


من نحن:

مؤسســة الســجني الوطنيــة مؤسســة تنمويــة غيــر ربحيــة: 
تســعى بالشــراكة مــع اجلهــات الرســمية املعنيــة ومنظمــات 
إلــى رعايــة الســجني  املجتمــع املدنــي والدولــي واخليريــن 
ومنتجــاً يف املجتمــع  ســوياً  إنســاناً  ليكــون  تأهيلــه  وإعــادة 
االلتــزام  خــال  مــن  للســجن.  عودتــه  عــدم  يضمــن  ومبــا 
بتقــدمي أفضــل اخلدمــات الصحيــة والتعليميــة واالجتماعيــة 
ــة  ــة واحلقوقي ــر املســاندة القانوني ــل وتوفي ــب والتأهي والتدري

ودعــم البنــى التحتيــة للســجون.
ــح رقــم)13( صــادر مــن  أنشــأت املؤسســة مبوجــب تصري
وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بتاريــخ: 2013/6/23م

رؤيتنا :

أن نكون يف عام 2020م املؤسســة األولى برعاية الســجني 
وضمن أفضل عشــر مؤسســات انســانية يف اليمن.

رسالتنا :

العمــل علــى رعايــة الســجني وتأهيلــه ومتكينــه مــن حقوقــه 
واعــداده ليكــون إنســاناً ســوياً ومنتجــاً يف مجتمعــه.

قيمنا :

 – الشــراكة   – املصداقيــة   – الطوعيــة   - )اإلنســانية  
الواحــد(. الفريــق  روح   – والوضــوح  الشــفافية 

مجلس األمناء

رئيس مجلس األمناء

توفيـــــــــق محمـــــــد اخلــــامـــري

األميـــــن العـــــــــام

يحيـــــــــــــــــى علـــــــــي احلبـــــــــــــاري

أعضــــــاء المجلــــس

عيــــــــــــدروس أبــوبــكر بـــــازرعـــــة
حســـــن محمـــــــــــــد الكبــــــــــــــوس
محمــــــد محمـــــــــد شـــــــــــــــــــــــارب
اللواء د. علي حسني الشريف
فتــحــــي عبــدالواسع هــائـــــــــــل
عبــــــــداهلل أحمـــــــد احلظـــــــــــــــــــا
محمــــــــــــد محمــــــــــــد صــــــــــــالح
محمـــــــــــــــد زيــــــــــــــد الـمهــــــــــــــــــال
فضــــــــــــــــــــــل محـــــــــــــــــرز عبيــــــــــــد
منصــــــور صــــــالح الصــــــرحـــــــة
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سجين تحت المجهزفهرس

الصفحة الـمحتوى م
4 الفهرس 1
7 املقدمة 2
9 السجون حتت املجهر 3
8 ملخص البرامج 4
10 برنامج احلماية 5
14 برنامج االمن الغذائي 6
18 برنامج االغاثة الوطني 7
22 برنامج الصحة والصحة النفسية 8
26 برنامج املياه واالصحاح البيئي 9
30 برنامج بناء القدرات 10
34 برنامج املأوى واملواد غير الغذائية 11
38 برنامج احياء املناسبات والفعاليات العاملية 12
42 مجال الزيارات والشراكات 13
48 ابرز االنشطة للعام 2016 14
52 شركاء سجني 15
53 داعموا سجني 16

- نفذت سجني عدد 52 مشروعا خالل الفترة املاضية 
بتكلفة اجمالية قدرها 231,775,430 ريال ميني

- أفرجت سجني عن عدد 98  سجينا

التي  املشاريع  من  مستفيد  الف   85,167 من  أكثر   -
نفذتها سجني

 ، ، صعدة  العاصمة  امانة  نفذت سجني مشاريعها يف 
عمران ، اب ، تعز ، احلديدة ، سيئون ، املكال ، احملويت.

اكثر من 10 اتفاقيات شراكة موقعة مع عدد من املنظمات 
احمللية والدولية
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يف  تتمثــل  كبــرى  إنســانية  قيمــة  اخليــري  العمــل  ميثــل 
بــكل أشــكاله، فهــو ســلوك حضــاري حــي ال  العطــاء والبــذل 
مبســتويات  تنعــم  التــي  املجتمعــات  يف  ســوى  النمــو  ميكنــه 
دورا  يلعــب  فهــو  واملســؤولية،  والوعــي  الثقافــة  مــن  متقدمــة 
مهمــا وإيجابيــا يف تطويــر املجتمعــات وتنميتهــا مــن خــالل 
األفــراد  لكافــة  يتيــح  فهــو  االنســانيه  واملنظمــات  املؤسســات 
االجتماعــي  البنــاء  عمليــات  يف  للمســاهمة  الفرصــة 
علــى  االنســاني   العمــل  يســاعد  كمــا  الالزمــة  واالقتصــادي 

ويشــعرهم  املشــاركني  لــدى  باملســؤولية  اإلحســاس  تنميــة 
بقدرتهم على العطاء وتقدمي اخلبرة والنصيحة يف املجال الذي يتميزون فيه.

ولقــد قامــت اخلدمــات التطوعيــة اخليريــة بلعــب دور كبيــر يف نهضــة الكثيــر مــن 
احلضــارات واملجتمعــات ونشــر األفــكار عبــر العصــور بصفتهــا عمــال خاليــا مــن الربــح 
العائــد وليســت مهنــة ، بــل هــي عمــل يقــوم بــه األفــراد لصالــح املجتمــع ككل تأخــذ 
التجــاوب  إلــى  الذاتيــة  للمســاعدة  التقليديــة  األعــراف  مــن  بــدًء  متعــددة  أشــكاال 
االجتماعــي يف أوقــات الشــدة ومجهــودات اإلغاثــة إلــى حــل النزاعــات وتخفيــف آثــار 
الفقــر ويشــتمل املفهــوم علــى املجهــودات التطوعيــة احملليــة والقوميــة وأيضــا تلــك 

التي توجه إلى خارج احلدود.
خدمــه  تقــدمي  يف  بــارزًا  دورًا  الوطنيــه  الســجني  ملؤسســة  كان  املنطلــق  هــذا  ومــن 
مجتمعيــه متخصصــه يف مجــال رعايــة وتأهيــل الســجناء والســجينات والتــي لعبــت 
دورًا بــارزًا خــالل عمرهــا القصيــر يف متابعــة قضايــا الســجناء والســجينات يف مختلــف 

محافظات اجلمهورية
فقــد اســتطاعت املؤسســة ان تقــدم الكثيــر رغــم ظــروف املرحلــة التــي متــر بهــا البــالد 
وخصوصــًا الســنتني املاضيتــني والتــي جعلتنــا نقــف امــام قضايــا جديــدة يف مجــال 
اإلغاثــة تزامنــا مــع مــا متــر بــه البــالد ونظــرا لوجــود كوكبــة مــن رجــال االعمــال الذيــن 

بادروا بدعم البرنامج لتخفيف املعاناة التي المست جميع ابناء الشعب اليمني. 
ومــن هنــا فإنــي اتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لــكل مــن دعــم وســاهم يف إجنــاح 

أنشطة وبرامج املؤسسة من رجال املال واالعمال اخليرين. 
كمــا أشــكر جميــع الــكادر التنفيــذي للمؤسســة الذيــن حملــوا هــم االخريــن وعملــوا 

دون كلل أوملل من أجل إيصال اخلير واملساعدات للمستحقني.
وأشــكر جميــع املتطوعــني مــع املؤسســة مــن رجــال أعمــال ومحاميــني وقضــاة واعضــاء 

نيابات.
كمــا أدعــو رجــال املــال واألعمــال الــى دعــم شــريحة الســجناء والســجينات وتقــدمي مــا 
يســتطيعون عبــر مؤسســة الســجني التــي تعتبــر قشــة النجــاة لهــذه الشــريحة املغيبــة 

خلف قضبان السجون.

