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موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية موؤ�س�سة تنموية غري ربحية؛ ت�سعى بال�سراكة مع اجلهات الر�سمية مــــن حنـــن؟..فريــق التقريــر
املعني���ة ومنظمات املجتم���ع املدين والدويل واخلريين اإل���ى رعاية ال�سجني واإع���ادة تاأهيله ليكون 

اإن�ساناً �سوياً، ومنتجاً يف املجتمع مبا ي�سمن عدم عودته لل�سجن. 

م���ن خ���ال االلتزام بتق���دمي اأف�سل اخلدم���ات ال�سحي���ة، والتعليمي���ة واالجتماعي���ة، والتدريب، 
والتاأهي���ل، وتوف���ري امل�سان���دة القانونية، واحلقوقي���ة، ودعم البن���ى التحتية لل�سج���ون، وم�ساعدة 

النازحني واملت�سررين من خال برنامج االإغاثة والوطني.

اأن�سئت املوؤ�س�سة مبوجب ت�سريح رقم ( 13 ) �سادر من وزارة ال�سوؤون االجتماعية والعمل بتاريخ: 
2013/6/23م.

ال�م��وؤ�س���سة ال����رائ��دة يف رع�����اية ال����س���ج�������ي����ن.

العم���ل على رعاية ال�سجني وتاأهيل���ه ومتكينه من حقوقه واإعداده 
ليكون اإن�ساناً �سوياً ومنتجاً يف جمتمعه.

الرؤيـة

الرسالة

الـقـيـم
الإن�سانـية: نعمل منطلقني من اهتمامنا بال�سجني باإعتباره اإن�ساناً له حقوقه االإن�سانية التي تبداأ   
بتوفري بيئة مائمة له، وتتجاوز ذلك اإلى العمل على اإدماجه ليعود �سوياً ومنتجاً يف جمتمعه.  

الطوعيــة: نهت���م بالتطوع كقيمة اأ�سا�سي���ة يف اأداء اأعمالنا فالعمل املجتمع���ي عموماً واالإن�ساين   
خ�سو�ساً يجب اأن ينطلق من املبادرة والتطوع خلدمة من يحتاج اإلى اخلدمة، ولذلك فنحن نقوم 
باأداء اأعمالنا على اأ�س�س التطوع واخلدمة املجتمعية ون�سجع كل من يقدم خدماته ب�سورة طوعية 

خلدمة الفرد واملجتمع.  

امل�ســداقية: اهتمامن���ا بامل�سداقي���ة كونه���ا اأ�سا�س للثقة الت���ي نحر�س على بنائه���ا مع ال�سجني   
اأو �سركائن���ا م���ن خمتلف االأط���راف الر�سمية واملجتمعي���ة اأو على امل�ستوي���ني املحلي واخلارجي، 

فامل�سداقية ت�سعنا يف مكانة التقدير والثقة مع كل من نتعامل معه. 

املهنية: ننطلق يف اأداء اأعمالنا وفقاً ملعايري ومبادئ مهنية فاملهنية لدينا لي�ست فقط التزام باأداء   
العم���ل وفق���اً لقواعد العمل املجتمع���ي واالإن�ساين، ولكنها معيار للحكم على م���دى التزامنا باأداء 

عايل يف اأداء اأعمالنا. 

ال�سفافية: نهتم بال�سفافية كونها جتعلنا نعمل بو�سوح وتدعمنا يف ت�سارك ما نقوم به من اأعمال   
مع املجتمع، فطبيعة اأعمالنا االإن�سانية جتعلنا حمط اأنظار املجتمع؛ ولذا فثقة املجتمع بنا عامل 

مهم يدعمه التزامنا بال�سفافية بكل ما نقوم به مع حفظ خ�سو�سية ال�سجني واأ�سرته.

روح الفريــق: نهت���م بروح الفريق باعتبارها اإحدى القي���م التي تعزز من قدراتنا للعمل اجلماعي   
وتعطي قيمة اأكرب حلجم ونوعية االإجناز، فروح الفريق اأ�سا�س هام يدعم طبيعة العمل اجلماعي 

االإن�ساين واملجتمعي الذي نوؤديه.

ال�سراكة: متثل ال�سراكة لدينا قيمة عالية باعتبارها العن�سر الداعم لنجاح اأعمالنا مع االآخرين،   
فبدون تعزيز ال�سراكة مع االأطراف الفاعلة واملوؤثرة يف نطاق عملنا ال ميكننا النجاح اأو اال�ستمرار 
بالنج���اح اإال بعاق���ات �سراكة فعال���ة تقوم على اأ�س�س التعاون املفتوح والدع���م الفاعل وامل�سوؤولية 

امل�سرتكة لتحقيق النجاح. 

الـــمــحــتـــــويــــــــــــات
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الـجمهورية اليمنية، 
�سنعاء، جولة كنتاكي، 

اأمام معهد �ســيـدز
Tel-Fax:

 967 1 208722    
Mob:

 967 772900025   
Box: 5552

 فـــرع الـحديدة
 �سارع امليناء اأمام
مدينة العمال

Tel-Fax:
 967 1 207470    

 اإلشراف العام:
أ. يحيى علي الحباري

رئيس مجلس االمناء

أ. محمد محمد صالح 
 نائب رئيس مجلس األمناء

 أ. محمد عبد الله األنسي 
األمين العام المساعد

 أ. فضل محزر عبيد
المـديــر الــعـام

 إعــداد وتحريــر
 منصور صالح الصرحة 

مدير البرامج والمشاريع

إخراج وتنفيذ
محمد الذبحاني
ون ديزاين جورب

+967 777718737

الفريق المشارك
عبد االله ناجي المخالفي

عبد الملك شرف الدين
 حلمي جازم القباطي

غمدان احمد الشوكاني 
سامي محمد الريمي

04الـمــقــدمـــــــة

06كلمة الإفتتــاح

08كلمة املدير العام
برامج وم�ساريع املوؤ�س�سة املنفذة خالل العام  2018 

12-19برنامج احلماية والتعزيز القانوين

20-23برنامج الأمـــــــــــن الــــغــــــذائـــــــــــي

24-27برنامج الرعاية ال�سحية والنف�سية

28-31برنامج املاأوى واملواد غري الغذائية

32-35برنامج املياه والإ�سحاح البيئي

36-39برنامج الرعاية الالحقة والتمكني القت�سادي

40-43برنامج الرعاية الإ�ستباقية

44-47برنامج الـمراأة والـطــــفــــل

48-51برنامج الإغاثة الوطني

52-55برنامج التعليم والثقافة

56-59برنامج التن�سيق وال�سراكة

60-61برنامج اإنـــــــ�ســـــــان

62-63برنامج الإعالم والتـ�سـال
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نلتقي من جديد مع تقريرنا ال�سنوي 2017، الذي يجمع بني 
طيات���ه ح�س���اد عام كامل م���ن اجلهود الإغاثي���ة والتنموية 
واملنا�س���رة الإن�ساني���ة مب���ا فيه���ا م���ن �سعوب���ات وجناحات، 
ع�سناها كفريق عمل يف موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية وخ�سنا 
حتديات���ه وذقن���ا حالوة ومتعة الإجن���از يف كل عمل اإن�ساين 
ن�ست�سع���ر  ونح���ن  والفخ���ر  ال�سع���ادة  وغمرتن���ا  ب���ه،  قمن���ا 
الطماأنين���ة يف عي���ون كل �سجني فرجنا كربت���ه وملمنا �سمله 
باأ�سرت���ه وكل جائ���ع وفرن���ا له املواد الغذائي���ة، وكل مري�ض 
هياأن���ا له الع���الج، وكل مت�سرر م���ن كارثة اأجندن���اه باملواد 
الإغاثية العاجلة، وكل م�سرد �ساهمنا يف بناء ماأوى يحتمي 
به، وكل معوز وفقنا اهلل اإلى تي�سري �سبل ك�سب العي�ض له.

ونح���ن يف موؤ�س�س���ة ال�سج���ني الوطني���ة نعمل حت���ت �سعار 
»خل���ف الق�سب���ان يوج���د اإن�س���ان«، ونوؤم���ن ب���اأن مفت���اح 

حتقي���ق ه���ذا ال�سعار يكم���ن يف ال�ستثم���ار احلقيقي لطاقة 
الإن�س���ان بالدرج���ة الأولى، وبن���اء على ذلك تتمث���ل اأولوياتنا يف 

ال�ستجابة ال�سريعة والفعالة لتخفيف معاناة ال�سجناء واأ�سرهم وتخفيف معاناة النازحني واملت�سررين.

م���ن خ���الل توف���ري امل�ساع���دات الإغاثي���ة حتى نخفف ال�س���رر بقدر الإم���كان، وم�ساع���دة املجتمع���ات املت�سررة 
عل���ى النهو����ض وامل�س���ي قدما بع���د الكارث���ة، ولذلك نخط���ط لتنفيذ برامج 
التنمي���ة ذات الفوائ���د امل�ستدام���ة وطويل���ة الأمد بناء عل���ى درا�سات جدوى 
تقييمي���ة، م���ن خ���الل جم���الت عملن���ا التنم���وي وه���ي الرعاي���ة ال�سحية، 
واملي���اه والإ�سحاح البيئ���ي، وبناء القدرات، وحت�سني �سب���ل املعي�سة، وتاأهيل 
البن���ى التحتية يف ال�سجون، وتنفيذ م�ساريع حتقق قدر معقول من الأمن 

الغذائي، واملاأوى واملواد غري الغذائية ...

ونح���ن م���ع هذا كله نراعي املعايري البيئي���ة واملناخية يف املناطق امل�ستهدفة 
باأن�سط���ة املوؤ�س�س���ة وق���د عملن���ا على تعزي���ز قدراتن���ا الذاتي���ة ملواجهة تلك 
التحدي���ات الإن�ساني���ة ب�سكل فعال مب���ا ي�ساعد على حتقي���ق الأمان و�سون 
كرام���ة الإن�س���ان فنح���ن يف �سب���اق دائ���م م���ع الزم���ن ول جم���ال للتاأخ���ري، 

فالتاأخري يكلف اأرواحا.

