ
ــجون أو وزارة  ــواء اللجنة العليا للس ــدى أجهزة الدولة الضبطية س ل
ــات الخريية الخاصة ومنها  ــدل والنيابة العامة إضافة إىل املؤسس الع
مؤسسة السجني الوطنية  كونهم أكرث رشائح املجتمع احتياجاً للعون 
ــرك خارج  ــتطيعون التح ــدي الحرية وال يس ــم مقي ــاعدة، كونه واملس
ــجون للبحث عن العون واملساعدة، ويف نفس الوقت ليس  جدران الس
ــاع عنهم وتقديم  ــع تكاليف محاٍم للدف ــات الالزمة لدف ــم اإلمكاني لديه
االستشارات القانونية لهم، ويستمر احتجازهم يف الحبس بعد انتهاء 
ــوق الخاصة املحكوم  ــوم بها عليهم عىل ذمة الحق ــرتة العقوبة املحك ف
ــجني مودعاً  ــتمر الس ــتطاعتهم دفعها وقد يس ــدم اس ــا عليهم، لع به
ــرص املعاناة  ــك، وال تنح ــبب ذل ــاف فرتة العقوبة بس ــجن أضع يف الس
ــمل جميع أفراد عائلته  ــجني الفقري واملعرس، بل تش اإلنسانية يف الس
ــرم من مصدر  ــه تح ــو العائل لها، وبحبس ــجني ه ــي قد يكون الس الت

رزقها.
ــجني الوطنية  ــة الس ــد وضعت مؤسس ــذا املوضوع فق ــة ه  وألهمي
العون القضائي واملساعدة املالية لهذه الرشيحة يف مقدمة مشاريعها 
ــعى  ــجني الوطنية تس ــة الس ــطتها، حيث كانت ومازالت مؤسس وأنش
ــات الالزمة لتغطية تكاليف جميع طلبات  بكل طاقتها لتوفري اإلمكاني
ــاعدة والعون املقدمة لها، ولكن و نظراً الرتفاع عدد طلبات العون  املس
ــة السجني  ــجناء الفقراء واملعرسين املرفوعة ملؤسس ــاعدة للس واملس
ــة  الوطنية - والتي تتجاوز اإلمكانيات املتاحة لها - فقد قامت املؤسس
ــيق والتشاور مع الجهات ذات العالقة بوضع رشوط  وبالتعاون والتنس
ــانية، للوصول إىل أكرث السجناء  لقبول الطلبات ومعايري مفاضلة إنس
ــتعراض  ــية اس ــم يف الحلقة النقاش ــاعدة. وت ــون واملس ــاً للع احتياج
التعريفات العامة والنصوص القانونية ذات العالقة باملوضوع، كما تم 
ــتعراض رشوط قبول طلبات العون القضائي للمحتاجني والفقراء  اس
واملساعدة املالية للسجناء املعرسين املعمول بها يف مؤسسة السجني 
ــر وتحديث  ــه لتطوي ــارك الجميع في ــام ش ــاش ع ــح نق ــة، وفت الوطني

الرشوط واملعايري للوصول إىل أكرث الفئات استحقاقاً للعون واملساعدة 
كالتايل:

املعرس
عرف القانون املدني اليمني املعرس يف املــادة(359) بأنه:

«من ال يملك شيئاً غري ما استثني له مما ال يجوز الحجز عليه أو 
ــكن وثياب صالحني ملثله وآلة حرفته إذا  بيعه، وهو ما يحتاجه من مس
ــة وكتبه إذا كان ذا علم وقوته، ومن تلزمه نفقته من الدخل  كان ذا حرف

إىل الدخل، واملفلس هو من ال يفي ماله بديونه».
العون القضائي

ــاعدة  ــة واملس ــارة القانوني ــم االستش ــو تقدي ــي: ه ــون القضائ الع
ــة واألمنية   ــات القضائي ــه أمام الجه ــري، أو تمثيل ــا والفق ــاج له للمحت

بتكلفة رمزية أو مجانية للشخص املعني بهذه االستشارة والعون.
ــة واألمنية حقاً  ــزة القضائي ــام األجه ــق الدفاع أم ــث يعترب ح حي
ــني، بال  ــع املواطن ــة لجمي ــة القانوني ــه املنظوم ــاً كفلت ــاً وقانوني رشعي

