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 ذلتنفي ذمارقمناء بزيارة االصالحية المركزية بمحافظة  1/8/2016في تاريخ: 

ن في االصالحية سلة غذائية ألسر السجناء المتواجدي 022مشروع توزيع 

 .المركزية بمحافظة

وعدد من القيادات وممثل  بحضور مدير أمن محافظة ذمار العميد أحمد أدريس

منصور الصرحة مدير البرامج والمشاريع في المؤسسة في محافظة ذمار 

 .المؤسسة

 200دشنت مؤسسة السجين الوطنية اليوم بذمار مشروع توزيع السلة الغذائية لـ 

أسرة سجين سيستهدفها  022اسرة من أسر السجناء في مدينة ذمار من إجمالي 

 .حوم علي محمد الحباريالمشرع بتمويل من المر

وخالل التدشين أشاد وكيل محافظة ذمار محمود الجبين بجهود المؤسسة في 

التخفيف من معاناة أسر السجناء لما يعانوه من ظروف معيشية صعبة.. منوهاً 

 .بجهود القائمين على المؤسسة في خدمة السجناء والتخفيف من معاناتهم

ريع في المؤسسة منصور الصرحة ان من جانبه أشار مدير البرامج والمشا

أسرة من أسر  022المشروع كان مخطط تنفيذه خالل شهر رمضان ويستهدف 

 .أسرة في ذمار 022السجناء في محافظات ذمار حجة صنعاء منهم 

وقال ان مشروع توزيع السلة الغذائية يأتي ضمن البرامج االجتماعية التي تهتم 

جهود مشيداً ب عائلها. ذن  نتيجة توقيف بأسرة السجين كونها أصبحت ضحية بال

أسرة المرحوم الحاج على الجباري التي أعلنت انها ستواصل مشاريع الخير 

 .والعطاء التي اختطها المرحوم وعلى رأسها دعم السجناء

حجة كم ان من اهداف الزيارة االطالع عن قر  عن وضع السجن والسجناء في 

دير وهم م ل الغذائية بحضور قيادة المحافظةوقدتم تنفيذ مشروع السال المحافظة

كتور هيثم الجبري ووكيل المحافظة وقد اشادة قيادة حافظة الدممكت  العمل في ال

المحافظة بجهود مؤسسة السجين الوطنية في دعم السجناء في المحافظة خاصة 

في هذا الوضع الحرج التي تمر به اليمن جراء العدوان عليها من قبل دول 

 .التحالف العربي
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 أبرز ما تم مالحظته أثناء الزيارة

 

ربع غرفعدد أ : الغرف الشرعيةاولا   

  .تحتاج الى اعادة طالء الجدران -
 وترميم مجاري الصرف الصحي فيها. -
 .توصيل شبكة المياه المياه اليها -
 توفير الفرش والبطانيات. -
 عمل ابوا  للغرف.  -

: المشاريع المنفذة ثانياا   

 سلة غذائية لألسر الفقيرة في حجة. 022مشروع توزيع تم تنفيذ  -

  المجاري والحمامات :ثالثاا 

 .يوجد طفح كبير لمجاري الصرف الصحي وسط باحات السجن -
ال يوجد حمامات لنزالء المصحة النفسية مما دفعهم للتبرز جوار وداخل  -

 المصحة.
 الحمامات تحتاج الى اعادة صيانة. -
 الماء.بعض الحمامات مقطوع عنها  -
 .استبدال األبوا بعض الحمامات تحتاج الى  -

: التغذيةرابعاا   

جرام للسجين الواحد 022عجز في البقوليات الكمية المخصصة لكل سجين  -

 .لكل سجين 002والمفترض  حس  المعلومية المرفوعة

 ال يتم اشراك الفاكهة في االكل. -

 : الجانب الصحيخامساا 

 مرض الجر  بصورة خفيفة بين السجناء. انتشار  -
حديثة معدات اسنان تحتاج الى تشغيلها  ةتم تزويد العيادة الصحية بأجهز -

 .لالستفادة منها
 .تحتاج العيادة الى توفير العالجات ألصحا  االمراض المزمنة -
 .تفتقر العيادة الى بعض الدكاترة اصحا  التخصص -
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 : المطبخ سادساا 

 سنتي متر.02قروانات طول  022توفير عدد  -

 مالعق غرف. 4توفير  -

 سكاكين. 5توفير  -

 متر لي غاز. 02توفير  -

 اعادة طالء جدران المطبخ. -

 : الفرنسابعاا 

 يحتاج الى اعادة ترميم. -
 يحتاج الى عجانات بالستيك ابو عجل. -
 هناك عجانة كبيرة تحتاج ارميشن. -