»اإنن���ا ندع���و اهلل اأن يبارك جهودن���ا، وجهود كل اخلريي���ن والداعمني معنا 
لتخفيف معاناه �سريحة ال�سجناء وال�سجينات املع�سرين واأ�سرهم«

عملنا على تعزيز 
قدراتنا الذاتية 

لمواجهة 
التحديات

 اإلنسانية بشكل
 فعال بما يساعد 

على تحقيق
 األمان وصون 
كرامة اإلنسان

أ.يحيى علي الحباري 
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)لن ي�ستطيع اأحد اأن يبلغ قاع وحدتي ، حيث اأقرب جرميتي،،

ولن يعرف اأحد اأنني اأعي�ض زماين الأ�سود جملاًل بالإثم،، 

ينه�سني �سرطان تاأنيب ال�سمري، اأ�سكن الوح�سة،،

 وح�سة الفجر التي ت�سيبني ب�سدمة اليقظة ،، 
يف قلبي،، ووح�سة الليل التي ترهقني الظلمات،، ودوماً

 حترقني احلادثة ذاتها التي خلفتني وراء الق�سبان(.

هذا �سوت..

�سوت ان�سان..

من خلف الق�سبان ..

نعم..

خلف الق�سبان .. يوجد ان�سان .

ه���ذا ه���و ال�سع���ار ال���ذي حملت م�سوؤوليت���ه كوكبة من ال�سب���اب النا�سط���ني الطاحمني املتخ�س�س���ني .، اللذين 
وهبوا اأنف�سهم رخي�سة لتبني الق�سية الن�سانية لل�سجني حتت لواء موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية ..

هذه املوؤ�س�سة الوطنية التي ت�سعى بال�سراكة مع اجلهات الر�سمية املعنية .، ومنظمات املجتمع املدين والدويل 
.، واخلريي���ن اإل���ى رعاي���ة اجلوانب الن�سانية يف حياة ال�سجني .، واإعادة تاأهيل���ه ليكون ان�ساناً �سوياً ومنتجاً 
يف املجتم���ع .، ومب���ا ي�سم���ن عدم عودته جمدداً ..، وذلك من خالل ع���دد من الربامج الن�سانية والرتبوية 
والتعليمي���ة املدرو�س���ة لل�سجناء داخل ال�سجون ولأ�سر ال�سجناء خارج ال�سج���ون مبا يخدم الأهداف النبيلة 
ملوؤ�س�سة ال�سجني والتي ي�ستعر�سها هذا التقرير املخت�سر لأن�سطة وفعاليات وحتركات املوؤ�س�سة خالل العام 
املن�سرم 2017م .. والتي ننطلق فيها من امل�سوؤولية الجتماعية والن�سانية التي يج�سدها جمموعة من 
رج���ال امل���ال و الأعم���ال القائمني على راأ�ض هذه املوؤ�س�س���ة ال�ساخمة باإجنازها ال�سن���وي فائق الروعة يف هذا 

املجال اخلريي الإن�ساين .

وم���ن خ���الل هذه ال�سطور املتوا�سعة ي�سعدين وي�سرفني اأن اأثمن عالياً هذه اجلهود امل�سرقة وهذه الإجنازات 
الرباق���ة الت���ي يطويها غالف هذا التقرير ال�سنوي الذي يحك���ي ق�سة عبقرية الأداء املتكامل لهذا الفريق 

املتناغم يف هذه املوؤ�س�سة .

كم���ا ندعو كافة رجال اخل���ري والإح�سان يف جمتمعنا اليمني وخا�سة رجال الأعمال منهم للم�ساركة ال�سخية 
والفاعل���ة يف دع���م ومتوي���ل كافة الأن�سط���ة والفعاليات والربامج الت���ي تتبناها هذه املوؤ�س�س���ة الوطنية التي 
تعنى بتج�سيد وتلميع اجلانب املظلم من حياتنا وواقع جمتمعنا املعي�سي مبا ي�سمن لنا العي�ض يف حا�سر 

وم�ستقبل اأكرث اإ�سراقاً ...

أ. محمد محمد صالح 
نائب رئيس مجلس األمناء

اإلفتتـاحـيـة
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المؤسسة المنفذة برامج ومشاريع 
خالل العام2017 

نـتــقـــدم بال�شكر والتـقــــديـــر
جلميع من �شاهم يف اأعمال امل�ؤ�ش�شة ب�شكل 

مبا�رشوغري مبا�رش من م�شئ�لني حك�ميني، 

وم�ظفني، ونخ�ص بال�شكر اجلزيل املتربعني الكرام 

الذي يرجع اإليهم الف�شل بعد اهلل يف حتقيق كل 

هذه الإجنازات املقدمة يف هذا التقرير، ويتزامن 

هذا التقرير مع حتقيق امل�ؤ�ش�شة لروؤيتها املر�ش�مة

 كاأول م�ؤ�ش�شة تنم�ية اإغاثية حق�قية اجتازت 

ظروف احلرب وحقــقـت اأهداف 

خــــــطـــــتهـــــا ال�شرتاتيــجــيــــة.

 كما اأن امل�ؤ�ش�شة تعتز بهذا الإجناز العظيم لك�نها 

�شاهمت مع جميع املنظمات املحلية والدولية

 يف تخفيف معاناة ال�شجناء واأ�رشهم والنازحني

 واملت�رشرين ويعترب هذا الجناز حافزا مهما 

لال�شتمرار يف هذا العطاء واحلفاظ على هذا التميز.

ف�شل حمرز عبيد
املدير العام 
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نسبة المستفيدين من  عدد المستفيدينالبرنامجم
 التكلفةكل برنامج

برنامج 
الحماية 
والتعزيز 
القانوني

برنامج 
الصحة 
والصحة 
النفسية

برنامج األمن 
برنامج إنسانالغذائي

برنامج المأوى 
والمواد غير 

الغذائية

برنامج اإلغاثة 
الوطني

برنامج 
التنسيق 
والشراكة

برنامج المرأة 
والطفل

برنامج 
االعالم 
واالتصال

برنامج المياه 
واإلصحاح 

البيئي

برنامج التعليم 
والثقافة

برنامج 
الرعاية 
الالحقة 
والتمكين 
االقتصادي

عدد المستفيدين  7356,6265,75714,3741,391-45010,00083031561
نسبة المستفيدين من كل برنامج 2%16%14%0%35%3%0%1%25%2%1%0%
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2017للعامعداد ونسب المستفيدين من برامج ومشاريع المؤسسةأ

ملخ�ص برامج وم�ساريع امل�ؤ�س�سة املنفذة خالل العام 2017

اأعداد ون�سب امل�ستفيدين من برامج وم�ساريع امل�ؤ�س�سة للعام 2017

 40,539 
عدد امل�ستهدفني

 431,357,296 
تكلفة الربامج

ن�سبة امل�ستفيدين  عــدد امل�ستفيديــن الــــبـــرنــــــــــامـــــــــج م
 الـــــتـكــــلـــفـــــة  من كل برنامج

 317,691,631 %2 735 برنامج احلماية والتعزيز القانوين1

 25,614,083 %16 6,626 برنامج ال�سحة وال�سحة النف�سية2

 21,996,900 %14 5,757 برنامج الأمن الغذائي3

 20,168,470 %0برنامج اإنـــــــ�ســـــان4

 18,726,604 %35 14,374 برنامج املاأوى واملواد غري الغذائية5

 10,792,490 %3 1,391 برنامج الإغاثة الوطني6

 4,850,106 %0 - برنامج التن�سيق وال�سراكة7

 4,634,882 %1 450 برنامج املراأة والطفل8

 3,469,000 %25 10,000 برنامج العالم والت�سال9

 2,168,570 %2 830 برنامج املياه والإ�سحاح البيئي10

 1,113,000 %1 315 برنامج التعليم والثقــافــــة11

 131,560 %0 61 برنامج الرعاية الالحقة والتمكني القت�سادي12

 - %0 - برنامج الرعاية ال�ستباقية13

 431,357,296 %100 40,539 الإجــــــمــــــالـــــــــــــــي: 

نسبة المستفيدين من  عدد المستفيدينالبرنامجم
 التكلفةكل برنامج

برنامج 
الحماية 
والتعزيز 
القانوني

برنامج 
الصحة 
والصحة 
النفسية

برنامج األمن 
برنامج إنسانالغذائي

برنامج المأوى 
والمواد غير 

الغذائية

برنامج اإلغاثة 
الوطني

برنامج 
التنسيق 
والشراكة

برنامج المرأة 
والطفل

برنامج 
االعالم 
واالتصال

برنامج المياه 
واإلصحاح 

البيئي

برنامج التعليم 
والثقافة

برنامج 
الرعاية 
الالحقة 
والتمكين 
االقتصادي

عدد المستفيدين  7356,6265,75714,3741,391-45010,00083031561
نسبة المستفيدين من كل برنامج 2%16%14%0%35%3%0%1%25%2%1%0%
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برنامج الحماية 
والتعزيز القانوني

برنامج الحماية 
والتعزيز القانوني NPFNPF

PPPP

املجالت 
الفرعية 
)الربامج(

الأنـــ�ســـــــطــــــــــــةالأهـــــــــــــداف

ي 
نـــ

ــو
ـان

ـقـ
الـ

ـز 
يــ

ــز
ـعـ

لـت
 وا

ــة
ايـ

مـــ
حــ

لـــ
ج ا

مـــ
ـــا

رن
تقدي����م خدم�������ات بـــ

احلماية لل�سجناء

الدفع املايل عن ال�سجناء املع�سرين الذين انهو احلق العام
)التخفيف عن املع�سرين(

العمل على حل ق�سايا ال�سجناء واملوقفني يف املحاكم 
والنيابات ومراكز احلجز )عون ق�سائي(

تقدمي ال�ست�سارات القانونية لل�سجناء واملوقوفني واملعر�سني لل�سجن

العمل على حتقيق الأمن وال�سالم الجتماعي بني املتخا�سمني

منا�سرة القوانني املتعلقة
 بال�سجناء وال�سجينات 

التاأثري يف ال�سيا�سات والت�سريعات القانونية من خالل منتدى �سجني لل�سيا�سات

الر�سد والإبالغ حول النتهاكات التي تقع على ال�سجناء وال�سجينات يف النيابات 
واملحاكم ومراكز احلجز من خالل نظام �سجني للر�سد والإبالغ

العمل على حماية الفئات ال�سعيفة يف ال�سجون 
)�سجينات- اأطفال- اأحداث- كبار �سن- مر�سى نف�سيني- لجئني(.