يف  اإلحصائيــة  والتقاريــر  واإلداريــة  املاليــة  التقاريــر  تظهــر 
العــادة حصــاد كامــل العــام املنصــرم وهــي بيانــات ذات قيمــة عاليــة 
ملعرفــة مواطــن النجــاح ونســبة اإلخفــاق يف املؤسســة فحــني تتكلــم 
لغــات األرقــام عــن الكلمــات فــإن احلقيقــة تكــون واضحــة وجليــة 

للعيان كما أن لغة األرقام تعكس الواقع كما هو دون مبالغة
مؤسســة  تدخــل  حجــم  فيــه  نســتعرض  التقريــر  خــالل  مــن 
الســجني الوطنية يف حتســني الوضع املعيشــي والصحي والنفســي 
وبنــاء قــدرات الســجني وحتســني ســبل املعيشــة واحلــد مــن انتشــار 
االمــراض واالوبئــة وحتســني البنــى التحتيــة للســجون واالســهام 

املختصــة  اجلهــات  امــام  الترافــع  خــالل  مــن  العالقــة  والســجينات  الســجناء  حــل قضايــا  يف 
والدفــع املالــي عــن الســجناء املعســرين ممــن أنهــوا احلــق العــام وبقــوى بســبب عــدم قدرتهــم علــى 

دفع احلق اخلاص.
نحــن نشــعر بالســعادة اذ نــرى حصــاد مؤسســة الســجني الوطنيــة خــالل الثالثــة األعــوام 
املنصرمــة مــن العمــل املتواصــل والــدؤوب مت فيهــا حتقيــق الكثيــر مــن اإلجنــازات يف مختلــف 
املجاالت املتعلقة برعاية الســجني وأســرته اميانا منا بواجبنا اإلنســاني نحو شــريحة املنســيني 

خلف قضبان السجون بعد ان اعوزتهم احلاجة ورمتهم الديون خلف القضبان.
إال امنــا مت حتقيقــه ال يرقــى الــى مســتوى الطمــوح املنشــود لــدى إدارة املؤسســة ومجلــس 

امنائها وال يزال أمامنا الكثير من التحديات لكننا نثق اننا سنكون عند املستوى املنشود.

اننــا نأمــل مــن اجلهــات القائمــة علــى الســجون تنفيــذ السياســات العقابيــة احلديثــة )اخلدمة 
املعاييــر  مــع  يتفــق  مبــا  االحتياطــي  احلجــز  ومراكــز  االصالحيــات  نــزالء  املجتمعيــة( جتــاه 

الدولية حلقوق االنسان واملعايير الدنيا ملعاملة السجناء.
بقــدر مــا متنحنــا لغــة األرقــام اإلحصائيــة وحجــم تدخــل املؤسســة يف تخفيــف معانــاة النــزالء 
علــى مواصلــة املشــوار اال أننــا نأمــل مــع هــذا لفتــه كرميــة مــن الــوكاالت الدوليــة يف اليمــن 
والعالــم ومنظمــات األمم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة العاملــة يف اليمــن والعالــم واملنظمــات 

العربية واحمللية لإلسهام معنا يف تخفيف معاناة السجني واسرته.
أنــي ال انســى يف مقــام تصديــر هــذا التقريــر ان اشــكر كل مــن أدى عملــه مبســئولية  كمــا 
وإخــالص رفيــع كمــا اشــكر كل مــن قــدم لنــا الدعــم طــوال الفتــرة الســابقة افــرادا ومؤسســات 
ومنظمــات وشــركات ورجــال مــال وأعمــال  والشــكر موصــول لشــركائنا إلســهامهم يف جنــاح عمــل 

املؤسسة وأخص بالذكر مصلحة التأهيل واإلصالح.
وأخيــر األعمــال التــي ينجزهــا البشــر تظــل مفتقــرة للكمــال وبحاجــة لالســتمرار لقــد كانــت 
رحلــة جاهــده لتحقيــق أهــداف املؤسســة املرســومة التــي هدفنــا مــن خاللهــا الــى تخفيــف معانــاة 
النــزالء يف االصالحيــات املركزيــة ومراكــز احلجــز االحتياطــي فمــا هــذا إال جهــد مقــل وال ندعــي 
فيــه الكمــال ولكــن عذرنــا انــا بذلنــا فيــه قصــارى جهدنــا فــان أصبنــا فــذاك مرادنــا وان أخطئنــا 

فلنا شرف احملاولة والتعلم وال غنى لنا عن النقد البناء واألفكار اإلبداعية.

بقلم األمني العام:  أ/ يحيى علي احلباري   أ/ فضل عبيد

مقدمة كلمة المدير التنفيذي
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ملخص برامج مؤسسة السجني الوطنية املنفذة خالل األعوام )2013 - 2014 - 2015م( 

% التكلفة املستفيدين البرنامج
4.05% 1,733,350 2353 احياء املناسبات والفعاليات 

69.18% 60,223,820 40186 برنامج االمن الغذائي
7.80% 154,677,790 4531 برنامج احلماية
8.78% 5,884,615 5101 برنامج الصحة والصحة النفسية
4.33% 753,000 2518 برنامج املأوى واملواد غير الغذائية
4.30% 932,620 2500 برنامج املياه واالصحاح البيئي 
1.68% 7,570,235 978 برنامج بناء القدرات وحتسني سبل املعيشة

231,775,430 58167 اإلجمالي:

احیاء المناسبات
4%

االمن الغذائي
69%

الحمایة
8%

الصحة والصحة 
النفسیة

9%

المأوى والمواد غیر 
الغذائیة

4%

ئي المیاه واالصحاح البی
4%

یشةبناء القدرات وتحسین المع
2%

مؤشرات األمن والعدالة يف اليمن 
38249 إجمالي اجلرائم املسجلة 

818 اجلرائم املسجلة التي متس الصالح العام

148 جرائم اإلقتصاد الوطني

1604 اجلرائم املسجلة املتصلة بالوظيفة العامة

48 جرائم مخلة بسير العدالة

301 اجلرائم اجلهرية واملنشورة

180 جرائم التزييف والتزويراملسجلة

18578 اجلرائم املسجلة الواقعة على األفراد

3085 جرائم الزنا وهتك العرض وافساد االخالق

12468 جرائم االموال

976 اجلرائم املخالفة للقوانني 

43 جرائم التسول

120688 إجمالي القضايا احملالة للمحاكم اإلبتدائية

34307 إجمالي القضايا احملالة للمحاكم اإلستئناف

16698 إجمالي القضايا احملالة للمحاكم النوعية

السجون اليمنية حتت املجهر 
اخر حتديث:12/03/2016

11645 االصالحيات  يف  والسجينات  السجناء  عدد 
املركزية ومراكز احلجز االحتياطي

76 عدد األطفال املرافقني المهاتهم يف السجون

2211
 - )سجينات  السجون  يف  الضعيفة  الفئات 
 - نفسية  - مصحة  احداث   - أطفال مرافقني 