استثناء وال تمييز.
واجب الدولة 

ــاني عىل الدولة   العون القضائي حق قانوني للجميع وواجب إنس
ــذا الحق فقد  ــان تمتع الجميع به ــراء واملحتاجني، ولضم ــريه للفق توف
ــب عىل الدولة تقديم العون القضائي  نص القانون اليمني عليه وأوج

للفقراء واملحتاجني عىل نفقة الدولة.
ــراءات الجزائية  ــون اإلج ــرة (1) من قان ــادة (9) الفق ــت املــ  نص

اليمني رقم (13) لسنة 1994م عىل :
ــه، كما له  ــاع بنفس ــم أن يتوىل الدف ــول وللمته ــاع مكف ــق الدف «ح
ــل القضية  ــن مراح ــة مرحلة م ــه يف أي ــاع عن ــل للدف ــتعانة بممث االس
ــر الدولة للمعرس والفقري  ــك مرحلة التحقيق، وتوف ــة بما يف ذل الجزائي
ــوزراء بناء  ــدر مجلس ال ــني املعتمدين، ويص ــن املحام ــاً عنه م مدافع
ــر العدل الئحة بتنظيم أمور توفري املدافع من املحامني  عىل اقرتاح وزي

املعتمدين للمعرس والفقري».
ــم أمور العون  ــدرت الئحة تنظي ــص القانوني ص ــذاً لهذا الن وتنفي
ــنة 2006م  ــس الوزراء رقم 70 لس ــرار رئيس مجل ــي بموجب ق القضائ
ــون القضائي ونفقات املحامني،  ــي أوضحت آلية تقديم الدولة الع والت

وبحسب ما نصت عليه الالئحة.
التزام املجتمع املدني

ــراء واملحتاجني لم  ــون القضائي للفق ــوع خدمة  الع ــة موض ألهمي
ــمية فقط تنفيذاً  ــؤوليته ملقاة عىل عاتق أجهزة الدولة الرس ترتك مس
ــع املدني بدور إيجابي  ــص القانون، بل أيضاً تقوم منظمات املجتم لن
ــجني الوطنية  ــة الس ــت مؤسس ــث قام ــمي، حي ــدور الرس ــل ال لتكمي
ــم خدمة العون  ــني متطوعني لتقدي ــق قانوني من محام ــكيل فري بتش
ــتقبلت املؤسسة ومازالت تستقبل  القضائي للفقراء واملحتاجني، واس
ــة، ووقعت  ــات الجمهوري ــي يف جميع محافظ ــون القضائ ــات الع طلب
ــات رشاكة مع منظومة املجتمع املدني األخرى  بهذا الخصوص اتفاقي
ــرب تقديم خدمة العون  ــني اليمنيني التي يعت ــا نقابة املحام ويف مقدمه
ــذي نص عليه   ــم أهدافها، وال ــن أه ــراء واملحتاجني م ــي للفق القضائ
ــنة 1999م  يف املادة الرابعة  ــون  تنظيم مهنة املحاماة رقم (31) لس قان

الفقرة (5).
ــادة (83) من قانون تنظيم مهنة املحاماة التي   أكدت عىل ذلك امل

نصت عىل:
ــف املحامني يف  ــم يف انتداب وتكلي ــالل بحق املحاك ــع عدم اإلخ «م
ــيمة، يجب  ــا املتعلقة بالجرائم الجس ــن املتهمني يف القضاي ــاع ع الدف
ــىل مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن يكلف أحد املحامني يف الدفاع  ع
ــد موافقتهم يف القضايا التي  ــن املحتاجني من املعرسين والفقراء بع ع
ــة تنظيم تقديم  ــايس للنقاب ــدد النظام األس ــون طرفاً فيها، ويح يكون

املعونة القضائية وحاالتها ونظام االنتداب فيها».
ــل دور الجهات  ــجني الوطنية يف تفعي ــة الس ــاهم مؤسس وهنا تس
ــي لتكميل الدور  ــز دور املجتمع املدن ــام بدورها وتعزي ــمية، للقي الرس
ــمي، وتصحيح أي معيقات تعيق تحقيق ذلك، ومن هذا املنطلق  الرس
ــتقبال طلبات العون  ــجني الوطنية بفتح باب اس ــة الس قامت مؤسس
ــات لرشوط،  ــاع تلك الطلب ــجناء وتم اخض ــن جميع الس ــي م القضائ

للوصول إىل أكرث السجناء احتياجاً واستحقاقاً للعون القضائي.
وتم اخضاع تلك الرشوط ملناقشة الجهات ذات العالقة بالسجون 
ــا تم صياغة  ــا وتحديثها كم ــية إلثرائه ــة النقاش ــجناء يف الحلق والس

الرشوط بشكل نهائي  كالتايل :
1. أن يكون املستفيد من العون القضائي محتاجاً للمساعدة.