تبني اأن�سطة ملنا�سرة القوانني املتعلقة بال�سجون وال�سجناء 

توعية وتاأهيل ال�سجناء والقائمني 
على ال�سجن بحقوقهم وواجباتهم

تاأهيل القائمني على ال�سجون على طرق واليات التعامل الإن�ساين مع ال�سجناء 

توعية ال�سجناء بحقوقهم وواجباتهم
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مشروع الدفع 
المالي عن 
السجناء 

والسجينات 
المعسرين

ورشة عمل 
مشروعية بقاء 
السجين بعد أن 
قضى عقوبة 

الحق العام

مشروع العون 
القضائي 
للسجناء 

والسجينات 
العالقة 

قضاياهم في 
النيابات 
والمحاكم

ورشة عمل 
اإلصالحيات 
بين الواقع 
والحقوق 
الواجبة

ندوة يوم 
السجين اليمني

إعداد تقرير 
عن وضع 

السجون

إحياء اليوم 
العالمي للمرأة

مساعدة زواج 
للسجناء

عدد المستهدفين 851203020030002001
نسبة المستفيدين 12%16%4%27%41%0%27%0%
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اأعداد ون�سب امل�ستفيدين من برنامج احلماية  والتعزيز القان�ين

امل�ساريع املنفذة يف برنامج احلماية والتعزيز القان�ين خالل العام 2017

ج 
ام

ربن
 ال

مكـــان التــنفيـــذتاريخ امل�سروع تكلفة امل�سروع الـم�ساـريـع الـمنـفـــــذة

دد 
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ته
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مـــ
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بـــ

م�سروع الدفع املايل عن ال�سجناء
 وال�سجينات املع�سرين

 312,265,140 
يناير - 

نوفمرب2017
الأمانة - �سنعاء - اإب - 

املحويت- احلديدة - ذمار - 
عمران - حجة- البي�ساء

املوؤ�س�سة8512%

ور�سة عمل م�سروعية بقاء ال�سجني 
بعد اأن ق�سى عقوبة احلق العام

املوؤ�س�سة%12016اأمانة العا�سمة �سنعاء2017/2/15 1,910,610 

م�سروع العون الق�سائي لل�سجناء وال�سجينات 
العالقة ق�ساياهم يف النيابات واملحاكم

 1,691,475 
يناير - 

نوفمرب2017
بع�ض ال�سجناء يف )اأمانة 

العا�سمة - اإب(
املوؤ�س�سة304%

املوؤ�س�سة%20027اأمانة العا�سمة �سنعاء2017/1/4 1,175,456 ور�سة عمل الإ�سالحيات بني الواقع واحلقوق الواجبة

املوؤ�س�سة%30041اأمانة العا�سمة �سنعاء2017/6/3 367,050 ندوة يوم ال�سجني اليمني

املوؤ�س�سة%00املوؤ�س�سة2017/1/4 110,000 اإعداد تقرير عن و�سع ال�سجون

املوؤ�س�سة%20027اأمانة العا�سمة �سنعاء2017/1/3 21,900 اإحياء اليوم العاملي للمراأة

%10 150,000 م�ساعدة زواج لل�سجناء

%909100 317,691,631 الإجمالـــــي

| م�سروع الإفراج عن ال�سجناء املع�سرين  | 

909
عدد امل�ستهدفني

 317,691,631 
تكلفة امل�ساريع
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�ســـروط الـــقبــول لـم�ســاعـــدة الـ�ســجـــنــاء الـمعـ�ســريـــــن

مـــلــــــخــــــ�ص مـــــــ�ســــــــروع الـــــمــعــ�ســـريـــن

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

1(  اأن يكون املبلغ املايل ثابتًا على ال�سجني بحكم نهائي وبات.
2(  اأن يكون ال�سجني حمتجز احلرية على ذمة املبلغ املحكوم به عليه.

3(  اأن يــــرفــــق �ســـــورة مـــعـــمــــدة لــلــحــــكــــم الــقـــــ�ســــائــــي.
4(  اأن ل يكون ال�سجني من اأرباب ال�سوابق اأو مماطال لأ�سحاب احلق.
5(  اأن ل يكون املبلغ املحكوم به عليه ب�سبب جرمية اقرتفها ب�سـوء نية.

6(  اأن ل يكون قد مت ال�سداد على ال�سجني �سابقا وعاد يف جرمية اأو ديون جديدة.

فــكـــرة الــم�ســـروع

مراحل تنفيذ امل�سرع

نهدف من خالل امل�سروع الى تبني ق�سايا ال�سجناء املع�سرين على ذمة احلقوق اخلا�سة التي عليهم بعد اأن اأنهوا 
احلق العام يف حال انطبقت عليهم �صروط امل�صاعدة ومعايري املفا�صلة ودفع ما عليهم من حقوق خا�صة.

مل�سح  امليداين  النزول  يتم  املرحلة  هذه  املع�سرين: يف  ق�سايا  وا�ستقبال  امليداين  امل�سح 
ق�سايا ال�سجناء وال�سجينات املع�سرين يف الإ�سالحيات املركزية من قبل فريق حمامني 

تابع للموؤ�س�سة وا�ستقبال ق�سايا املع�سرين يف مقر املوؤ�س�سة.

القانونيني  من  امل�سكلة  اللجنة  تقوم  املرحلة  هذه  يف  البيانات:  وتفريغ  امللفات  درا�سة 
مت  التي  املع�سرين  ق�سايا  بدرا�سة  املوؤ�س�سة  يف  القانونية  ال�سوؤون  ادارة  مدير  برئا�سة 
م�صحها وا�صتقبالها يف املوؤ�ص�صة والِتاأكد من مطابقتها ل�صروط امل�صاعدة، واإخ�صاعها 
الإن�ساين  وال�سجينات  ال�سجناء  و�سع  مراعات  يتم  خاللها  من  التي  املفا�سلة  ملعايري 

والقانوين.

املرحلة  هذه  يف  احلق:  و�ساحب  ال�سجني/ال�سجينة  بني  النظر  وجهات  يف  التقريب 
يتم التوا�سل مع اأ�سحاب احلقوق للتنازل عن بع�ض املبالغ التي على ال�سجناء مبوجب 
الأحكام ال�سادرة من النيابات واملحاكم والتقريب بني وجهات النظر حلل النزاع وحل 

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

امل�سروع  ت�سويق  يتم  املرحلة  هذه  يف  املع�سرين:  وال�سجينات  ال�سجناء  عن  املبالغ  دفع 
تربعات  جلمع,  واملجتمع  التجارية  وال�سركات  الأعمال  املال  ورجال  اخلري  لفاعلي 

ل�سالح املع�سرين ودفع احلقوق اخلا�سة التي عليهم.

يتم  ال�سجناء  التي على  املبالغ  املع�سرين: بعد توفري  ال�سجناء وال�سجينات  الإفراج عن 
دفع املبالغ عن طريق النيابات واملحاكم اأو حتويل املبالغ لالأر�سدة اخلا�سة باملع�سرين 
يف النيابة العامة والدفع مبا�سرة ل�ساحب احلق بعد اإغالق ملف الق�سية يف اجلهات 

املخت�سة وحترير اأمر الإفراج. 

عدد الق�سايا الــــــــبـــــــــيـــــــــــــان
العدد بعد الـــفـــرزالعدد بعد فرز احلالتالواردة

فرز احلالت

ق�سايا املع�سرين الواردة
 الى املوؤ�س�سة عن طريق

 التقدمي مبا�سرة 
اأو عن طريق امل�سح امليداين

332

ت�سنيف املدرو�ض
114مقـبـــــول

118غري مقبول
100غري مدرو�ض

ت�سنيف املقبول
87مــعــتــمــــــد
27مـــوؤجــــل

ت�سنيف املعتمد

49مفرج مدفوع املبلغ  

10مفرج ب�سمان املوؤ�س�سة مل يدفع املبلغ

0ملغي بعد العتماد

9مفرج من فاعلي خري - بتن�سيق املو�س�سة

| مـــ�ســروع الإفـــراج عـــن الـــ�سجــــنــــاء الـمعـــ�ســــريـــــــن  | 

 www.sajeen.org
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م�ســــروع الــــعــــ�ن الـــق�ســــائــــــي

ملــخــــ�ص الــم�ســـروع

اأهـــــــداف الــم�ســـروع

يهـــدف م�سروع العون الق�سائي الى منا�سرة ق�سايا ال�سجناء وال�سجينات من خالل ال�سعي لتفعيل القوانني التي 
ت�سمن حقوق ال�سجني يف خمتلف املجالت, و�سن قوانني ت�سهم يف ح�سول ال�سجني حقوقه, والرتافع يف ق�سايا 
ال�سجنـــاء وال�سجينات العالقـــة يف النيابات واملحاكم, وتقـــدمي ال�ست�سارات القانونية, وتعزيـــز مبداأ امل�سائلة 

املجتمعية مبا ي�سمن ح�سول ال�سجني على حقوقه املكفولة يف القوانني املحلية والدولية. 

   ال�سعي لتفعيل القوانني والت�سريعات املحلية والدولية املتعلقة بحقوق ال�سجناء وال�سجينات وال�سجناء الأحداث   
والأطفال املرافقني لأمهاتهم يف ال�سجن.

   عقـــد ور�ـــض وندوات وحلقات نقا�سية للخروج بروؤى ومقرتحات ت�سهم يف �سن قوانني وت�سريعات حتقق العدالة 
لل�سجني يف خمتلف اجلوانب.

