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يحي  اممرززي  بميحافة  يحة  قمناء بزيارة االصال 52/7/5102في تاريخ: 

سل  غذائي  ألسر امسةناء اممتواةدين في  511مشروع توزيع  ذمتنفي

ان من اهداف امزيارة االطالع عن  ازم ذماراالصاليحي  اممرززي  بميحافة  

وقدتم تنفيذ مشروع امسالل  قرب عن وضع امسةن وامسةناء في امميحافة 

رئيس االصاليحي  اممرززي  ناصر وهم  امغذائي  بيحضور قيادة امميحافة 

زتور هيثم يحافة  امدممزتب امعمل في ام اميزيدي ومدير أمن امميحافة  

امةبري ووزيل امميحافة  وقد اشادة قيادة امميحافة  بةهود مؤسس  امسةين 

خاص  في هذا اموضع اميحرج امتي اموطني  في دعم امسةناء في امميحافة  

 تمر به اميمن ةراء امعدوان عليها من قبل دول امتيحامف امعربي.
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المطبخ  :أوال  

 .االربع  االتةاهاتعلى  2*8*8تغيير امبالط االرضي مع بالط امةدار  -

 .3متر عدد 05ضغاط زبير  -

 .4متر عدد  055دسوت سع   -

 .3شول زبير عدد  -

 سم 05قروانات قطر  -

 قروانه. 03عدد  -

 صيحن. 03صون مالرز عدد  -

 فرام  فول يحةم زبير. -

 برميل قمام  يحق ديزل بالستيك. 02 -

الحماماتثانيا:   

 مام ييحتاةين امى تغيير زلي مع امسباز  مع االبواب. 02عدد اميحمامات  -

 ثالثا: التغذية

ةرام ملسةين اموايحد عدد 055عةز في امبقوميات امزمي  اممخصص  مزل سةين  -

 مزل سةين 025واممفترض  يحسب اممعلومي  اممرفوع  045سةناء ام

 متابع  استزمال بناء امفرن. -

 زيس. 35عةز في امقمح  -

 زيس. 00عةز في امدقيق  -

 رابعا: الوقود

مساء امعةز ساعاتين يومين معدل امعةز  05يتم توميد امزهرباء يحتى امساع   -

 متر يومين. 25

 مين.دبات يو 2امعةز في امغاز  -

 : الجانب الصحيخامسا

 .% 05انتشار اممرض في االصاليحي  بنسب   -

 يحام  مصاب  بمرض امسزر. 25 -

 سةين يتابع اممستشفيات بصورة مستمرة. 08 -
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 ال يوةد صيحي مناب بصور مستمرة في االصاليحي . -

 سادسا: اعداد السجناء 

 385امعدد االفتراضي  -

 042امعدد امفعلي  -

 04عدد امسةينات  -

 مواميد. 2منهم  8اممرافقين عدد االطفال  -

 سابعا: احتياجات السجينات

 خيوط. -
 ابر. -
 قماشات ملتعليم. -
 زيت مزيني . -
 مزوزات. -
 مقصات. -
 زاويات. -
 يحشوات. -
 زرارات. -

 ثامنا: احتياجات االدارة 

 زمبيوتر متزامل مع امطابع . -

 تاسعا: السجناء االحداث

 يسزنون في غرف  وايحدة. 01عدد امسةناء االيحداث  -

 االيحتياةات تخصيص غرف  اخرى ملسةناء االيحداث. -
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 عاشرا: العالجات المطلوبة لصيدلية السجن

 زبسوم  اموزسيل -

 يحبوب ارثثيرومايسين -

 يحبوب بارستيمول -

 زبسوم  دوزسين -

 يحبوب بازتريم -

 يحبوب ملغ 45 سيبروفلوزاسين -

 يحبوب ميترونيدازول -

 ملغ 0 فيال سيفتربازسون -

 بخاخ فيتول -

 بنسيلين -

 يحبوب مينوفيللين -

 ملغ 20 زابتوبريل -

 ملغ 45 يحبوب الززس -

 يحبوب افيل -

 يحبوب مصوص ستربسلز -

 مطهر هيرت -

 مطهر هيدروةين -

 ةرايحيه خيوط -

 ملةلد مرهم فيوسيدين -

 زريم %0 ميرمنثيرين -

 زريم امفازورت -

 يحبوب سيستون -

 مخلوط مغذيات -

 امبول سزون -

 يحبوب سزون -

 زريم سلفاديازين -

 امبول زلورايد ميتو -

 يحبوب زلورايد ميتو -

 يحبوب بروزسيمول -

 فوار يوريزول -
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 يحبوب ساميوتامول -

 عين مرهم تتراسزلين -

 ملعين قطر تبروزس -

 عين قطرة ةتتامبسين -

 يحبوب رانيتيدين -

 امبول رانيتيدين -

 زبسومه ازوبرازس -

 س س 0 سبرنةات -

 يحبوب ميندازول -

 يحبوب سيد اتي -
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 .توفير دبتين ديزل ودبتين غاز يومين 

 توفير مغسل  مرززي  ملسةن. 

 توفير عالةات مصيدمي  امسةن. 

 .بصورة اسبوعي عمل يحمالت نةاف  واسع  امنطاق  

 .اممتهامز  إعادة ترميم مةاري امصرف امصيحي 

 .توفير دزتور مناوب ملويحدة امصيحي  

 توفير أدوات امنةاف  بصورة دوري  وزافي  إلقام  يحمالت نةاف  يومي . 

 امبطانيات.استبدال زلي ملفرش و 

 بناء عنابر ةديدة في امسةن متخفيف االزديحام. 

 توفير اسرة ملرقود. 

 ترميم امسةن بصورة زامل . 

نهيب بإدارة امسةن ان ترفع زشف بأسماء امسةناء امذين اهملتهم امنيابات  

وامميحازم امى امةهات اممختص  مسرع  امبت في قضاياهم ومتابعتها بصورة 

 دوري  يحتى اغالقها.

 أدوات امطبخ امناقص  على مطبخ امسةن. توفير 

 إعادة ترميم اممطبخ اممتهامك األرضي  وامةدران. 

 تنويع اموةبات امغذائي  في امسةن. 

 .امخياط  في امسةن وتوفير األدوات امناقص  متشغيل اممعملتشغيل معمل  

متابع  امسةناء امملتيحقين باممدارس واممعاهد وامةامعات بيحيث يضمن  

 مهم امنةامي وامخاص.متابع  تعلي
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 صورة من سجن حجة

 السجن لفات حوصورة لتراكم المخل

 صورة لتسرب مياه مجاري الصرف الصحي حول السجن
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 صورة لالزدحام في سجن حجة
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 صورة من داخل المطبخ

 



11 
 

 صور من عنابر امسةون
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 صور من اميحمامات
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 صور ممعمل امخياط  في قسم امسةينات
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تنفيذ مشروع اممعسرينصور من   
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