أجانب الجئني(

5982 عدد السجناء الفارين

2176 عدد قضايا السجناء احملكومني

3467 عدد قضايا السجناء رهن احملاكمة

2624 عدد قضايا السجناء رهن التحقيق

1088 عدد قضايا السجناء األخرى

74 عدد السجناء يف املصحة النفسية

8915 عدد احلاالت املرضية يف السجون

859 عدد النزالء على ذمة حقوق مالية وديات

402 عدد السجناء على ذمة عقوبات سالبة للحرية 
بسبب حقوق خاصة غير محددة الثمن

251 عدد السجناء على ذمة عقوبات سالبة وحقوق 
خاصة معا

2353

40186

4531510125182500978
0
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1

البرامج حسب عدد المستفیدین

احیاء المناسبات االمن الغذائي الحمایة الصحة والصحة النفسیة

المأوى والمواد غیر الغذائیة المیاه واالصحاح البیئي  بناء القدرات وتحسین المعیشة

0100200

احیاء المناسبات

االمن الغذائي

الحمایة

الصحة والصحة النفسیة

المأوى والمواد غیر الغذائیة

المیاه واالصحاح البیئي 

یشةبناء القدرات وتحسین المع

مالیین

التكلفة المالیة

برامج املؤسسة حسب النسب

السجون تحت المجهرملخص برامج المؤسسة
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برنامج الحماية

برنامج الحماية

تهــدف  األنشــطة  مــن  مجموعــة  هــي  احلمايــة  ان  مبــا 
للحصــول علــى اإلحتــرام الكامــل حلقــوق الفــرد وفقــا لنــص 
اإلنســان  بحقــوق  تعــرف  والتــي  الصلــة  ذات  القوانــني  وروح 
وقانــون االنســان الدولــي وقانــون الالجئــني )حســب تعريــف 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر واجلنــة الدائمــة املشــتركة 
مســتوى  مــن  اإلنســانية  االزمــة  زادت  وقــد  الــوكاالت(  بــني 
غيــاب  بســبب  وأســرهم  الســجناء  يواجههــا  التــي  املخاطــر 
الرعايــة القانونيــة واحلقوقيــة للســجني وأســرته ممــا فاقــم 
معاناتهــم وحاجاتهــم املاســة لدعــم نفســي واجتماعــي وعــون 
عــن  الدفــع  الــى  باإلضافــة  قانونيــة  واستشــارات  قضائــي 
دون  وحــال  العــام  احلــق  قضــوا  الذيــن  املعســرين  الســجناء 

خروجهم احلق اخلاص.

برنامــج  خــالل  مــن  نســعى  الســجني  مؤسســة  يف  وإننــا 
احلماية لتحقيق األهداف التالي: 

- الدفــع عــن الســجناء املعســرين الذيــن انهــوا احلــق العــام 
وحال دون خروجهم احلق اخلاص )فك االعسار(.

الفقــراء  والســجينات  الســجناء  قضايــا  يف  الترافــع   -
العالقة يف النيابات واحملاكم )العون القضائي(.

والســجينات  للســجناء  القانونيــة  اإلستشــارات  تقــدمي   -
وملتابعي قضاياهم يف النيابات واحملاكم.

- تقــدمي الدعــم النفســي للســجناء والســجينات وأســرهم 
مما يسهم يف تخفيف صدمة السجن عليهم.

وجهــات  تقريــب  خــالل  مــن  اإلجتماعــي  الســالم  نشــر   -
النظر بني السجني وصاحب احلق.

مــن  والطفــل  املــرأة  ضــد  العنــف  مناهضــة  اإلســهام يف   -
لهــم  تضمــن  التــي  الدوليــة  القوانــني  تفعيــل  خــالل 

حقوقهم القانونية.
- حتســني الصــورة الذهنيــة للســجناء يف املجتمــع احمليــط 

ببيئة السجني وأسرته.
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ملخص برنامج احلماية خالل األعوام )2013 - 2014 - 2015م(

% التكلفة املستفيدين البرنامج

11.25% 200000 563 مشروع االستشارات القانونية

1.50% 100,000 75 مشروع الدعم النفسي للسجينات

83.93% 152,000 4200 اجراء عملية الرصد والتوثيق يف سجون األمانة

0.42% 172000 21 مشروع العون القضائي 

0.94% 3125500 47 مشروع توفير احتياجات السجينات واألطفال املرافقني

1.96% 150,928,290 98 مشروع الدفع عن السجناء املعسرين

154,677,790 5004 اإلجمالي:

563
75

4200

21
47 98

ناالنشطة حسب عدد المستفیدی

مشروع االستشارات القانونیة
مشروع الدعم النفسي للسجینات
اجراء عملیة الرصد والتوثیق في سجون األمانة
مشروع العون القضائي 
مشروع توفیر احتیاجات السجینات واألطفال المرافقین
مشروع الدفع عن السجناء المعسرین

11.25%
1.50%

83.93%

0.42%

0.94%

1.96%

مشروع االستشارات القانونیة

مشروع الدعم النفسي للسجینات

اجراء عملیة الرصد والتوثیق في سجون األمانة

مشروع العون القضائي 

افقینمشروع توفیر احتیاجات السجینات واألطفال المر

مشروع الدفع عن السجناء المعسرین

املشاريع حسب نسب عدد املستفيدين

برنامج الحماية

الدعم النفسي للسجينات واالطفال املرافقني

صورة من جانب االستشارات القانونية للسجناء

مشروع توفير احتياجات السيجنات واألطفال املرافقني

اجراء عملية الرصد والتوثيق

العون القضائي

مشروع الدفع عن السجناء املعسرين
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برنامج األمن الغذائي

برنامج األمن الغذائي

مــع اســتمرار األزمــة يف اليمــن يشــهد األمــن الغذائــي تدهورا 
متزايــدا بزيــادة أعــداد األســر التــي تفقــد قدرتهــا علــى الشــراء 
وتزداد معاناة أســر الســجناء بشــكل أكبر باإلضافة إلى إرتفاع 
عــدد األســر التــي تعتمــد علــى النســاء نتيجــة فقــدان العائــل 
)بقــاء العائــل يف الســجن( ويف ضــل تزايــد أعــداد الســجناء 
موازنــة  وجــود  وعــدم  للســجون  االســتيعابية  الطاقــة  علــى 
كافيــة لتغطيــة احتياجاتهــم مــن الغــذاء ممــا فاقــم املعانــاة 
داخل وخارج الســجن مما كان له األثر الســلبي على الســجني 

وأسرته.
األمــن  برنامــج  خــالل  مــن  تســعى  الســجني  مؤسســة  فــإن 

الغذائي لتحقيق التالي: - 
والســجينات  الســجناء  احتياجــات  توفيــر  يف  اإلســهام   -

واألطفال املرافقني.
- اإلسهام يف توفير مواد غذائية للسجون.