   تقدمي ال�ست�سارات القانونية لل�سجناء وال�سجينات والأفراد املعر�سني للم�ساءلة القانونية.

   تعزيز مبداأ امل�سائلة املجتمعية مبا ي�سمن ح�سول ال�سجناء على كافة حقوقهم املكفولة.

                 مراحل تنفيذ م�سروع الع�ن الق�سائي )الرتافع عن ال�سجناء(:
امل�سح امليداين وا�ستقبال ق�سايا الـعـــون الق�سائي:

يف هـــذه املرحلة يتـــم ت�سكيل فريق م�سح ميـــداين من املحامـــني واحلقوقيني للنزول الـــى ال�سالحيات املركزية 
ومراكز احلجز مل�سح الق�سايا التي حتتاج اإلى تدخل.

درا�ســــة الــمــلـــفــــات وتــحـــلـــيــــل الــبــيـــانــات: 

يف هـــذه املرحلـــة تقوم جلنة العـــون الق�سائي بدرا�سة وحتليـــل امللفات التي مت م�سحهـــا اأو ا�ستقبالها يف املوؤ�س�سة 
بغر�ض مطابقتها مع �صروط قبول م�صاعدات العون الق�صائي وتر�صيح الق�صايا التي توافقت مع تلك ال�صروط.

اإجـــراء عملية املفا�سلة بني املتقدمني: يف حال كان املر�سحني اأكرث من الطاقة ال�ستيعابية للموؤ�س�سة يتم اخ�ساع 
املتقدمني ملعايري املفا�سلة والتي تراعي كافة اجلوانب الإن�سانية لل�سجني.

الـتـــرافــــع اأمـــــام الـــنــيـــابــــات والـــمـــحــاكـم: 

يف هذه املرحلة يتم توزيع الق�سايا التي حتتاج الى متابعة على فريق املتطوعني التابع للموؤ�س�سة ليقوموا بح�سور 
جل�سات املحاكمة ومتابعة الق�سايا يف النيابات واملحاكم حتى يتم البت فيها.

مناق�ســـة عوائق تنفيذ امل�ســـروع: تقوم اإدارة املوؤ�س�سة باجللو�ض ب�سورة دورية مع جلنة العون الق�سائي واملحامني 
للوقوف على اأهم التطورات بغر�ض ال�ستفادة, وعمل احللول الالزمة لل�سعوبات التي واجهت فريق امل�سروع. 

الــــعـــــدداملحافظةعدد الق�سايا الواردة خالل العام 2017الــــــــبـــــــــيـــــــــــــان

15تفا�سيل م�سروع العون الق�سائي 
10�سنعاء

5اإب

�ســـروط قبول ا لـم�ســاعـــدة يف العون الق�سائي

مـــلــــــخــــــ�ص مـــــــ�ســــــــروع الـــعــــــــ�ن الـــــــقــــ�ســـائـــــــي

|    www.sajeen.org19 خلف القضبان.. يوجد إنسان

1(  اأن يكون امل�ستفيد من العون الق�سائي �سجيناً حمتاجاً للم�ساعدة.

2(  اأن تكون ق�سية ال�سجني ما زالت منظورة اأمام اجلهات املعنية.

3(  اأن ل ي����ك����ون ال����سج��ي���ن م���ن اأرب����اب ال����س����واب���������ق.

4(  اأن تعتمد اللجنة القانونية يف املوؤ�س�سة قبوله �سمن ال�سجناء

       امل�ستحقي�ن لل��ع���ون ال�ق��س��ائ���ي وف�ق�اً ملعايري املوؤ�س�سة.



Final Report of Projects & Programs of National Prisoner Foundation 2017 التقرير النهائي لبرامج ومشاريع مؤسسـة السجين الوطنية 2017

21 www.sajeen.org    |    خلف القضبان.. يوجد إنسانA human! Behind the Bars     |    www.sajeen.org 20

برنامــج األمن الغذائيبرنامــج األمن الغذائي
NPFNPF

PSPPSP

املجالت 
الفرعية 
)الربامج(

الأنــــــ�ســــــــطــــــــــــةالأهـــــــــــــداف
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نــا
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 بــ

ال�سهام يف حت�سني
 التغذية يف ال�سجون

ال�سهام يف توفري الحتياجات الأ�سا�سية للتغذية داخل ال�سجون

ال�سهام يف ادخال مكونات غذائية اأ�سا�سية �سمن تغذية ال�سجون

توفري الحتياجات الغذائية
لأ�سر ال�سجناء واملفرج عنهم

العمل على توفري كفالت غذائية لأ�سر ال�سجناء الفقرية

توزيع ال�سالل الغذائية على ا�سر ال�سجناء ح�سب الحتياج
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م�سروع اإفطار ال�سائم
 يف ال�سجون الحتياطية بالأمانة

 7,200,000 2017/5/27
مراكز احلجز الحتياطي 

بالأمانة 
منظمة العون املبا�سر80014%

م�سروع توزيع  300 �سلة غذائية على اأ�سر 
ال�سجناء واملفرج عنهم يف اأمانة العا�سمة 

%3005الإ�سالحية املركزية بالأمانة 2017/5/20 3,158,700 
جمموعة احلاج علي 

حممد احلباري

م�سروع اأ�ساحي العيد لل�سجناء
 واأ�سر املفرج عنهم 

 2,805,000 2017/9/1
الإ�سالحية املركزية ومراكز 
احلجز الحتياطي بالأمانة - 

الإ�سالحية املركزية ذمار 
305053%

جمموعة احلاج علي 
حممد احلباري

م�سروع توزيع 200 �سلة غذائية على اأ�سر 
ال�سجناء يف حمافظة اإب

موؤ�س�سة MTN %2003ال�سجن املركزي مبحافظة اإب2017/6/20 2,438,700 
الـخــــيـــريـــة

م�سروع توزيع 200 �سلة غذائية على اأ�سر 
ال�سجناء يف حمافظة عمران

%2003ال�سجن املركزي بعمران   2017/6/20 2,238,700 
جمموعة احلاج/

 علي حممد احلباري

م�سروع توزيع 80 �سلة غذائية
 على ا�سر الأ�سرى

 896,000 2017/11/4
الأ�سرى يف بع�ض حمافظات 

اجلمهورية
801%

جمموعة احلاج/
 علي حممد احلباري

م�سروع توزيع 40 �سلة غذائية على
 اأ�سر ال�سجناء يف اأمانة العا�سمة �سنعاء

التغذية املدر�سية%401ال�سجن املركزي بالأمانة2017/8/14 870,500 

م�سروع اإفطار ال�سائم يف �سجن
 حمكمة �سرق الأمانة 

%3606�سجن حمكمة �سرق الأمانة 2017/6/6 745,000 
الأ�ستاذ/ يحيى علي 

احلباري

م�سروع توزيع 57 �سلة غذائية على اأ�سر
 ال�سجناء يف امانة العا�سمة �سنعاء

التغذية املدر�سية%571ال�سجن املركزي بالأمانة2017/10/26 629,600 

م�سروع توزيع 90 �سلة غذائية على اأ�سر
 ال�سجناء يف اأمانة العا�سمة �سنعاء

التغذية املدر�سية%902ال�سجن املركزي بالأمانة2017/9/27 597,200 

م�سروع توزيع 60 �سلة غذائية على اأ�سر
ال�سجناء يف اأمانة العا�سمة �سنعاء

التغذية املدر�سية%601ال�سجن املركزي بالأمانة2017/6/21 270,000 

جمموعة اجليل اجلديد%5009احتياطي هربة والثورة2017/5/31 128,000 توفري التمور يف �سجن هربة والثورة

%2017/5/31200 19,500 م�ساعدات فــرديـــــة

%5757100 21,996,900 الإجمـــــــالــــــــــــي

|  توزيع 300 �سلة غذائية لأ�سر ال�سجناء يف الأمانة  ||  م�سروع اإفطار ال�سائم  |

|   م�سروع توزيع 200 �سلة غذائية لأ�سر ال�سجناء يف عمران   |

|   م�سروع توزيع �سالل غذائية على اأ�سر الأ�سرى   |

|   م�سروع توزيع 200 �سلة غذائية لأ�سر ال�سجناء يف اإب   |

|   م�ساريع ال�سالل الغذائية املقدمة لأ�سر ال�سجناء عرب منظمة نه�سة بلد  |

|  منوذج �سور من م�سروع الأ�ساحي  |

امل�ساريع النفذة يف برنامج  الأمن الغذائي خالل العام خالل العام 2017

5757
عدد امل�ستهدفني

21,996,900 
تكلفة امل�ساريع
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 تابع صور األجهزة والمعدات الطبية

برنامج الرعاية
 الصحية والنفسية

برنامج الرعاية
NPFNPF الصحية والنفسية

MHPMHP

املجالت 
الفرعية 
)الربامج(

الأنــــــــــ�ســـــــــــــطــــــــــــــــــــةالأهــــــــــــــــــــداف
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ال�سهام يف حت�سني الرعاية
 ال�سحية داخل ال�سجون

توفري امل�ستلزمات ال�سحية لل�سجون

اإقامة حمالت معاينة ومعاجلة داخل ال�سجون

تبني عالج بع�ض احلالت املر�سية داخل ال�سجون

توفري الأدوية واملحاليل الطبية للوحدات ال�سحية التابعة لل�سجون

توفري اللقاحات والتح�سينات ال�سحية الالزمة داخل ال�سجون

اإقامة حمالت التوعية والتثقيف ال�سحي داخل ال�سجون

ال�سهام يف حت�سني الو�سع النف�سي 
لل�سجناء ونزلء امل�سحات النف�سية 

توفري  العالجات للمر�سى النف�سيني من ال�سجناء

اإقامة حمالت معاينة ومعاجلة لالأمرا�ض النف�سيني داخل ال�سجون

تقدمي ال�ست�سارات النف�سية لنزلء امل�سحات النف�سية وال�سجناء

اإقامة دورت دعم نف�سي لل�سجناء والقائمني على ال�سجون

اإقامة الأن�سطة الرتفيهية يف ال�سجون وتوفري م�ستلزمات الرتفيه
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امل�ساريع  النفذة  يف برنامج الرعاية ال�سحية والنف�سية  خالل  العام 2017

| زيارة الأمني العام مل�سروع تاأثيث وجتهيز الوحدة ال�سحية مبركزي �سنعاء  | 
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م�سروع جتهيز وتاأثيث الوحدة ال�سحية 
باإ�سالحية اأمانة العا�سمة �سنعاء