ــورة أمام  ــت منظ ــون مازال ــن الع ــتفيد م ــة املس ــون قضي 2. أن تك
الجهات األمنية والقضائية.

ــجناء  ــة قبوله ضمن الس 3. أن تعتمد اللجنة القانونية يف املؤسس
املستحقني للعون القضائي وفقاً ملعايري املؤسسة.

 فيما تم تحديد: رشوط تقديم املساعدة املالية للسجناء املعرسين
املساعدة املالية للسجناء املعرسين: هو دفع املال املحكوم به عىل 

السجني املعرس العاجز عن دفعه بسبب عجزه وإعساره.
ــاً  احتياج ــع  املجتم ــات  فئ ــرث  أك ــرسون  املع ــجناء  الس ــرب  ويعت
للمساعدة، كونهم بسبب عدم قدرتهم دفع األموال املحكوم بها عليهم 

مودعني السجون لسنوات طائلة.

ــع أطراف  ــة لجمي ــة مجتمعي ــق مصلح ــوال يحق ــذه األم ــع ه ودف
ــه صاحب  ــرس واملحكوم ل ــه املع ــوم علي ــة (املحك ــة القضائي الخصوم
ــمله بعائلته،  ــه ويتم لم ش ــجني املعرس يخرج من محبس الحق) فالس

واملحكوم له يتسلم أمواله املحكومة.
ثمار العون

ــا  ــن وآثاره ــجناء املعرسي ــة للس ــاعدة املالي ــم املس ــة تقدي وألهمي
ــام للحد من  ــكل ع ــجناء وعوائلهم واملجتمع بش ــة عىل الس االيجابي
ــني العالقات املجتمعية بني جميع أفراد املجتمع، فقد  النزاعات وتحس
ــاعدة السجناء املعرسين  ــة السجني الوطنية بإيالء مس قامت مؤسس
ــاعدة  ــون القضائي واملس ــن تقديم الع ــل أهمية ع ــرية ال تق ــة كب أهمي

القانونية للفقراء واملحتاجني.
ــص مبالغ مالية  ــة بتخصي ــجني الوطني ــة الس حيث تقوم مؤسس
ــعى لتحفيز رجال املال واألعمال  ــجناء املعرسين، وتس ــاعدة الس ملس
ــجناء  ــا عىل الس ــوم به ــغ املحك ــع املبال ــة لدف ــوال الالزم ــم األم لتقدي

املعرسين، للمساهمة يف إطالق رساحهم واإلفراج عنهم.
ــعى لتفعيل دور الدولة يف تخصيص نسبة من الزكاة لدفع  كما تس
ــار مصارف الزكاة  ــجناء املعرسين، باعتب ــغ املحكوم بها عىل الس املبال

تنطبق عىل السجني املعرس.
السجني املعرس فقري.

السجني املعرس مسكني. 
السجني املعرس غارم.

السجني املعرس ابن سبيل (بعيد عن أهله).
ــا اإلمكانيات  ــون لديه ــة أن يك ــجني الوطني ــة الس ــل مؤسس وتأم
ــو الخري  ــة بدورها وفاعل ــة املعني ــات الدول ــوم مؤسس ــة، وأن تق الالزم

بمساعدة السجناء املعرسين ودفع ما عليهم من حقوق، ولكن؟
تراكم القضايا

ــاع عددها  ــابقة وارتف ــعرين من أعوام س ــم قضايا املس ــراً لرتاك نظ

ــاوز اإلمكانيات املتاحة، فقد  ــم املبالغ املطلوب دفعها والتي تتج وحج
قامت مؤسسة السجني الوطنية - وبالتشاور مع الجهات ذات العالقة 
- بوضع رشوط لقبول طلب مساعدة السجناء املعرسين، وتم نقاشها 
ــة وتحديث رشوط تقديم املساعدة  ــية بمقر املؤسس يف الحلقة النقاش

املالية للسجناء املعرسين، وبصياغتها النهائية كانت كالتايل:
1. أن يكون معرساً.