- اإلسهام يف توفير مواد غذائية ألسر السجناء.
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ملخص برنامج االمن الغذائي خالل األعوام )2013 - 2014 - 2015م(

% التكلفة املستفيدين البرنامج
0.50% 225,000 200 مشروع توزيع حلوم االضاحي على أسر السجناء

74.65% 43,907,500 30000  مشروع توزيع السالل الغذائية ألسر السجناء
والنازحني واملتضررين

24.85% 16,091,320 9986 )مشروع حتسني التغذية )توفير اللحوم للسجون

60,223,820 40186 :اإلجمالي

مشروع توزیع لحوم 
االضاحي على أسر 

السجناء

مشروع توزیع السالل 
الغذائیة ألسر السجناء 
والنازحین والمتضررین

مشروع تحسین التغذیة 
: المجموع)توفیر اللحوم للسجون(

عدد المستفیدین 20030000998640186
النسبة 0.50%74.65%24.85%100.00%
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35000
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طة مخطط توضیحي یظھر أعداد ونسب المستفیدین من مشروعات وأنش
برنامج األمن الغذائي

مشروع حتسني التغذية يف السجون

مشروع توزيع سالل غذائية على النازحني

مشروع توزيع سالل غذائية على أسر السجناء

مشروع توزيع لسالل الغذئية ألسر السجناء والنازحني واملتضررين

برنامج األمن الغذائي
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برنامج
R.N.P االغاثة الوطني

R.N.P برنامج االغاثة الوطني

مــع اســتمرار األزمــة يف اليمــن يشــهد األمــن الغذائــي تدهــورا متزايــدا بزيــادة 
أعــداد األســر التــي تفقــد قدرتهــا علــى الشــراء وتــزداد معانــاة أســر الســجناء 
بشــكل أكبــر باإلضافــة إلــى إرتفــاع عــدد األســر التــي تعتمــد علــى النســاء نتيجــة 
فقــدان العائــل )بقــاء العائــل يف الســجن( ويف ضــل تزايــد أعــداد الســجناء علــى 
الطاقــة االســتيعابية للســجون وعــدم وجــود موازنــة كافيــة لتغطيــة احتياجاتهــم 
مــن الغــذاء ممــا فاقــم املعانــاة داخــل وخــارج الســجن ممــا كان لــه األثــر الســلبي 

على السجني وأسرته.
فــإن مؤسســة الســجني تســعى مــن خــالل برنامــج األمــن الغذائــي لتحقيــق 

التالي: - 
- اإلسهام يف توفير احتياجات السجناء والسجينات واألطفال املرافقني.

- اإلسهام يف توفير مواد غذائية للسجون.
- اإلسهام يف توفير مواد غذائية ألسر السجناء.
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R.N.P ملخص برنامج االغاثة الوطني

التكلفة عدد األسر املستفيدة االسم م

8229974  10000 إغاثة املتضررين يف محافظة صعدة 1

140938  30 إغاثة املتضررين يف مدرسة املجد 2

506250  50 إغاثة النازحني يف مجمع الثورة 3

164455 50 إغاثة النازحني يف مجمع الثورة 4

8590466 1000 إغاثة النازحني يف محافظة صعدة 5

1137226 123 إغاثة املتضررين يف منطقة بني حوات أمانة العاصمة 6

77606 50 إغاثة بعض املتضررين عبر املؤسسة 7

309500 35 إغاثة النازحني مبدرسة املجد 8

461713 50 إغاثة املكفوفني عبر اجلمعية اليمنية للمكفوفني 9

422478 40 إغاثة النازحني يف مدرسة الفاروق واجلريزع 10

1206100 130 إغاثة املتضررين عبر منظمة سيف شلدرن 11

298615 40 إغاثة النازحني عبر منظمة ثمار الغد 12

546578 70 إغاثة النازحني عبر مؤسسة سيادة للحقوق واحلريات 13

559989 75 إغاثة النازحني عبر مؤسسة ايواء 14

373269 50 إغاثة النازحني عبر جمعية سنابل الفالح 15

331943 55 إغاثة النازحني عبر مبادرة حياد الشبابية 16

310417 50 إغاثة النازحني عبر منظمة نهضة بلد 17

660000 330 إغاثة النازحني واملتضررين يف صعدة 18

52300 25 إغاثة النازحني يف مدرسة باكثير 19

198813 30 إغاثة النازحني عبر ملتقى صناع احلياة 20

358100 45 إغاثة النازحني عبر مؤسسة الرائدة حورية املؤيد 21

117050 20 إغاثة املعنفات يف دار الوئام 22

180600 30 إغاثة السجناء االحداث يف دار التوجيه 23

390750 70 إغاثة النازحني عبر منظمة سيادة 24

538483 70 إغاثة املتضررين عبر مؤسسة السجني الوطنية 25

721816 250 إغاثة اجلرحى يف املستشفى العسكري 26

5650000 500 إغاثة النازحني واملتضررين يف محافظة عمران 27

5650000 500 إغاثة النازحني  واسر السجناء يف امانة العاصمة 28

61000 20 إغاثة املعنافات يف دار الوئام 29

38246429 4788 االجمالي: 

R.N.P برنامج االغاثة الوطني

مشروع حتسني التغذية يف السجون

مشروع توزيع سالل غذائية على النازحني

مشروع توزيع سالل غذائية على أسر السجناء

مشروع توزيع لسالل الغذئية ألسر السجناء والنازحني واملتضررين
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برنامج الصحة 
والصحة النفسية

برنامج الصحة والصحة النفسية

يشــهد القطــاع الصحــي داخــل الســجون يف اليمــن عجــز 
شــبه كلــي عــن تقــدمي خدماتــه اإلنســانية مبختلــف أنواعهــا 
التابعــة  الصحيــة  التحتيــة  للبنــى  واضــح  تدهــور  فهنــاك 
للســجون وتوفيــر احتياجــات الســجناء والســجينات املرضــى 
الكرامــة  وحقيبــة  الطبيــة  واملســتلزمات  األدويــة  مــن 
للســجينات مــن النســاء والفتيــات االحــداث هــذا باإلضافــة 
الــى انتشــار األوبئــة دخــل الســجون والتوقــف التــام حلمــالت 
انقطــاع  ان  كمــا  الطبــي  للــكادر  حــاد  ونقــص  التطعيــم 
جعــل  النفطيــة  املشــتقات  وانعــدام  الكهربائيــة  الطاقــة 
الوضــع  ان  تؤكــد  مؤشــرات  كلهــا  مأســاوية  اكثــر  الوضــع 
الصحــي يف ســجون اليمــن كارثــي بامتيــاز يقابلــه اســتجابة 
دوليــة ضعيفــة وهــو مــا يهــدد حيــاة أالف الســجناء يف اليمــن 

ويتطلب تدخال عاجال.
فــإن مؤسســة الســجني الوطنيــة تســعى مــن خــالل برنامــج 

الصحة والصحة النفسية لتحقيق التالي: -
املرضيــة  احلــاالت  بعــض  عــالج  تبنــي  يف  االســهام   -

للسجناء.
- االسهام يف توفير مستلزمات املياه الصاحلة للشرب.

- االسهام يف توفير العالجات لصيدليات السجون.
- االسهام يف التوعية والتثقيف الصحي.