 24,602,773 2017/10/11
ال�سجن املركزي 

اأمانة العا�سمة �سنعاء
280042%

جمموعة احلاج/ 
علي حممد احلباري

م�سروع توفري عالج اأمرا�ض ال�سكر 
لل�سجناء يف اإ�سالحية الأمانة

 500,000 2017/10/11
ال�سجن املركزي 

اأمانة العا�سمة �سنعاء
280042%

الأ�ستاذ/ يحيــى
 علي احلباري

الـمــوؤ�ســ�ســـة%10�سجن املحويتمتعدد 176,630 م�ساعدات عالجية لل�سجناء

م�سروع توفري اأدوية لل�سجن
 احلربي  ب�سنعاء 

 123,880 2017/6/20
ال�سجن احلربي 

بالأمانة
75011%

ال�سركة العاملية لالأدوية 
وال�سركة الدوائية احلديثة

م�سروع توفري اأدوية ملركز
 احتياطي هربة

%2504اإحتياطي هربة2017/6/20 105,600 
ال�سركة العاملية لالأدوية 

وال�سركة الدوائية احلديثة

امل�ساركة يف يوم مفتوح لنزلء دار
 التوجيه الجتماعي بنني )دعم نف�سي(

 105,200 2017/6/14
دار التوجيه

الجتماعي - بنني
الـــــمــوؤ�ســــــ�ســـة250%

%6626100 25,614,083 الإجمالــــــي
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مشروع تجهيز وتأثيث الوحدة الصحية بإصالحية أمانة العاصمة صنعاء

مشروع توفير عالج أمراض السكر للسجناء في إصالحية األمانة

مساعدات عالجية للسجناء

مشروع توفير أدوية للسجن الحربي  بصنعاء 

مشروع توفير أدوية لمركز احتياطي هبرة

)دعم نفسي(المشاركة في يوم مفتوح لنزالء دار التوجيه االجتماعي بنين 

نسبة المستفيدين عدد المستهدفين

6626
عدد امل�ستهدفني

25,614,083
تكلفة امل�ساريع

اأعداد  ون�سب  امل�ستفيدين من برنامج  الرعاية  ال�سحية و النف�سية   

|  مـــعــــدات واأجـــهـــزة طبــيــــة  |
 تابع صور األجهزة والمعدات الطبية

 تابع صور األجهزة والمعدات الطبية

 نموذج صور األجهزة والمعدات الطبية

 تابع صور األجهزة والمعدات الطبية
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برنامج المأوى
NPFNPF والمواد غير الغذائية

SNFISNFI

املجالت 
الفرعية 
)الربامج(

الأنـــــــــ�ســـــــطــــــــــــةالأهـــــــــــــــــداف

يـة
ائـ

غـذ
الـ

يـر
د غ

ملوا
 وا

وى
ـماأ

ج ال
امـ

رنــ
بــ

توفري حلول اإيواء تنقذ
 وحتافظ على حياة ال�سجناء 

وت�سمن لهم عي�ض كرمي 
خالل مدة بقائهم يف ال�سجون

توفري الفر�ض والبطانيات والأغطية لل�سجناء واأ�سرهم

توفري املالب�ض املالئمة لل�سجناء واأ�سرهم

توفر امل�ستلزمات الأ�سا�سية ملطابخ ال�سجون

توفري حلول للحفاظ على نظافة الفر�ض 
والبطانيات والأغطية ومالب�ض ال�سجناء

اال�صهام يف توفري حلول اإيواء الأ�صر ال�صجناء التي ال متتلك منازل

برنامج المأوى
 والمواد غير الغذائية
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|  اإدخال منظومة الطاقة ال�سم�سية لل�سجن احلربي   | امل�سايع املنفذة يف برنامج املاأوى وامل�اد غري الغذائية خالل  2017

|  اإدخال منظومة الطاقة لق�سم ل�سجينات املركزي   |  |  توزيع مالب�ض عيد الأ�سحى يف احلديدة واإب  | 

|  م�سروع توزيع مالب�ض عيد الفطر املبارك  | 

14374
عدد امل�ستهدفني

18,726,604 
تكلفة امل�ساريع

مج
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مــــ
رنا

بـــ

م�سروع تركيب منظمومة طاقة 
�سم�سية لل�سجن احلربي ب�سنعاء

%7505ال�سجن احلربي بالأمانة2017/5/25 11,352,320 

جمموعة احلاج
علي حممد احلباري
+ اأدارة الـ�سـجــن 

الــحــــربــــي

م�سروع تركيب منظمومة طاقة 
�سم�سية لق�سم ال�سجينات

 يف اإ�سالحية �سنعاء
 2,041,4602017/6/12

ق�سم ال�سجينات 
يف مركزي �سنعاء

1001%
جمموعة احلاج/ 

علي حممد احلباري

م�سروع توزيع مالب�ض الأ�سحى 
املبارك  لل�سجناء وال�سجينات

 يف حمافظة احلديدة
 1,973,8042017/8/30

ال�سجناء واأ�سرهم 
يف حمافظة احلديدة  

10007%
موؤ�س�سة كل البنات 

للتنمية - �سنعاء

م�سروع توزيع مالب�ض عيد الفطر
 املبارك لل�سجناء وال�سجينات

 يف �سجون ودور اإيواء
 اأمانة العا�سمة �سنعاء

 1,099,0002017/6/23

ال�سجينات وال�سجناء الأحداث
 يف مركزي �سنعاء

-   دار الأمل للفتيات 
- دار الوئام للمعنفات 

- ق�سم ال�سجينات وال�سجناء
 الأحداث يف حمافظة اإب 

مركز العزاين2041%

م�سروع فر�ض عنابر النوم 
وتاأثيث قاعة اجتماعات 

يف ال�سجن احلربي ب�سنعاء 
%7005ال�سجن احلربي بالأمانة1,006,2902017/5/25 

الأ�ستاذ/ يحيى
 علي احلباري

م�سروع �سيانة وتطوير منظومة 
الطاقة ال�سم�سية 

لل�سجن الأمن ال�سيا�سي
املوؤ�س�سة%6004�سجن الأمن ال�سيا�سي 707,200 

م�سروع توزيع مالب�ض 
عيد الأ�سحى املبارك لل�سجناء 

وال�سجينات يف حمافظة اإب
%10007ال�سجناء واأ�سرهم يف حمافظة اإب  2017/8/30 262,700 

موؤ�س�سة كل البنات 
للتنمية - �سنعاء

 �سيانة منظومات الطاقة
 ال�سم�سية يف ال�سجون الحتياطية

 234,280 
مراكز احلجز الحتياطي

 يف اأمانة العا�سمة 
املوؤ�س�سة1000070%

املوؤ�س�سة%200ال�سجينات يف اإب 49,550 �سيانة مطبخ �سجــــن حمافظة اإب

%14374100 18,726,604 الإجـــــــمــــــالــــــي
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برنامج المياه
واإلصحاح البيئي

برنامج المياه
NPFNPFواإلصحاح البيئي

WASHWASH

املجالت 
الفرعية 
)الربامج(

الأنـــــــ�ســـــطــــــــــــةالأهـــــــــــــداف

ـي
يـئـ

لـبـ
ح ا

ـــا
ــح

لإ�س
 وا

ـاه
مـيـ

الـ
ـج 

مــ
نــا

ــر
ال�س��ه���ام ف�����ي ت��وف��ي��ر ال�مي����اه بــ

وخ�����دم�����ات ال��ن���ظ�����اف���������ة 

توفري مياه ال�سرب وو�سائل معاجلتها وجتميعها

اإن�ساء وتاأهيل خزانات و�سبكات املياه 

ال�سهام يف حفر اأبار ارتوازية داخل ال�سجون

اإقامة حمالت النظافة وتوفري م�ستلزماتها 

اإقامة حمالت توعوية باأهمية النظافة واحلفاظ على املياه

ال�سهام يف ا�سالح �سبكات 
جماري ال�سرف ال�سحي 

توفري و�سائل جتميع النفايات وتكرير املخلفات

تنفيذ حمالت مكافحة نواقل الأمرا�ض ومعاجلة النفايات

توفري م�ستلزمات ال�سرف ال�سحي
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|  م�سروع توزيع اأدوات املياه والنظافة على مراكز احلجز الحتياطي بالأمانة  |  امل�ساريع املنفذة يف برنامج املياه والإ�سحاح البيئي خالل العام 2017

830
عدد امل�ستهدفني

 2,168,570
تكلفة امل�ساريع

 تكلفة امل�سروع امل�ساريع املنفذة
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م�سروع توزيع اأدوات نظافةبـــ
 ملراكز احلجز الحتياطي
 باأمانة العا�سمة �سنعاء

 2,091,480 

20
17

/5
مراكز احلجز 3/

الحتياطي بالأمانة 
وبع�ض اأ�سر ال�سجناء 

13016%
منظمة نه�سة بلد

 عرب املفو�سية
 ال�سامية ل�سوؤون الالجئني

م�سروع توزيع اأدوات 
نظافة لل�سجن احلربي

%70084ال�سجن احلربي 77,090 

%830100 2,168,570الإجـمــــــــــالــــــي

مشروع توزيع أدوات نظافة لمراكز الحجز االحتياطي بأمانة 
مشروع توزيع أدوات نظافة للسجن الحربيالعاصمة صنعاء

عدد المستهدفين 130700
نسبة المستفيدين من كل مشروع 16%84%
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اأعداد  ون�سب  امل�ستفيدين من برنامج املياه والإ�سحاح البيئي   