2. أن يكون محبوساً حبساً تنفيذياً عىل ذمة مال.
3. أن يكون املحكوم به مال.

ــجني بحكم نهائي قابًال  4. أن يكون املال املحكوم به ثابتاً عىل الس
للتنفيذ.

5. إرفاق صورة من الحكم القضائي.
ــتثناة يف معايري املؤسسة (استثناء  6. أن ال تكون من الجرائم املس
ــراه، واالغتصاب،  ــة، والرسقة باإلك ــة املنظم ــدرات، والرسق جرائم املخ
ــرار اللجنة العليا  ــيادة الدولة، وفقاً لق ــا التي تمس بأمن وس والقضاي

لرعاية السجناء ومساعدة املعرسين).
7. أن ال يكون محبوساً عىل ذمة قضية أخرى.

ــجناء  ــة قبوله ضمن الس 8. أن تعتمد اللجنة القانونية يف املؤسس
املستحقني للمساعدة املالية وفقاً ملعايري املؤسسة.

والهدف من هذه الرشوط هو الوصول إىل السجناء املعرسين األكرث 
احتياجاً واستحقاقاً للمساعدة املالية، وفقاً لإلمكانيات املتاحة.

مع التأكيد أن هذا ال يربر استمرار احتجاز السجناء املعرسين بعد 
انتهاء فرتة العقوبة املحكوم بها عليهم، كون النصوص القانونية تنص 
ــعرين بقوة القانون،  ــجناء املس ــوح عىل وجوبية اإلفراج عن الس بوض
ــدم اإلفراج عنهم  ــتمرار احتجازهم وع ــع هو اس ــم يف الواق ــا يت إال أن م
ــربرات مخالفة للقانون، ومنها حمايته من اعتداء أصحاب الحقوق  بم
ــجن دون دفع  ــرس نتيجة خروجه من الس ــجني املع الخاصة عىل الس
ــاعدة املالية  الحقوق الخاصة املحكوم بها عليه، وهذا يربر تقديم املس

للسجناء املعرسين وال يربر استمرار احتجازهم.
نصوص قانونية

ــا وجدنا النص  ــة الوطنية الحظن ــوص القانوني ــة النص وبمراجع
رصاحة عىل اإلفراج عن السجناء بعد انتهاء فرتة العقوبة املحكوم بها 
ــارهم، حيث نصت املادة (363) من  ــم بقوة القانون إذا ثبت اعس عليه
ــيلة الحبس  قانون املرافعات عىل: (يجب إنهاء إجراءات التنفيذ بوس
ــوة القانون يف  ــن املنفذ ضده بق ــت عليها، ويفرج ع ــة كان يف أي مرحل

الحاالت اآلتية:
ــذ ضده ويف هذه  ــار أو إفالس املنف ــت بحكم قضائي إعس -6 إذا ثب

الحالة يفرج عنه إىل أن يثبت فيه إيساره).
ــي عىل وجوبية اإلفراج  ــا نص قانون اإلجراءات الجزائية اليمن كم
ــه يف التمتع بحق اإلفراج الرشطي قبل  ــجني املعرس وكفالة حق عن الس
ــوز اإلفراج  ــادة (508): ال يج ــا، امل ــة املحكوم به ــرتة العقوب ــاء ف انقض
ــة املحكوم بها  ــات املالي ــه بااللتزام ــوم علي ــرشوط إال إذا أوىف املحك امل

عليه، مالم يثبت عجزة عن الوفاء بها.
معايري إنسانية

ــاعدة املالية وانطباق  ــة القضايا التي تم قبول تقديم املس بمطالع
الرشوط عليها تبني أن عددها كبري واملبالغ املحكوم بها كبرية وتتجاوز 
ــانية  ــاع تلك القضايا للمعايري اإلنس ــة، فيتم إخض إمكانيات املؤسس

ــتحقاق عن بقية القضايا، مع قيام  لتحديد القضايا ذات األولوية لالس
ــويق بقية القضايا ودعوة رجال املال واألعمال وفاعيل  ــة بتس املؤسس