- املعاجلة السلوكية )معاجلة أسباب ودوافع اجلرمية(.
- االســهام يف احلــد مــن انتشــار االمــراض واألوبئــة مــن 

خالل )احلمالت الطبية(.
- تبنــي بعــض الكفــاالت الصحيــة ألصحــاب االمــراض 

املزمنة من السجناء وأسرهم.
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ملخص برنامج الصحة والصحة النفسية
خالل األعوام )2013 - 2014 - 2015م(

احملافظة السنة التكلفة املستفيدين البرنامج

صنعاء 2014 3,494,040 2500 مشروع ترميم مجاري الصرف الصحي

صنعاء 2014 2,091,875 2000 مشروع فرش مسجد إصالحية األمانة

شبوة 2015 75,000 1 تبني عالج أحد احلاالت املرضية من 
السجناء

احلديدة 2014 223,700 600 مشروع توفير مكيفات الصالحية احلديدة

5,884,615 5101 اإلجمالي:

مشروع ترمیم مجاري 
الصرف الصحي

مشروع فرش مسجد 
إصالحیة األمانة

تبني عالج أحد 
الحاالت المرضیة من 

السجناء

مشروع توفیر مكیفات 
: المجموعالصالحیة الحدیدة

النسبة 49.01%39.21%0.02%11.76%100.00%
عدد المستفیدین 2500200016005101
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ة مخطط توضیحي بأعداد ونسب المستفیدین من مشروعات وأنشطة برنامج الصح
والصحة النفسیة 

النسبة

عدد المستفیدین

مشروع ترميم مجاري الصرف الصحي

مشروع فرش املسجد

أحدى احلاالت املرضية من السجناء

مشروع توفير مكيفات الصالحية احلديدة

برنامج الصحة والصحة النفسية
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برنامج الـــــــمياه واالصحاح البيئي

برنامج المياه واالصحاح البيئي

تعانــي شــبكة توزيــع امليــاه يف الســجون يف اليمــن 
مــن انهيــار شــبه كلــي ممــا فاقــم مــن معانــاة الســجناء 
والســجينات للحصــول علــى ميــاه صاحلــة للشــرب 
املصــدر  التجاريــة  امليــاه  شــاحنات  أصبحــت  لقــد 
وتعتمــد  النظيفــة  امليــاه  علــى  للحصــول  الرئيســي 
عليهــا املنظمــات احملليــة يف إيصــال امليــاه الى مناطق 
اإلحتياج كما أن تكلفة الشــاحنات يف الوقت الراهن 
غيــاب  ضــل  يف  هــذا  مــرات  خمــس  إلــى  تضاعفــت 
جتميــع  وخزانــات  امليــاه  وتصفيــة  تنقيــة  لوســائل 
امليــاه يف الســجون فــإن املؤسســة مــن خــالل برنامــج 
املياه واإلصحاح البيئي تسعى الى حتقيق التالي:-

- توفيــر امليــاه الصاحلــة للشــرب وثالجــات تبريــد 
وتنقية املياه. 

األمــراض  نواقــل  ومكافحــة  النفايــات  - معاجلــة 
لتقليل املخاطر الصحية. 

الصحــي  الصــرف  مجــاري  تأهيــل  إعــادة   -
واحلمامات التابعة للسجون.

- اإلســهام يف حفــر أبــار ارتوازيــة لتغذيــة الســجون 
باملياه.
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ملخص برنامج املياه واالصحاح البيئي
خالل األعوام )2013 - 2014 - 2015م(

احملافظة السنة التكلفة املستفيدين البرنامج

صنعاء 2013 932,620 2500 مشروع توزيع ثالجات السبيل

5,884,615 5101 اإلجمالي:

برنامج المياه واالصحاح البيئي
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برنامج بناء القدرات

برنامج بناء القدرات

املبكــر وحتســني ســبل  القــدرات واإلنعــاش  بنــاء  برنامــج 
املعيشة:

تنفــذ مؤسســة الســجني الوطنيــة مشــروع بنــاء القــدرات 
وإعــادة  العمــل  لســوق  لتأهيلهــم  والســجينات  للســجناء 
انخراطهــم يف املجتمــع وحتســني ســبل املعيشــة لديهــم كمــا 
أن املؤسســة تولــي موضــوع تأهيــل القائمــني علــى الســجون 
بالغــًا كونــه يقــع علــى عاتقهــم مســئولية رعايــة  اهتمامــًا 
احلجــز  ومراكــز  املركزيــة  االصالحيــات  يف  الســجني 
اإلحتياطــي وتعمــل علــى تأهيــل شــخص منتــج لــكل أســرة 
ســجني فقيــره بحيــث يقــوم علــى رعايــة األســرة بعــد غيــاب 
التدريــب  مرافــق  تأهيــل  إعــادة  الــى  باإلضافــة  العائــل 

والتأهيل يف السجون.
فــإن مؤسســة الســجني الوطنيــة ترمــي مــن خــالل برنامــج 
بنــاء القــدرات واإلنعــاش املبكــر وحتســني ســبل املعيشــية الــى 

حتقيق التالي: -
- تأهيل السجني لسوق العمل.

- تأهيل شخص منتج لكل أسرة سجني فقير.
- إعادة دمج السجناء يف املجتمع.

- تدريب وتأهيل القائمني على السجون.
- الرعاية الالحقة للمفرج عنهم.

3031



ملخص برنامج بناء القدراتبرنامج بناء القدرات
خالل األعوام )2013 - 2014 - 2015م(

احملافظة السنة التكلفة املستفيدين البرنامج

تعز 2014 1,517,050 900 مشروع توفير معمل حاسب لإلصالحية 
املركزية بتعز

مصر - األردن - 
اليمن 2015 360,700 8 بناء فريق عمل املؤسسة )ورش - دورات - 

ندوات - مؤمترات - دبلومات(

اإلصالحية املركزية 
تعز 2015 1,400,000 70 الرخصة الدولية يف استخدام احلاسب 

االلي إصالحية تعز

3,277,750 978 اإلجمالي:

92%

1%

7%

مشروع توفیر معمل حاسب لألصالحیة المركزیة بتعز

)دبلومات -مؤتمرات  -ندوات  -دورات  -ورش (بناء فریق عمل المؤسسة 

الرخصة الدولیة في استخدام الحاسب االلي إصالحیة تعز

 صورة اثناء توقيع اتفاقية تنفيذ برنامج تأهيل االحداث يف اصالحية
تعز بالشراكة مع اكادميية الشهيد عبد العزيز عبد الغني

صورة من جانب حضور ورشة تدريبية يف دولة مصر العربية

تأهيل فريق املؤسسة

 صورة للوحة دبلوم الرخصة الدولية يف قيادة احلاسب للسجناء
االحداث يف إصالحية تعز
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برنامج المـــــــــأوى والمواد غير الغذائية

برنامج المأوى والمواد غير الغذائية

الوضــع العــام للنازحــني يف اليمــن مأســاوي جــدا 
أكثــر مــن 2.3 مليــون نــازح يتدهــور وضعهــم يومــا بعــد 
يــوم ، حيــث خــرج النــاس مــن منازلهــم ال يحملــون 
النازحــني  أغلــب   ، يرتدونهــا  التــي  ســوى مالبســهم 
وباألخــص أســر الســجناء يعتمــدون يف تأمــني الغــذاء 
يف  النازحــني  عــدد  )يبلــغ  املســتضيفة  األســر  علــى 
وحمــام  ومطبــخ  غــرف  ثــالث   - املتوســط  املنــزل 
يقطنهــا أكثــر مــن 20 فــردا( وقــد يجتمــع يف املنــزل 
الواحــد أكثــر مــن 8 أســر  ، وكثيــر منهــم جلــأوا الــى 
الصحيــة   واملرافــق  املــدارس   مثــل  عموميــة  مرافــق 
واملنازل املهجورة والبنايات حتت التشييد يفترشون 
االرض ويلتحفــون الســماء، أســر الســجناء تعانــي يف 
والبطانيــات  للفــرش  واالحتيــاج  النــزوح  اخلــارج 
امليــاه وكســوة الشــتاء  وأدوات الطبــخ وأدوات حفــظ 
العائــل  غيــاب  ظــل  يف  للنســاء   الكرامــة  وحقيبــة 
داخــل  ويف  الصعبــة،  املعانــاة  بهــذه  الزوجــة  وتكفــل 
الســجن صقيــع البــرد يتســرب إلــى عظــام الســجناء 
يف  ألمهاتهــم  املرافقــني  واألطفــال  والســجينات 

السجن.
وعليــه فــإن مؤسســة الســجني الوطنيــة تســعى مــن 
خــالل برنامــج املــأوى واملــواد غيــر الغذائيــة لتحقيــق 

التالي:-
- اإلســهام يف توفيــر الفــرش والبطانيــات واألغطيــة 

)وقاية السجني وأسرته من البرد(.
- اإلسهام يف توزيع املالبس.