مج
ربنا

ال



Final Report of Projects & Programs of National Prisoner Foundation 2017 التقرير النهائي لبرامج ومشاريع مؤسسـة السجين الوطنية 2017

37 www.sajeen.org    |    خلف القضبان.. يوجد إنسانA human! Behind the Bars     |    www.sajeen.org 36

برنامج الرعاية الالحقة 
والتمكين االقتصادي

برنامج الرعاية الالحقة 
والتمكين االقتصادي NPFNPF

CBPCBP

املجالت 
الفرعية 
)الربامج(

الأن�سطــــــــــــةالأهـــــــــــــداف

دي
ســا

ت�
لق

ن ا
كـيـ

لتم
 وا

قـة
حـ

لال
ة ا

ايـ
رعـ

ج ال
مــ

نـا
اك�ساب ال�سجناء املفرج عنهم بر

تدريب فني ومهني مبا ي�سهم
 يف حت�سني و�سعهم القت�سادي 

داخل وخارج ال�سجن

دفـــــع ال�سجنـــــــاء املفرج عنهم مبراكز التدريب والتاأهــيـــــــــل

اك�ساب ال�سجناء املفرج عنهم حرف مهنية ت�سهم يف حت�سني و�سعهم القت�سادي

اك�ساب ال�سجناء املفرج عنهم مهارات فنية بح�سب قدراتهم العقلية واجل�سمية

دعم م�ساريع �سغرية مدرة للدخل لل�سجناء املفرج عنهم 

ان�ساء حا�سنة اأعمال للمفرج عنهم

ان�ساء معر�ض ملنتجات ال�سجناء املفرج عنهم

حت�سني الو�سع القت�سادي
 لأ�سر ال�سجناء

تاأهيل �سخ�ض منتج لكل اأ�سرة �سجني فقرية

دعم اأ�سر ال�سجناء مب�ساريع �سغرية ت�سهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة

تنفيذ اأن�سطة ت�سهم يف حتقيق التمكني القت�سادي

ان�ساء حا�سنة اأعمال لبع�ض افراد ا�سر ال�سجناء 
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61
عدد امل�ستهدفني

131,560
تكلفة امل�ساريع

امل�ساريع املنفذة يف برنامج الرعاية الالحقة والتمكني القت�سادي خالل العام 2017

مج 
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امل�ساريع املنفذة
 تكلفة 
امل�سروع 

تاريخ
 التنفيذ
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امل�ساركة يف دورة تدريبية يف التخطيط ب

والإدارة)تخطيط اإ�سرتاتيجي - كتابة التقارير
%3049املوؤ�س�سة2017/10/3 136,000 

موؤ�س�سة بناء الأجيال الإن�سانية
موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية

%3049املوؤ�س�سة2017/8/22 131,560 امل�ساركة يف دورة كتابة امل�ساريع وكتابة التقارير 
موؤ�س�سة بناء الأجيال الإن�سانية  

موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية

الأ�ستاذ/ يحيى علي احلباري%12�سنعاء2017/10/23 71,513 م�سروع التمكني القت�سادي للمفرج عنهم

%61100 131,560 الإجمالـــــــــي

ن�سب امل�ستفيدين من برنامج بناء القدرات وحت�سني �سبل املعي�سة 

49%

49%

2%

)كتابة التقارير -تخطيط استراتيجي (المشاركة في دورة تدريبية في التخطيط واإلدارة 

المشاركة في دورة كتابة المشاريع وكتابة التقارير 

مشروع التمكين االقتصادي للمفرج عنهم

|  دورة كتابة امل�ساريع للمنظمات الدولية   | 
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برنامج الرعاية
 اإلستباقية

برنامج الرعاية
NPFNPF اإلستباقية

CBPCBP

املجالت 
الفرعية 
)الربامج(

الأن�سطــــــــــــةالأهـــــــــــــداف
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ال�سهام يف وحماربة اأ�سباب 
ودوافع اجلرمية لدى املجتمع 

اعداد درا�سات اجتماعية ونف�سية عن ا�سباب الوقوع يف اخلطاأ

تنفيذ اأن�سطة رعاية اجتماعية حتد من اجلرمية وتدعم ال�سلم الجتماعي.   

ان�ساء جلنة اجتماعية تعمل على حل اخلالفات بني املتخا�سمني 

اإدخال تدري�ض مادة القانون واحلقوق للطلبة
 يف التعليم الثانوي واملهني والعايل كمتطلبات اأ�سا�سية.

اقامة حمالت توعوية تخلق الثقة بني رجال الأمن واملجتمع

تنفيذ حمالت توعوية يف املجال احلقوقي والقانوين
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NPFNPF

WCPWCP
برنامج المرأة والطفلبرنامج المرأة والطفل

املجالت 
الفرعية 
)الربامج(

الأن�سطــــــــــــةالأهـــــــــــــداف
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ال�سهام بتقدمي خدمات 
رعاية متميزة لل�سجينات 

واأطفالهن امل�ساحبني
 يف خمتلف املجالت

تقدمي العون والدفاع عن حقوق ال�سجينات واأطفالهن يف خمتلف املجالت

تقدمي رعاية تعليمية وتدريب مهني وفني مبا يحقق حياة كرمية 

تقدمي الرعاية الجتماعية مبا يكفل اعادة دجمهن وتقبلهن من املجتمع

حت�سني الو�سع النف�سي وال�سحي لل�سجنيات واأطفالهن

توفري احتياجات ال�سا�سية املختلفة لل�سجينات واأطفالهن

توفري حلول الأيواء لل�سجينات يف ال�سجون

العمل على حت�سني خدمات املياه والنظافة وال�سرف ال�سحي

 تقدمي م�ساعدات التغذية ال�سحية لل�سجينات احلوامل واملر�سعات والأطفال املرافقني

حت�سني ال�سورة الذهنية لل�سجينات لدى املجتمع

ال�سهام بتقدمي خدمات 
رعاية متميزة 

لل�سجناء الأحداث
 يف خمتلف املجالت

تقدمي العون والدفاع عن حقوق ال�سجناء الأحداث

تقدمي رعاية تعليمية وتدريب مهني وفني مبا يحقق حياة كرمية 

تقدمي الرعاية الجتماعية مبا يكفل اعادة دجمهم وتقبل املجتمع لهم

حت�سني الو�سع النف�سي وال�سحي لالحداث

توفري احتياجات ال�سا�سية املختلفة 

توفري حلول الأيواء لل�سجناء الحداث يف ال�سجون

العمل على حت�سني خدمات املياه والنظافة وال�سرف ال�سحي

 تقدمي م�ساعدات التغذية ال�سحية لل�سجناء الأحداث

حت�سني ال�سورة الذهنية لل�سجناء الأحداث لدى املجتمع
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| م�سروع توفري احتياجات ال�سجينات واأطفالهن اإ�سالحية ذمار  | 

|  م�سروع توفري اإحتياجات ال�سجينات واأطفالهن اإ�سالحية حجة  | 

|  م�سروع توفري اإحتياجات ال�سجينات واأطفالهن اإ�سالحية �سنعاء  | 

|  م�سروع توفري اإحتياجات ال�سجينات واأطفالهن اإ�سالحية عمران  | 
450
عدد امل�ستهدفني

4,634,882 
تكلفة امل�ساريع

امل�ساريع املنفذة يف برنامج الـمراأة والطفـل خالل العام 2017

ن�سب امل�ستفيدين من برنامج  الـمراأة والطـفـــل
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م�سروع توفري اإحتياجات ال�سجينات
 واأطفالهن يف بع�ض الإ�سالحيات املركزية

ودور الرعاية الإجتماعية
 2,589,282 

ينايــــر 
نوفمرب2017

�سنعاء - اإب - ذمار - 
عمران - حجة - احلديدة

30067%
جمموعة احلاج/

 علي حممد احلباري

م�سروع رعاية ال�سجناء الأحداث
 يف)دار التوجيه الإجتماعي - بنني(

 2,045,600 
ينايــــر 

نوفمرب2017
دار التوجيه الإجتماعي- 

بنني
15033%

جمموعة احلاج/ 
علي حممد احلباري

%450100 4,634,882 الإجمــــــالـــــــــي

نسبة المستفيدينعدد المستهدفين
مشروع توفير احتياجات السجينات وأطفالهن في بعض 

اإلصالحيات المركزية ودور الرعاية االجتماعية 30067%

دار التوجية االجتماعي (مشروع رعاية السجناء األحداث في 
)بنين - 15033%
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NRPNRP
برنامج اإلغاثة الوطنيبرنامج اإلغاثة الوطني

املجالت 
الفرعية 
)الربامج(

الأن�سطــــــــــــةالأهـــــــــــــداف

ـي
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وط

ة ال
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ـاث
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ج ا
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نـــ
ــر
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اال�صهام يف �صمان متتع النازحني 
واملت�سررين واملجتمعات امل�سيفة

 بخدمات �سحية جيدة

اإعادة تاأهيل الوحدات واملراكز ال�سحية
توفري العالجات ال�سحاب المرا�ض املزمنة

اإقامة حمالت طبية متنقلة يف املناطق املت�سررة
تنفيذ حمالت توعية يف جمال ال�سحة

توفري الغذاء للنازحني واملت�سررين 
و�سمان الو�سول العادل اليه
 ل �سيما الفئات الأ�سد �سعفا

توزيع �سالل غذائية على النازحني واملت�سررين
 يف �سعدة احلديدة وحجة واملحويت )�سالل- ق�سائم- حوالت

م�ساعدة النازحني واملت�سررين ملوا�سلة
 تعليمهم وتعزيز فر�ض التعلم لديهم

مترمي املدرا�ض املت�صررة والتي بحاجة الى ا�صالح
توفري م�ستلزمات التعليم للطالب النازحني واملت�سررين

توفري الأثاث للمدرا�ض مبا ي�سهم يف ت�سغيلها

ال�سهام يف توفري املياه وخدمات
 ال�سرف ال�سحي والنظافة

 ال�سخ�سية للنازحني واملت�سررين

توفري املياه للنازحني واملت�سررين
ان�ساء ابيار مياه يف املناطق املت�سررة

ان�ساء خزانات مياه يف املناطق املت�سررة
ا�سالح �سبكات املياه يف املناطق املت�سررة

ال�سهام يف توفري م�ستلزمات وخدمات الإيواء 
واإيجاد حلول اإيوائية تنقذ وحتافظ
 على حياة النازحني واملت�سررين

 مبا ي�سمن لهم عي�ض كرمي

توزيع مواد غري غذائية )عينية - ق�سائم - حوالت(
دفع ايجارات لل�سجان النازحني واملهاجرين(

تويزيع الفر�ض والبطاينا
توزيع املالب�ض على ال�سر النازحة واملت�سررة

العمل على حماية الن�ساء احلوامل 
واملر�سعات والأطفال 

من اأمرا�ض �سوء التغذية 

تقدمي االتغذية ال�سحية للن�ساء احلوامل

تقدمي التغذية ال�سحية للن�ساء املر�سعا

ال�سهام يف حماربة �سوء التغذية لدى الأطفال 

تقدمي امل�ساعدات املنقذة لالأرواح الى الأفراد 
ال�سعفاء واملت�سررين من النزاع مبا فيهم 

الأطفال والناجني من العنف القائم 
على اأ�سا�ض النوع الجتماع

     تزويد لالأ�سر املحتاجة يف حال الطواري بالغذاء من خالل: 
        )توزيع الغذاء - احلوالت النقدية - الق�سائم(.