 : شبكة المياهثامناا 

 تحتاج الشبكة الى صيانة. -

 متر. 022القائمين على المطبخ الى لي ابو  يحتاج -

 لتر سنتكس. 0222تحتاج بعض عنابر السجن الى خزانين  -

 : اعداد السجناء اسعاا ت

 سجين حدث. 60عدد السجناء االحداث  -

 02عدد السجينات  -

 .02عدد االطفال المرافقين  -

 سجين. 55نزالء قسم المصحة النفسية  -

 معمل الخياطة: احتياجات عاشراا 

 خيوط. -
 ابر. -

 قماشات للتعليم. -
 زيت مكينية. -
 مكوكات. -
 مقصات. -
 كاويات. -
 حشوات. -
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 زرارات. -

 والسجينات السجناء الحداثاحتياجات : الحادي عشر

 .عنبر واحديسكنون في  60عدد السجناء االحداث  -

 .02عدد السجينات  -

 .السجين الحدث فضل االشول بتهمة سرقة أربعة حبح  تبرأ منه والده -
 عنبر االحداث الى تركي  منظومة طاقة شمسية.يحتاج  -
 يحتاج عنبر األحداث الى فرش. -
 يحتاج السجناء الى مالبس. -

 سرير. 05يحتاج قسم السجينات الى  -

 يحتاج قسم السجينات الى استبدال الفرش والبطانيات. -

 : منظومة الكهرباءعشر لثانيا

 شمسية(.لمبات )طاقة  0عنبر االحداث يحتاج الى كهرباء عدد  -

 لمبة كهربائية )طاقة شمسية(. 00قسم السجينات يحتاج الى تركي   -

 ك. 5يحتاج السجن الى توفير مولد كهرباء  -

 : قسم المصحة النفسيةالثاني عشر

يحتاج القسم الى بناء ثالثة حمامات مستعجلة كونه ال يوجد حمامات في القسم  -

 لمصحة.والسجناء يتبولون ويقضون حاجتهم داخل وجوار قسم ا

 سجين. 55عدد نزالء المصحة النفسية  -

 كثير من المرضى يحتاجون الى عالج بصورة دورية. -

 .022*022تحتاج االسرة الى الواح خش   -
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 : العالجات المطلوبة لصيدلية السجنالثالث عشرة

 

 البيان البيان البيان

 النسولين مخلوط النسولين مخلوط جرام فيال 1سيفترياكسون 

 داونيل حبوب داونيل حبوب جرام فيال 1سيتوتكيم 

 متيوفورين حبوب متيوفورين حبوب جرام حبوب 1اوجمنتين 

 تجريتول حبوب تجريتول حبوب جرام فيال 1امبيلوكس 

 حبوب captopril حبوب captopril جثاسين فيال

 اندرال حبوب اندرال حبوب لنكوماسين فيال

 ملغ 11اربالت كبسوله  ملغ 11اربالت كبسوله  ديكادرون فيال

 لمبرس لمبرس فيتامين سي امبول

   فايتمين بي كومبلكس

   اموكسيل امبول

   ريسترين فيال

   بالزيل امبول

   لزكس امبول

   ترامادول امبول

   فلتارين امبول

 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=634&q=%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjhsYyOzZ3PAhWOSxoKHb04AAgQvwUIGCgA
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 بناء ثالثة حمامات لقسم المصحة النفسية.سرعة  

 التشغيلية لمعمل الخياطة. األدواتتوفير  

 توفير مغسلة مركزية للسجن. 

 توفير عالجات لصيدلية السجن. 

 .بصورة اسبوعيةعمل حمالت نظافة واسعة النطاق  

 .المتهالكة ترميم مجاري الصرف الصحيإعادة  

 توفير أدوات النظافة بصورة دورية وكافية إلقامة حمالت نظافة يومية. 

 استبدال كلي للفرش والبطانيات. 

 .للسجناء االحداثبناء عنابر جديدة  

 .لقسم السجينات توفير اسرة للرقود 

 ترميم السجن بصورة كاملة. 

 .لقة في النيابات والمحاكمعاال في قضايا السجناءالبت سرعة  

 توفير أدوات الطبخ الناقصة على مطبخ السجن. 

 إعادة ترميم المطبخ المتهالك األرضية والجدران. 

 .الوجبات الغذائية ضمناشراك الفاكهة  

 .توفير األدوات الناقصة لتشغيل المعملالخياطة في السجن وتشغيل معمل  

متابعة السجناء الملتحقين بالمدارس والمعاهد والجامعات بحيث يضمن  

 متابعة تعليمهم النظامي والخاص.
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 )براز السجناء المرضى بسبب عدم وجود حمامات(صحة النفسية ممن جوار الصورة 

  



9 
 

 

  صورة لتسرب مياه مجاري الصرف الصحي حول السجن
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 صور لمعمل الخياطة في قسم السجينات
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النفايات في باحات السجن الداخليةصورة لتراكم   
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 صور اثناء الجولة داخل السجن
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 صور لمطبخ السجن

 ص
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صور لمخبز السجن   
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 صورة لحد مجمعات الكهرباء في السجن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 صورة لحد مجاري الصرف الصحي
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 صورمن تنفيذ المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