- اإلسهام يف تأثيث مطابخ السجون.
الســجون  يف  املركزيــة  الغســاالت  تأهيــل  إعــادة   -

وتوفير غساالت منزلية للسجينات واألحداث.
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ملخص برنامج املأوى واملواد غير الغذائية
خالل األعوام )2013 - 2014 - 2015م(

احملافظة السنة التكلفة املستفيدين البرنامج

صنعاء 2014 573,000 2500 مشروع تأثيث مطبخ إصالحية األمانة

صنعاء 2015 180,000 18 مشروع كسوة العيد لداري التوجيه والوئام

753,000 2518 اإلجمالي:

مشروع تأثیث مطبخ 
2500, إصالحیة األمانة

مشروع كسوة العید 
,  لداري التوجیھ والوئام

18

2518, : المجموع

د مخطط توضیحي یظھر أعداد ونسب المستفیدین من مشروعات برنامج المأوى والموا
الغذائیة

مشروع توزيع الفرش والبطانيات على اسر السجناء

كسوة العيد دار التوجيه

مشروع كسوة العيد للمعنفات يف دار الوئام

مشروع تأثيث مطبخ إصالحية أالمانة

برنامج المأوى والمواد غير الغذائية
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برنامج احياء المناسبات

برنامج احياء المناسبات

نهـــدف مـــن خالل املجـــال إلـــى الدفاع عن 
حقـــوق اإلنســـان من خالل إحياء املناســـبات 
العامليـــة بأنشـــطة ثقافيـــة وتوعوية لتعريف 
املســـتهدف  واخلـــاص  العـــام  اجلمهـــور 
املرتبطـــة  الدوليـــة  واملعاهـــدات  باملواثيـــق 
بحقـــوق االنســـان واحلفـــاظ علـــى كرامتـــه 
واحلـــدود الدنيا ملعاملة الســـجناء مبختلف 
فئاتهم العمرية واجلنســـية وإيصال رســـائل 
ألهميـــة  املختصـــة  للســـلطات  الســـجناء 
والســـجينات  الســـجناء  حقـــوق  مراعـــات 

والقائمني على السجون.
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برنامج احياء المناسبات
ملخص برنامج احياء املناسبات والفعاليات الدولية

خالل األعوام )2013 - 2014 - 2015م(

احملافظة السنة التكلفة املستفيدين البرنامج

صنعاء 2015 802050 351 اليوم العاملي حلقوق اإلنسان

صنعاء 2015 215000 1000 اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد االطفال

خارجية 2015 360,700 2 حضور مؤمترات وورش عمل

صنعاء 2015 355,600 1000 معرض الوضع اإلنساني

1,733,350 2353 اإلجمالي:

الیوم العالمي 
لحقوق االنسان

الیوم العالمي 
لمناھضة العنف 

ضد االطفال

حضور مؤتمرات 
وورش عمل

معرض الوضع 
: المجموعاإلنساني

احیاء المناسبات
النسبة 0.87%2.49%0.00%2.49%5.86%
عدد المستفیدین 3511000210002353
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اليوم العلمي حلقوق االنسان

معرض الوضع االنساني

اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد االطفال

حضور مؤمترات وورش
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مجال الزيارات والشراكات

 مجال الزيارات والشراكات

نهــدف مــن خــالل املجــال إلــى تعزيــز مبــدى 
الشــراكة بــني املؤسســة واجلهــات األخــرى ذات 
العالقــة واجلهــات الداعمــة للســجون مــن أجــل 
تقدمي خدمة منوذجية للسجناء والسجينات 
والقائمــني علــى الســجون واملجتمــع احمليــط 
بالســجناء يف مختلف املجاالت )اإلجتماعية، 
والصحيــة، والتعليمــة وبنــاء القــدرات ...الــخ( 
أمثــل  كحــل  الشــراكة  مببــدأ  نؤمــن  ونحــن 
عاليــة  جــودة  ذات  إنســانية  خدمــات  لتقــدمي 

للمستهدفني بأنشطة املؤسسة.
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 مجال الزيارات والشراكات

جانب من زيارة منسقة احلماية يف اللجنة الدولية للصليب االحمر

زيارة االمني العام يحيى احلباري واملدير التنفيذي للنائب العام

 زيارة جورج ابو الزلف  ممثل املفوضية السامية حلقوق االنسان
يف اليمن

تقييم شبكة النماء للمؤسسة

زيارة االمني العام ملصلحة السجون واللقاء بالصليب االحمر

 زيارة الدكتورة جنيبة مطهر لتوقيع عقد شراكة مع اكادمية الشهيد
لتنفيذ انشطة بناء القدرات يف اصالحية تعز

زيارة منظمة برجرسيو للمؤسسة لعمل تقييم

مؤمتر الشراكة - تعز

زيارة ملياء االرياني رئيسة مجلس االمومة والطفولة للمؤسسة

 زيارة منسقة انشطة احلماية يف الللجنة الدولية للصليب االحمر
الدولي

زيارة وفد من مصلحة السجون للمؤسسة

زيارة حكومة االطفال للمؤسسة
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التكلفة  املستهدفني النشاط املجال
 $27،906.98 200 مشروع توفير احتياجات للسجينات شهريا

املأوى واملواد غير 
الغذائية

 $6،976.74 2 مشروع بناء مطبخ للسجينات يف إصالحية 
األمانة واحلديدة

 $18،604.65 20 مشروع توفير برادات املاء لـ20 سجن

 $13،953.49 300 توزيع بطانيات الشتاء ألسر السجناء

 $6،976.74 200 توزيع مالبس العيد للسجناء

االجمالي $74،418.60 

 $11،627.91 50 تدريب وتأهيل املفرج عنهم على حرف يدوية
برنامج بناء 

القدرات وحتسني 
سبل املعيشة

 $11،627.91 50 تدريب وتأهيل السجناء على حرف يدوية

 $11،627.91 50 مشروع تأهيل شخص منتج لكل اسرة سجني 
فقيرة

االجمالي  $34،883.72 

 $4،651.16 1 مسوحات للمعسرين والعون القضائي 
واالستشارات القانونية برنامج الرصد 

والتوثيق
 $4،651.16 1 تنفيذ مسح ميداني لتقنني االحتياجات 

الصحية والتعليمية واالجتماعية وبناء القدرات

االجمالي  $9،302.33 

التكلفة النهائية: تسعمائة وواحد وثالثون ألف وثالثمائة وخمسة وتعسون دوالر أمريكي $931،395.35 