     تزويد امل�ستهدفني مب�ساعدات �سبيل العي�ض يف حالت الطوار من خالل: 
        - )املدخالت الزراعية - الأن�سطة املدرة للدخل

        - دعم مهارات حت�سني �سبل العي�ض واملوجودات(.
     توزيع الغذاء لالجئني وطالبي اجلواء واملهاجرين.

تعزيز العتماد على الذات من قبل ال�سكان 
املت�سررين من خالل احل�سول على

 فر�ض �سبل العي�ض وعمليات الإنعا�ض 
القت�سادي واإعادة الدماج

     توفري م�سادر بديلة فورية ت�سهم يف حت�سني الدخل القت�سادي لل�سكان املت�سررين
     اإجراء تقييم الإنعا�ض املبكر متعدد القطاعات.

     اإعادة الإدماج امل�ستدام يف املجتمع املحلي يف حالت ما بعد النزاع. 
     تي�سري ان�سمام املقاتلني ال�سابقني اإلى عملية اإعادة الإدماج. 

     اإعادة الإدماج يف ال�سجن دعمًا لال�سالحيات املركزية. 
     اإعادة الإدماج امل�ستدام لل�سكان املتاأثرين باحلرب, وغريهم من ال�سكان املعر�سني لالأذى.

     اإعادة الإدماج ال�سلمي لل�سباب املعر�سني للخطر ال�سديد, باإتاحة فر�ض النقل الريفي.

NPFNPF
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1391
عدد امل�ستهدفني

10,792,490 
تكلفة امل�ساريع

امل�ساريع املنفذة يف برنامج الإغاثة ال�طني خالل العام 2017

اأعداد ون�سب امل�ستفيدن من برنامج الإغاثة ال�طنية
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م�سروع تاأثيث وجتهيز معمل اخلياطة يف مركز  
طالئع امل�ستقبل لتاأهيل معاقي وجرحى احلرب

 5,892,490 2017/10/23
مركز طالئع

 امل�ستقبل
 مب�ست�سفى ال�سبعني

27019%
الأ�ستا ذ/ يحيى 

علي احلباري

2017/11/15 3,300,000 م�سروع اإعادة ترميم بيت الرتاث ال�سنعاين
بيت الرتاث
 ال�سنعاين

100072%
الأ�ستا ذ/ يحيى 

علي احلباري

م�سروع توزيع �سالل غذائية للمت�سريني
 يف حارة ال�سعدي

التغذية املدر�سية%604حارة ال�سعدي2017/11/28 600,000 

م�سروع توزيع �سالل غذائية للمت�سريني 
يف اأمانة العا�سمة �سنعاء

التغذية املدر�سية%604متـعــــــدد2017/12/31 600,000 

م�سروع تزويج اأحد املعاقني 
يف اأمانة العا�سمة �سنعاء

 400,000 2017/11/11
اأمانة العا�سمة 

حارة املطار
10%

%1391100 10,792,490 الإجمــــالـــــــــي

مشروع تأثيث وتجهيز معمل 
الخياطة في مركز  طالئع 
المستقبل لتأهيل معاقي 

وجرحى الحرب

مشروع إعادة ترميم بيت 
التراث الصنعاني

مشروع توزيع سالل غذائية 
للمتضريين في حارة الصعدي

مشروع توزيع سالل غذائية 
للمتضريين في أمانة العاصمة 

صنعاء

مشروع تزويج أحد المعاقين 
في أمانة العاصمة صنعاء

عدد المستهدفين 270100060601
نسبة المستفيدين 19%72%4%4%0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

200

400

600

800

1000

1200

ين
فيد

ست
الم

ب 
نس

 و
داد

اع



Final Report of Projects & Programs of National Prisoner Foundation 2017 التقرير النهائي لبرامج ومشاريع مؤسسـة السجين الوطنية 2017

53 www.sajeen.org    |    خلف القضبان.. يوجد إنسانA human! Behind the Bars     |    www.sajeen.org 52

NPFNPF

ACPACP
برنامج التعليم والثقافةبرنامج التعليم والثقافة

املجالت 
الفرعية 
)الربامج(

الأنـــــــ�ســــــــــطـــــــــــــــــةالأهـــــــــــــداف
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م�ساعدة ال�سجناء 
على موا�سلة التعليم

توفري م�ستلزمات التعليم لل�سجناء واأ�سرهم

بناء وتاأهيل وجتهيز مرافق التعليم والتعلم وتوفري م�ستلزماتهما

احلد من الت�صرب التعليمي يف اأو�صاط ال�صجناء.

توفري م�ستلزمات التعليم داخل ال�سجون

فتح بوابة التعليم املفتوح داخل ال�سجن

اإقامة برامج ودورات ملحو امية ال�سجناء

م�ساعدة اأبناء ال�سجناء ملوا�سلة تعليمهم

اك�ساب ال�سجناء تدريب فني
 ومهني مبا ي�سهم يف حت�سني
 و�سعهم القت�سادي اثناء 

وجودهم يف ال�سجن
 وبعد خروجهم

جتهيز وتاأثيث معامل التدريب الفني واملهني داخل ال�سجون

اك�ساب ال�سجناء حرف مهنية ت�سهم يف حت�سني و�سعهم القت�سادي

اك�ساب ال�سجناء مهارات فنية بح�سب قدراتهم العقلية واجل�سمية

تاأهيل القائمني على ال�سجون يف املهن التي لها عالقة بعملهم يف ال�سجون

رفع م�ستوى الوعي الثقايف 
يف اأو�ساط ال�سجناء

تاأثيث مكتبات ال�سجون ورفدها بالكتب املفيدة

اإقامة الفعاليات والأن�سطة الثقافية داخل ال�سجون

توفري متطلبات التعلم الذاتي داخل ال�سجن
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315
عدد امل�ستهدفني

1,113,000
تكلفة امل�ساريع

امل�ساريع املنفذة يف برنامج التعليم والثقافة خالل العام 2017

اأعداد ون�سب امل�ستفيدين من برنامج التعليم والثقافة

امل�ساريع املنفذة الربنامج 
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برنامج 
التعليم 
والثقافة

م�سروع توزيع احلقيبة املدر�سية
 على ال�سجناء الأحداث يف اإ�سالحية 

�سنعاء ودار التوجيه الجتماعي 
وبع�ض املت�سررين

 1,113,000 2017/11/18
ق�سم الأحداث يف

 اإ�سالحية �سنعاء + دار 
التوجيه الجتماعي

315100%
جمموعة
 اجليل

 اجلديد

%315100 1,113,000الإجــــمـالـــــــــي

نسبة المستفيدينعدد المستهدفين
مشروع توزيع الحقيبة المدرسية على السجناء األحداث في 

إصالحية صنعاء ودار التوجيه االجتماعي وبعض المتضررين 315100%
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|  مـــــــــ�ســــــروع تـــوزيـــع الـــــحــــقــيـــبــــة الـمـــدر�ســيـــة  | 
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NPFNPF

CPCP
برنامج التنسيق والشراكةبرنامج التنسيق والشراكة

املجالت 
الفرعية 
)الربامج(

الأن�سطــــــــــــةالأهـــــــــــــداف

ـة 
ــــ

كـــ
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ايجاد بئية حا�سنة مل�ساريع املوؤ�س�سةبـ

خلق �سراكات مع منظمات دولية

خلق �سراكات مع منظمات حملية

خلق �سراكات مع �سفارات دول عربية واجنبية

خلق �سراكات مع رجال املال والعمال

ت�سهيل تنفيذ مهام املوؤ�س�سة 
داخل وخارج ال�سجون

تن�سيق وتطوير �سراكات مع املكونات الجتماعية

خلق �سراكات مع اجلانب احلكومي الر�سمي

ال�ستفادة من التجارب املحلية
 والدولية يف ادراة العمال التنموية 

والن�سانية

تعزيز خدمات التطوع ال�سبابي وبناء �سبكة متطوعني �سباب

تعزيز خدمات تطوع املحرتفني وبناء �سبكة متطوعني حمرتفني 
)قانونيني, وخربا دعم نف�سي, وخرباء اجتماعيني واقت�سادين, الخ(

اإن�ساء �سبكة �سجني الجتماعية )مبادرات ومن�سقني وجمعيات اإن�سانية(
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4,850,106
تكـــلــفـــة الـمــــــ�ســـروع
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م�سروع اإي�سال ر�سالة املوؤ�س�سة الإن�سانية ب
للمجتمع املحلي والدويل )اإعالميات(

