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قمناء بزيارة اإلصالحية المركزية بمحافظة الحديدة لتنفيذ  32/5/3102في تاريخ: 

سلة غذائية في محافظة  0511مشروع احتياجات السجينات باإلضافة الى توزيع 

سجناء معسرين واثناء الزيارة تم  5واالفراج عن الحديدة مديرية الزهرة واللحية 

اإلصالحية المركزية فقد كان وضع كارثي بامتياز امراض مزمنة االطالع على وضع 

ة من صيدلة خالي منتشرة نظافة متدهورة بنية تحتية متهالكة أدوات طبخ وغيرها تالفة

 العالجات قضيا عالقة منذ سنين في النيابات والمحاكم ...الخ.
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  .توقف مراوح وثالجات التبريد 

 .توقف الفرن األتماتيكي )مخبز السجن( 

عدم قدرة السجن على شفط المياه من الخزانات األرضية الى خزانات تجميع  

 .نالسجسطوح المياه في 

 .على االستحمام وغسل المالبسعدم قدرة السجناء  

وعلى رأسها دورات  عدم قدرة السجناء على الحفاظ على نظافة المكان 

 المياه.

 صعوبة الحصول على مياه نظيفة وباردة صالحة للشرب.  

 ( أطفال يمنيين مرافقين المهاتهم.01عدد ) 

 ( طفل مرافقين المهاتهم.01صوماليين: ) 

 سجينة.( 11اثيوبيين: ) 

 ( سجينة.3نيجيريين: ) 

 ( سجينة.01يمنيات: ) 

 ( سجين صومالي.23صوماليين: ) 

 ( سجين اريتيري.40) ك:ريتيري 

 ( سجين جيبوتي.0) :مجيبوتي 

( ذكور 304بشكل عام عدد السجناء االجانيب في إصالحية الحديدة ) 

 (.000( ذكور عدد السجنات )321)
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 تم التعرف والتشبيك مع الجهات التالية:  

 440033241 إدارة المساعدات القضائية بمكتب النائب العام محمد العلفي 0

 القاضي على الصمت 3
رئيس لجنة التفتيش القضائي مكتب النائب 

 العام
441045505 

 444041101 نيابة المنصورة القاضي العزي الهادي 2

 444332101 وكيل نيابة السجون القاضي فؤاد المقطري 0

 444310305 نيابة األموال العامة القاضي مختار عبده 5

 444013322 وكيل نيابة األموال العامة القاضي بكيل الصوفي 2

 

 هناك كثير من القضايا العالقة في النيابات والمحاكم لم يتم البت فيها. 

سجين وسجينة  135 المعسرين في اإلصالحية المركزية عدد السجناء 

معسر.

 اعداد السجناء في اإلصالحية يفوق الطاقة االستيعابية ثالث مرات حسب ما 

 رأينا مما تسبب في انتشار مرض الجرب في أوساط السجناء والسجينات.

 ساعة. 03دورة المياه حسب ما ذكر  احيانا يضل السجين منتظر دخول 

 سجين. 101سجين بينما العدد الموجود  351قسم األداب السعة  

الفرن يحتاج الى إعادة صيانة او استبدال كلي كما أن مبنى الفرن غير  

 مناسب
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الوحدة الصحية قامت منظمة اإلصالح الجنائي بتوفير بعض األجهزة  

ادر وظيفي مناوب في الوحدة مما والمستلزمات الصحية اال انه ال يوجد ك

 جعلها راكدة.

 .وميةيمستوى النظافة سيء جدا جدا للغاية ويحتاج الى عناية فائقة بصورة  

 تحتاج االصالحية الى توفير أدوات النظافة. 

اظ ن السجناء من الحفتحتاج اإلصالحية الى توفير المياه بصورة يومية حتى يتمك

 نظافتهم. على

  قمنا بمسح ميداني للسجناء المعسرين وفق كشف المؤسسة المعتمد لذلك واقد

( سجين معسر مرفق كشف 153المسح ان بلغ عدد السجناء المعسرين ) أسفر

 بذلك.

 ى يحي واثناء الزيارة تم االفراج عن خمسة سجناء معسرين بتمويل من الشيخ

  -على الحباري وهم: 

 لاير(. 302111حسن سعد علوجة بمبلغ ) 

 لاير(. 020111هالل حسن عبده المخالفي ) 

 لاير(. 51111فارس جابر عمر احمد ) 

 لاير(. 35211قاسم عمر بكر الهيجاري ) 

 لاير(. 0535111محمد احمد عبد هللا معوضة ) 

  غذائية في مديرية اللحية سلة  0511واثناء الزيارة تم تنفيذ مشروع توزيع

 لاير. 03411111كلفة تقديرية بلغت والزهرة بت

  واثناء الزيارة تم توزيع مالبس للسجينات واألطفال المرافقين بتكلفة اجمالية

  لاير. 351111بلغت 
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  واثناء الزيارة تم لقاء مدير اإلصالحية مع رئيس لجنة التفتيش القضائي المرسل

م كما تم لقاء كوكبة من أعضاء ووكالء النيابات في من قبل مكتب النائب العا

 محافظة الحديدة.
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 شراء مولد كهربائي او اصالح المولد الموجود. 

 توفير مغسلة مركزية للسجن. 

 توفير عالجات لصيدلية السجن. 

حتى يتم التمكن من  عمل حمالت نظافة واسعة النطاق على مستوى اليوم 

 .في السجن % 21التخلص من االمراض الوبائية المنتشرة بنسبة 

 إعادة ترميم مبنى فرن السجن. 

 توفير فرن الي للسجن. 

 إعادة ترميم مجاري الصرف الصحي. 

 توفير المياه للسجن بصورة يومية. 

نقترح ترحيل األفارقة من السجن كونهم يسببون عبأ على السجن من حيث  

 ذية واالزدحام وانتشار الكثير من االمراض.التغ

 نقترح متابعة حضور موظفي الوحدة الصحية. 

 نقترح إقامة حملة معاينة لكافة السجناء. 

 توفير أدوات النظافة بصورة دورية وكافية إلقامة حمالت نظافة يومية. 

 استبدال كلي للفرش والبطانيات. 

 توفير اسرة للرقود. 

كونه ال يليق بالحيوان ناهيك عن االنسان  ترميم السجن بصورة كاملة 

 صاحب الكرامة.

نهيب بإدارة السجن ان ترفع كشف بأسماء السجناء الذين اهملتهم النيابات  

والمحاكم الى الجهات المختصة لسرعة البت في قضاياهم ومتابعتها بصورة 

 دورية حتى اغالقها.

 بر السجن.توفير مراوح للسجن وعمل نوافذ لتسويق الهواء في عنا 

 توفير أدوات الطبخ الناقصة على مطبخ السجن. 

 تنويع الوجبات الغذائية في السجن. 

 تشغيل معمل المعاوز والحياكة في السجن. 

متابعة السجناء الملتحقين بالمدارس والمعاهد والجامعات بحيث يضمن  

 متابعة تعليمهم النظامي والخاص.
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