الخري ملساعدتهم.
ــاش يف الحلقة  ــة النق ــانية عىل طاول ــرح املعايري اإلنس ــم ط وقد ت
ــجون  بالس ــة  العالق ذات  ــات  الجه ــا  فيه ــاركت  ش ــي  الت ــية  النقاش
ــم بموجب هذه  ــادة صياغتها حتى يت ــا وإع ــم إثراؤه ــجناء، ليت والس
ــتحقاقاً واحتياجاً  ــجناء املعرسين اس ــرث الس ــري الوصول إىل أك املعاي
ــم، وبعد نقاش  ــا عليه ــوال املحكوم به ــع األم ــة، ودف ــاعدة املالي للمس
ــانية بصورتها النهائية يف خمس  ــتفيض تم صياغة املعايري اإلنس مس

فقرات، تتضمن كل فقرة بنوداً فرعية كالتايل:
نوع القضية وظروفها: -  .1

          (الفعل - الدافع - موضوع الحق).
حالة السجني املحكوم عليه: -  .2

ــدد  ــة - ع ــة - اإلعال ــة االجتماعي ــر - الحال ــس - العم            (الجن
ــجن - نوع  ــجني - بيئة الس املعالني - قدرة األرسة عىل التواصل مع الس
ــة التعليمية - القدرة  ــكن - دخل األرسة - الحالة الصحية - الحال الس

عىل دفع املبلغ - الوضع النفيس واالجتماعي للسجني).
املدة: -  .3

           (من تاريخ استحقاق اإلفراج عنه).
حجم املبلغ املحكوم به.  .4

ــلوك أثناء فرتة الحبس، بموجب  ــرية وحسن الس الس  .5
شهادة من املنشأة العقابية.

مساعدة مرشوطة
ــتوجب توضيحه للجميع وهو ما  ــة موضوع هام يس كما تم مناقش
ــري بتخصيص  ــي التي يقوم فاعل خ ــاعدة املرشوطة، وه ــص املس يخ
ــماؤهم،  ــجناء معرسين محددة أس ــددة أو س ــا مح ــاعدته لقضاي مس
ويشرتط تخصيص مساعدتها لهم، فتقوم املؤسسة بتنفيذ املساعدة 

املرشوطة فيما خصصت لها.
وكانت الصياغة النهائية لهذا االستثناء كالتايل : 

ــتثنى من الرشوط واملعايري املساعدة املرشوطة التي  ملحوظة: يس
ــجناء أو فئات محددة لتقديم املساعدة املالية  ــرتط فاعل الخري س يش

لهم، ويتم دفعها ملا خصصت له.
أخرياً

ــجناء املعرسين  ــة للس ــاعدة املالي ــم املس ــىل أهمية تقدي ــد ع نؤك
ــم رشائح  ــم من أه ــني، باعتباره ــراء واملحتاج ــي للفق ــون القضائ والع
ــذي  ــتحقاقاً، وال ــا اس ــاعدة وأكرثه ــون واملس ــاً للع ــع احتياج املجتم
ــة وتعزيز دور  ــمية ذات العالق ــات الرس ــل دور الجه ــتوجب تفعي يس
املجتمع املدني والقطاع الخاص للدور الرسمي، باعتباره دوراً تكميلياً 

للدور الرسمي.
ــرح موضوع رشوط  ــجني الوطنية يف ط ــة الس ــا قامت به مؤسس وم
ــجناء  ــة للس ــاعدة املالي ــي واملس ــون القضائ ــتحقاق الع ــري اس ومعاي
ــات ذات العالقة  ــاركة الجه ــانية للنقاش بمش ــن ومعايري إنس املعرسي
ــفافية والنزاهة للوصول إىل أكرث السجناء  ترصف إيجابي لتعزيز الش
ــذل كافة الجهود  ــة بب ــاعدة، مع التزام املؤسس ــاً للعون واملس احتياج
ــتوى املساعدة للسجناء املعرسين والعون القضائي للفقراء  لرفع مس

واملحتاجني، يف جميع محافظات الجمهورية.

شاركت فيها وزارة العدل والنيابة العامة ونقابة المحامني واتحاد نساء اليمن

إعداد/محمد اإلسدي