 2,802,296 
يناير - نوفمرب/ينايــــر 

نوفمرب2017
املوؤ�س�سةمتعددمتعدد

م�سروع تو�سيع دائرة عالقات املوؤ�س�سة 
مع املانحني والت�سويق مل�ساريعها

 1,442,810 
يناير - نوفمرب/ينايــــر 

نوفمرب2017
املوؤ�س�سةمتعددمتعدد

م�ساريع تقييم احتياجات لل�سجناء 
وال�سجنات واأ�سرهم

يناير - نوفمرب/2017 605,000 
�سنعاء - اإب - ذمار  

عمران - حجة - احلديدة 
الـمحويـــت - ذمــــار

املوؤ�س�سةمتعدد

 4,850,106 الإجمالــــــــــــي

| لقاء نائب رئي�ض املوؤ�س�سة والأمني العام واملدير العام برئي�ض م�سلحة التاأهيل والإ�سالح اللواء/
عبد اهلل الهادي ملناق�سة اأوجه التعاون امل�سرتكة بني املوؤ�س�سة وامل�سلحة   | 

|  مع جورج خوري, من�سق ال�سوؤون الن�سانية يف اليمن  | |  مع النائب العام  | 
|  اإجتماعات جمل�ض اأمناء املوؤ�س�سة لت�سيري اأعمال املوؤ�س�سة  | 

|  وزير حقوق الإن�سان/ علياء ال�سعبي يف زيارة للموؤ�س�سة  |  |  نائب رئي�ض جمل�ض الأمناء واملدير العام يناق�سان
 اأوجه ال�سراكة املجتمعية مع حكومة �سباب اليمن امل�ستقل  | 

 لقاء الأمني العام 
بال�سيد/اأندرو مي�سيل ع�سو جمل�ض العموم الربيطاين 

 رئي�سة بعثة اأطباء بال حدود الأ�سبانية لليمن

 ال�سيدة/لويزا ماكرينج يف زيارة للموؤ�س�سة 

مـكـــــان 
التنفيذ

 تكلفة 
امل�سروع 

تاريخ تنفييذ 
امل�سروع

امل�ساريع املنفذة يف برنامج التن�سيق وال�سراكة خالل العام 2017
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ال�سجـــني هـــو ذاك الأخ, البن, البنت, الـــزوج, الزوجة, ال�سديق الذي اأودت به احليـــاة ل�سبب اأو لآخر لأن تقيد 
حريته خلف ق�صبان ال�صجن. حريته ولي�ض اإن�صانيته بالتاأكيد، لذلك ا�صتجبنا للنداء االإن�صاين الذي يقف خلف 
�سمائرنا ورغبة منا يف م�ساركة النا�ض الأجر وتوعيتهم بالق�سايا العادلة التي تقبع خلف الق�سبان خرجنا يف 
موؤ�س�ســـة ال�سجني الوطنية بفكـــرة برنامج اإن�سان الذي يبث تلفزيونيًا, والتـــي تقوم فكرته على عر�ض ق�س�ض 

ال�سجناء وال�سجينات من املع�سرين الذين جرتهم الديون نحو ال�سجن.

املستفيدون النهائيون من الربنامج

NPFNPF

HPHP
ضيوف حلقاتبرنامج إنسان

 برنامج إنسان

اأبرز ما مت اجنازة يف برنامج اإن�سان خالل العام 2017

الـــبـــــــــيـــــــــــــان
اإجمايل الق�سايا 

املعرو�سة
ت�سنيف ق�سايا املع�سرين

 التي تدخلت فيها املوؤ�س�سة
الـــــعــــدد

ن�سبة
 امل�ستفيدين

ق�سايا املع�سرين املعرو�سة 
يف برنامج اإن�سان

 عرب قناة اليمن الف�سائية من اليمن 
29

%931مفرج عنهم

%1759مل يفرج عنهم بعد

ق�سايا حتتاج اإلى عون ق�سائي 
)حمامني(

13%

ق�سايا مت التن�سيق لها من خالل 
مكتب النائب العام

27%

%29100اإجــمـــالــــي الــم�ستــفــيـــديــــــن

إجمالي القضايا البيان
المعروضة

تصنيف قضايا المعسرين التي 
نسبة المستفيدينالعددتدخلت فيها المؤسسة

%931مفرج عنهم
%1759لم يفرج عنهم بعد

%13(محامين)قضايا تحتاج إلى عون قضائي 
قضايا تم التنسيق لها من خالل مكتب 

%27النائب العام
29100%

قضايا المعسرين المعروضة في برنامج إنسان عبر قناة اليمن الفضائية 
29من اليمن

:إجمالي المستفيدين

2017أبرز ما تم انجازة في برنامج إنسان خالل العام 

مفرج عنهم
31%

لم يفرج عنهم بعد
59%

قضايا تحتاج إلى عون قضائي
(محامين)

3%

ن قضايا تم التنسيق لها م
خالل مكتب النائب العام

7%
الحاالت المعروضة في برنامج إنسانعنمخطط توضيحي 
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اإميانـــا منا باأهمية ر�سالة الإعالم تقوم موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية وب�سورة منتظمة باإ�سدار اأدبيات اإعالمية مثل 
جملة ال�سجني, والتقارير ال�سنوية, والبو�سرتات التوعوية و املرجعيات احلقوقية , والتعريفية بحقوق الإن�سان, 
واخلدمـــات التي تقدمها املوؤ�س�سة, وغريها والتي نهدف مـــن خاللها اإلى اإي�سال ق�سايا ال�سجناء وال�سجينات 
يف خمتلـــف اجلوانـــب الإن�سانية للمجتمـــع يف الداخل واخلارج حتى  يقتنع اجلميـــع باأهمية فعل اخلري ور�سالة 

املوؤ�ص�صة لي�صهم اجلميع يف تخفيف تلك املعانة كواجب اإن�صاين وجمتمعي.

نهدف من خالل الإ�سدارات الإعالمية الى حتقيق الأهداف التالية:
             - حت�سني ال�سورة الذهنية لل�سجناء وال�سجينات مبختلف فئاتهم العمرية.

             - اإي�سال ر�سالة ال�سجني يف خمتلف اجلوانب الإن�سانية. 
             - تعريف ال�سجناء وال�سجينات بحقوقهم و واجباتهم.

             - توعية ال�سجناء وجمتمعهم املحيط باأهمية احرتام حقوق الإن�سان.
             - تعريف القائمني على ال�سجون بحقوق وواجبات ال�سجني يف القوانني املحلية والدولية.

             - لفت نظر املجتمع املحلي والدويل ملعاناة ال�سجيـــــن.
             - منا�سرة ق�سايا ال�سجناء وال�سجينات والنت�سار ملظلوميتهم.

NPFNPF

MIMI برنامج اإلعالم 
واالتـصـال

الإ�سدارات الإعالمية
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اإعداد واإ�سدار التقرير اخلتامي 
للموؤ�س�سة الن�سخة العربـــيــــة

املوؤ�س�سة%5005�سنعاء2017/1/1 803,000 

املوؤ�س�سة%5005�سنعاء2017/1/1 798,000 اإعداد املجلة الن�سخة العربـــيــة

اإعداد واإ�سدار التقرير اخلتامي
 للموؤ�س�سة الن�سخة الإجنليزية

املوؤ�س�سة%150015�سنعاء2017/1/1 713,000 

املوؤ�س�سة%150015�سنعاء2017/1/1 693,000 اإعداد املجلة الن�سخة الإجنليزية

املوؤ�س�سة%400040�سنعاء2017/1/1 207,000 اإعداد واإ�سدار برو�سور عن برامج وم�ساريع املوؤ�س�سة 

املوؤ�س�سة%100010�سنعاء2017/1/1 145,000 اإعــــداد كتــــيـــب اإنـــ�ســــــــان
املوؤ�س�سة%100010�سنعاء2017/1/1 110,000 اإعداد واإ�سدار كتيب يوم ال�سجني

%10000100 3,469,000 الإجمـــــــالـــــــــي

املجالت 
الفرعية 
)الربامج(
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اإي�سال ر�سالة املوؤ�س�سة الإن�سانية 
للمجتمع املحلي واخلارجي

ن�سر الخبار ولحداث يف مواقع التوا�سل الجتماعي والرتويج لها

حتديث وترقية موقع املوؤ�س�سة مبا يخدم براجمها وم�ساريعها

عمل اعالنات ترويجية اذاعية تلفزيوين عن املوؤ�س�سة

اعداد تقارير اعالمية عن برامج وم�ساريع املوؤ�س�سة 
وار�سالها للمنظمات املحلية والدولية وال�سركات التجارية

تنفيذ حمالت دعائية للموؤ�س�سة يف اللوحات الإعالنية

التعريف بربامج وم�ساريع املوؤ�س�سة

اإي�سال ر�سالة ال�سجني الإن�سانية 
ومعاناته يف خمتلف اجلوانب 

التن�سيق لقامة حلقات اذاعية وتلزيونية تناق�ض اأو�ساع ال�سجناء وال�سجون

اعداد ون�سر تقارير اإن�سانية عن و�سع ال�سجون 
وال�سجناء ون�سرها يف و�سائل العالم املختلفة

اإعداد ون�سر ق�س�ض ان�سانية عن بع�ض احلالت اخلا�سة لل�سجناء واأ�سرهم

اعداد ريربتاجات عن الأو�ساع الن�سانية لل�سجناء وا�سرهم
 ون�سرها يف و�سائل العالم املختلفة

الت�سويق للربامج وامل�ساريع الن�سانية التي تتبناها املوؤ�س�سة

املنا�سرة الإعالمية لق�سايا ال�سجناء 
وال�سجينات يف خمتلف اجلوانب 

الإن�ساين

تفعيل دور و�سائل الإعالم املختلفة لنقل معاناة ال�سجناء وال�سجينات

تنفيذ حمالت اعالمية لتح�سني ال�سورة الذهنية عن ال�سجناء وال�سجينات

عقد ور�ض عمل لالإعالميني حول معاناة ال�سجناء
 وال�سجينات يف ال�سجون ومراكز احلجز والنيابات واملحاكم

برنامج اإلعالم 
واالتـصـال
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