التكلفة خطة انشطة المؤسسة للعام 2016 املستهدفني النشاط املجال
 $488،372.09 60 الدفع عن السجناء املعسرين

30 13،953.49$ برنامج احلماية  الترافع يف القضايا العالقة يف النيابات واحملاكم(
)العون القضائي

 $2،093.02 150 تقدمي استشارات قانونية للسجناء

االجمالي $504،418.60 

 $6،976.74 100 مشروع كفالة اسرة سجني
 برنامج التغذية
3000 139،534.88$ واالمن الغذائية توزيع سالل غذائية السر السجناء

 $5،581.40 300 توزيع حلوم االضاحي

 االجمالي $152،093.02 

 $13،953.49 500 تقدمي حقائب صحية لكل سجني

 برنامج الصحة
والصحة النفسية

 $2،325.58 10 إقامة حمالت نظافة للسجون

 $23،255.81 10 توفير العالجات لصيدليات السجون

 $23،255.81 50 تبني عالج بعض احلاالت املرضية احلرجة

 االجمالي $62،790.70 

 $1،860.47 5 توفير ثالجات لتنقية وتبريد املياه
 برنامج املياه

10 5،581.40$ واألصحاح البيئي توفير مياه االستعمال للسجون لـ10 سجون

 $11،627.91 5 حملة صيانة ملجاري الصرف الصحي املسددة

 االجمالي $19،069.77 

 $27،906.98 50  إيجاد كفالة تعليمية ألبناء السجناء
 برنامج التعليم

15 34،883.72$ والثقافة  توفير الكتب املفيدة والبرامج واملجالت التثقيفية
ملكتبات السجون

 $11،627.91 500  مشروع احلقيبة املدرسية

 االجمالي $74،418.60 
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شهادات نعتز   بها

اللواء حسني املسوري

 عوض يعيش رئيس مصلحة التأهيل
واالصالح

 مجيب الفاتش مدير عام  مكتب الشؤون
االجتماعية والعمل بأمانة العاصمة

 حامت السياغي مدير عام السجن احلربي
صنعاء

 جورج أبو الزلف
ممثل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان اليمن

 عبد اخلالق السقاف - مدير مصلحة
التأهيل واالصالح احلديدة

تزكيات

تزكية فضيلة العالمة القاضي محمد بن اسماعيل العمراني تزكية الشيخ محمد بن أحمد الوزير الوقشي
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الـمفـــوضيــــــــة الســـــاميـــــــة حلـــقــــــــــوق االنســــــــــان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الــــــــمنظمة الدوليــــــــــــــــــة لإلصــــــــالح اجلنــــــــائــي 

منظمـــــــــــــة برجــــــــــــــــرسيــــــــــــــــو البــــــــــــــــريطانيــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الــــــــمــــــــســــــــتشــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــعــــــــســــــــكــــــــــــــــري

اللجـــنة الدوليــــــــــــــــــــة للصليــــــــــــــــــــب االحمــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــب الــــــعــــــــــــــــــــام

مصــــــــلحــــــــــــــــــــة االصــــــــــــــــــــالح والتــــــــــــــــــــأهيــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوحــــــــــــــــــــدة التنفيـــــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــة للنــــــــــــــــــــازحني

مؤسســــــــــــــــــــة حوريــــــــــــــــــــة عبــــــــــــــــــــاس الـــــــــمؤيـــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مكتب الشؤون االجتماعية والعمل يف االمــانة

دار االمــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــلسجينــــــــــــــــــــات االحــــــــــــــــــــداث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دار الوئــــــــــــــــــــام لـــــــــلــــــــــــــمـــــــــعـــــــــــنــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

دار التــــــوجيــــــــــــــــــــه للســـــجنــــــــــــــــــــاء االحــــــــــــــــــــداث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منــــــــــــــــــــظمــــــــــــــــــــة نـــــــــــهــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــد

مــــــــــــــــــــؤســــــــــــــــــــســــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــرائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــة التجــــــــــــــــــــاريـة بأمانة العاصمة

منظمــــــــــــــــــــة سيــــــــــــــــــــادة للحقــــــــــــــــــــوق واحلريات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جمعيــــــــــــــــــــة الهــــــــــــــــــــالل االحمــــــــــــــــــــر اليمنــــــــــــــي

داعموا  سجينشركاء سجين

شركة الروضة للتجارة

املؤسسة االقتصادية

شركة فتحي اسحاق

مجموعة نبيل اجلوزي

بنك اليمن والكويت

مجموعة الكبوس

شركة ناتكو

جمال الرجوي

أ. فتحي عبدالواسع هائل

مجموعة شركات اخلامري

شركة شارب للتجارة والتسويق

مؤسسة هاشم العشملي)هاتكو(

املركز التجاري للسيارات واحملركات

مصرف الكرميي االسالمي 

مؤسسة مام العاملية

مكتبة اجليل اجلديد

مطابع املتفوق

اخوان شارب

مجموعة الرحبي للتجارة

البنك اليمني لإلنشاء والتعمير

سويد للتجارة واالستيراد

الشركة العربية للزجاج

محمد محمد دادية

احمد عبد القوي عثمان

حميد الكبوس

شركة كمران

شركة العليمي

احلباري تل
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 NPF Implemented Programs Summary During (2013 - 2014 - 2015)
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البرامج حسب عدد المستفیدین

احیاء المناسبات االمن الغذائي الحمایة الصحة والصحة النفسیة

المأوى والمواد غیر الغذائیة المیاه واالصحاح البیئي  بناء القدرات وتحسین المعیشة

0100200

احیاء المناسبات

االمن الغذائي

الحمایة

الصحة والصحة النفسیة

المأوى والمواد غیر الغذائیة

المیاه واالصحاح البیئي 

یشةبناء القدرات وتحسین المع

مالیین

التكلفة المالیة

NPF Programs SummaryPrisons under Microscope
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Cost  Events and 
Occasions, 4.05%

Food Security , 
69.18%

Protection, 
7.80%

Health, 8.78%

Shelter & NFI, 
4.33%

Wash & 
Sanitation, 4.30%

Capacity 
Building, 1.68%

Programs Beneficiaries  Cost  %

Events and Occasions’ Revival 2353  1,733,350.00 4.05%

Food Security(Nutrition) Program 40186  60,223,820.00 69.18%

Protection Program 4531 154,677,790.00 7.80%

Health and Mental Health Program 5101 5,884,615.00 8.78%

Shelter & Non-Food Items 2518 753,000.00 4.33%

Wash and Sanitation Program 2500 932,620.00 4.30%

Capacity Building and Living Standards 
Enhancement  Program 978  7,570,235.00 1.68%

Total 58167 231,775,430.00 

Security and Jusitce Indicators in Yemen

Recorded crime 38249

Recorded offenses affecting public interest 818

National Economy Crimes 148

Recorded crimes relating to the civil service 1604

Crimes against the administration of justice 48

Public and published Crimes 301

Counterfeiting and forgery recorded crimes 180

Recorded Crimes against  individuals 18578

Adultery, disgracing , and  corrupting morals crimes 3085

Money crimes 12468

Crimes against the laws 976

Begging crimes 43

Total cases referred to the courts of First Instance 120688

Total cases referred to the courts of Appeal 34307

Total cases referred to typical courts 16698

The prisons of the Republic of Yemen under 
the microscope 

(updated information as to :12/03/2016)

No. of male and female prisoners in the 
central correctional centers  and preventive 
detention centers

11645

No. of children accompanying their mothers 
in prisons 76

Vulnerable groups in prisons (women 
prisoners - Accompanying Children  - 
Juvenile - mental patients   - foreign 
refugees)

2211

No. of escaped prisoners 5982

No. of   convicted prisoners   2176

No. of prisoners awaiting trial 3467

No. of prisoners under investigation     2624

No. of other prisoners' cases  1088

No. of prisoners in psychological clinic 74

No. of illness cases in  prisons 5320

No.of inmates due to  pending financial 
rights and blood money 859

No. of prisoners received deprivation of 
liberty penalty  due to  non- priced special 
rights 

402

No. of prisoners  due  to  deprivation of 
liberty penalty and special rights, all together 251
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Financial, administrative and statistical reports 
usually provide a vivid picture about the outcomes of 
the past year. Such reports are literally deemed vital for 
identification of strengths and weaknesses; as they are 
based on implicit figures that reflect only reality a way 
from exaggeration

This report prevails NPF-National Prisoner 
Foundation- intervention’s size in enhancing prisoner’s  
level of  living conditions, capacity building,  health 
,and  mental health, also reduction of diseases and 
epidemics’ spread , improving prisons’ infrastructure, as 

well as contributing  in solutions’ creation for prisoners’ 
pending issues through pleading before the appropriate authorities and paying 
the due financial  amounts  for insolvent prisoners who completed the common 
right and remain in jail due to their inability to pay the special right.

It is so delighting to notice NPF profound tangible impact consolidated 
during the past three years through continuous and tireless work where a lot of 
achievements accomplished in various fields relevant to prisoner’s care and his/
her family, conducted on the basis of our mission and humanitarian obligation 
towards such vulnerable forgotten group behind the bars due to debts or need. 

However, all achieved doesn’t meet the desired aspiration of NPF administration 
and its Board of Trustees, as a lot yet to be achieved and  many challenges are in 
the way; nevertheless ,we fully believe in our ability to  live up to such aspirations  

We do hope from prisons’ relevant authorities to implement the modern penal 
policies (community service) towards the inmates of the correctional facilities and 
preventive detention centers in consistent with the international human rights 
standards and minimum standards for prisoners’ treatment.

In spite of NPF significant efforts exerted to alleviate the suffering of the 
inmates, NPF still urge the international agencies in Yemen, United Nations 
organizations and international organizations working in Yemen and Arab and 
local organizations to contribute into the suffering mitigation of the prisoner and 
his/her family.

 I also would like in this report to thank all who tirelessly and sincerely dedicated 
himself/herself for NPF works and its objectives and would  like to express our 
thanks and appreciation for all extended the hand of support throughout the prior 
period including individuals , organizations ,companies and businessmen. Above 
all, thanks belong to our partners who contributed in the success of our work 
specifically Rehabilitation and Reform Agency.

Finally, always human work remains ineffectual, fallible and requires progress. 
Past period was tiring trip to achieve NPF specified objectives meant to alleviate 
the suffering of inmates in the central corrections and preventive detention. As 
NPF past exerted efforts were little ,accordingly we claim no perfection, however  
we excuse our self that we did our level best  with all its pros and cons , at the 
same time we pride our self that we tried to act taking into account all  constructive 
criticism and creative ideas 

Mr. Fadl Obaid By the Secretary-General: Mr. Yahya Ali Al-Habbari

FOREWORD Executive Director Statement

Charitable work has major humanitarian 
value seen in giving, granting and all its forms 
and manifestations. It is literally a civilized living 
behavior that can grow only in societies enjoy 
advanced levels of culture , awareness and 
responsibility as it plays an important and positive 
role in societies’ development. Humanitarian work, 
practiced through humanitarian    institutions and 
organizations, provides the opportunity for all 
individuals to contribute into social and economic 
development, in addition to creating the sense of 

responsibility among participants feeling that they are able to give, 
advice and act according to their capacities.

Voluntary chartable services basically have played a significant 
role in the renaissance of many civilizations and communities and 
the dissemination of ideas through ages as it is never done for profit, 
but acted for community interests. Such voluntary services may take 
various forms and manifestations including traditional norms for self-
help , social response in times of distress and relief, peace building, and 
mitigating  the effects of poverty locally, nationally , or outside regional 
borders.

Accordingly, National Prisoner Foundation (NPF) has had a 
prominent role in community service provision in the field of male and 
female prisoners’ care and rehabilitation. NPF also played a noticeable 
role in the follow-up of male and female prisoners’ legal matters in 
various governorates. 

In spite of the de-facto harsh circumstances Yemen is passing 
through specifically in the past two years, NPF has been able to provide 
profound services and implemented many programs particularly in the 
field of relief in response to the urgent needs on the basis of a group of 
businessmen who funded and supported NPF programs to alleviate the 
suffering of Yemeni people. 

Therefore, I would like to express our thanks and appreciation for 
all businessmen and donors who supported and contributed to the 
success of NPF’s programs and activities 

Also would like to thank all NPF operational staff who worked tirelessly 
to deliver assistance to the targeted due beneficiaries, in addition I like 
to thank all NPF’s volunteers including businessmen, lawyers, Judges, 
and public persecutors

Finally, I would like to call on and urge all businessmen to support 
prisoners’ segment and provide any assistance through NPF that is the 
only hope for survival for such forgotten segment behind the bars.
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About NPF:
NPF-National Prisoner Foundation is 

development, non-profit organization striving 
together with state relevant actors, CSOs, INGOs 
partners and donors to provide utmost care and 
rehabilitation for the prisoner to be productive and 
normal self among society ensuring crime- free 
life. NPF conducts therein through provision of the 
optimum healthcare, education, social, training and 
rehabilitation services; moreover offering prisons’ 
infrastructure assistance and legal support.

NPF  was founded on June 23rd ,  2015, in 
accordance to registration number (13) from the 
Ministry  of Social Affairs and Labor 

Our Vision:
Striving to be the Yemen’s leader in prisoner’s 

care, and one of the 10 finest humanitarian 
foundations  by 2020   

Our Mission:
To provide care , rehabilitation and empowerment 

for a prisoner to be a normal and productive 
individual among society.   

Our values:
(Humanity - voluntarism- Credibility - Partnership 

- Transparency and Clarity – Teamwork)

Address:Yemen, Sana’a, front of Seeds Instatuite
      +967 1 208722          +967 1 208722
      +9677290002
      +96775775929)
      5552 

www.sajeen.ye

sajeen@yemen.net.ye

/MwsstAlsjynAlwtnya

sajeenye/

Bank Account: 
Yemen Bahrian Bank Acc No.(5050505) 

CAC Bank Acc No. : (1005255557)

Board of Trustees

 Board of Trustees’ President 
Mr.Tawfiq Muhammad Al-Khameri

         
Secretary-General
Mr.Yahya Ali Al-Habbari

Board’s Members 
Mr. Eidrous Abu Bakr Bazara’a

Mr. Hassan Mohamed Al-Kabos

Mr. Mohammad Mohammad Sharib

Major-General Dr. Ali Hussein Al-Sharafi

Mr. Fathi Abdulwase’a Hayel

Mr. Abdullah Ahmad Al-Haddah

Mr. Mohammad Mohammad Salah 

Mr.  Mohamed Zaid Al-Mahla

Mr. Fadl Muhrez Obeid

Mr.  Mansour Saleh Al-Sarhah

58




