
 

 

مدير البرامج والمشاريع -منصور صالح الصرحة  اعداد:  

 

25/3/2017تاريخ:   

 



1 
 

سجين وسجينة  420م عمل بطاقة استيعابية 2002تأسس سجن عمران عام 

م بسبب األحداث الدائرة في اليمن تأثر السجن 2014خرج عن الجاهزية عام 

ونهبت كل ممتلكاته بما فيها الطيقان واألبوابوب وفيشات وخيوط الكهرباء 

جن وأثاث ومقتنيات الوحدة الصحية ومقتنيات الفرن والمطبخ ونهبت خازن الس

 المدرسة والسيارات والدينات التابعة للسجن ووايتات الماء.

م فتم 2015وجه وزير الداخلية/ اللواء جالل علي الرويشان بتجهيز السجن عام 

بتكلفة عشرة مليون لاير وفي شهر فبراير تجهيز خمسة أقسام أيواء للسجناء 

والسجن يحتوي  قامت الداخلية بتاثيث كامل السجن بملغ عشرون مليون لاير

  -على المرافق التالية: 

وقسم  - قسم النيابة - خمسة أقسام ايواء ))عناب السجناء(( - قسم المحاكمة)

 - قسم السجينات -مكان الماطور  -وقسم المدرسة  -قسم الورشة  -الفرن 

(.الجامع التابع للسجن – المركز الصحي



2 
 

  -مبينين على النحو التالي:  سجين وسجينة (502) اصالحية عمرن: السجناء فيعدد 

 سجين. 463السجناء  -
 سجينة. 13السجينات  -
 سجين حدث. 24أحداث  -
 طفل.2أطفال مرافقين ألمهاتهم  -

سجين اجمالي ما عليهم خمسة مليون  14عدد السجناء المعسرين في اصالحية عمران:  -

 لاير تقريبا. ألفوسبعمائة 

توجد مدرسة اساسية وثانوية لكنها ال تعمل بسبب تعرضها للقصف الجانب التعليمي:  -

 وجميع الطالب موقوفون عن الدراسة.

 جيدالوضع العام للسجينات: 

 جيدةالطاقة االستيعابية: 

 ضعيفةالخدمات المقدمة: 

 13 :في السجن المركزي عدد السجينات

 كشف بأسماء السجينات مع بيان قضاياهن:

 هل لديه محامي الجنسية الفترة التهمة البيان م

 ال يوجد محامي يمني شهر ونصف اخالقية راية راجح مبخوت خرمان 1

 ال يوجد محامي يمني ستة اشهر هروب من الزواج شوعية صالح حمود الغويدي 2

 ال يوجد محامي يمني خمسة اشهر اغتصاب  رضا عبد هللا االسدي 3

 ال يوجد محامي يمني شهر ونصف شهادة اماني منصور الجبري 4

 ال يوجد محامي يمني يومين شهادة اشراق محمد يحيى 5

 ال يوجد محامي يمني يومين شهادة عبير راجح الشرفي 6

 يوجد محاميال  يمني يومين اخالقية بهى راجح الشرفي 7

 ال يوجد محامي يمني تسعة اشهر اخالقية حنان محمد قايد  8

 ال يوجد محامي يمني شهر ونصف سرقة  حواء محمد علي  9

 ال يوجد محامي يمني شهر ونصف سرقة  وردي موسى 10
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 اهم مطالب السجينات: 

 مالحظات البيان م

  10عدد السجينات  1

  وضع المبنى جيد 2

  متوسطة الخدمات 3

   -ابرز االحتياجات:  4

  ادوات صحية  5

  ادوات النظافة الشخصية 6

  موكيت 7

  اسرة نوم مع كافة مستلزماتها  8

  فرش وبطانيات  9

  مكائن خياطة وتطريز 10

  ادوات حياكة واشغال يدوية 11

  ثالجات تبريد 12

  غساالت 13

  مالبس داخلية وخارجية 14

  حموامل ومرضعاتغذاء  15

  حليب اطفال 16

  حقائب صحية 17

  حفاظات نسائية وحفاظات اطفال 18

  اقامة دورات تأهيل وتدريب 19

  توفير محامين لبعض السجينات 20

  طاقة شمسية 
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 جيد :الوضع العام للقسم

 جيدة :الطاقة االستيعابية 

 ضعيفة االحداث:الخدمات المقدمة للسجناء 

 24 عدد السجناء االحداث:

 اسماء السجناء االحداث مع بيان قضاياهم

 هل لديه محامي الجنسية الفترة التهمة البيان م

 ال يوجد يمني أشهرثالثة  قتل ناصر محمد حسين 1

 ال يوجد يمني سنتين قتل حمزة الحرازي 2

 يوجدال  يمني أشهرستة  سرقة محمد علي محسن الزيرب 3

 ال يوجد يمني شهر قتل اسماعيل عبد هللا حسن ابو سعيد 4

 ال يوجد يمني سنة وشهر  داعشي وليد صالح صالح عضلي 5

 ال يوجد يمني خمسة اشهر قتل الحسن بن علي الحبابي 6

 ال يوجد يمني سنة وشهر  داعشي عبد هللا صالح الحنك  7

 يوجدال  يمني تسعة اشهر قتل احمد احمد الطير 8

 ال يوجد يمني ثمانية اشهر قتل صالح عسكري 9

 ال يوجد يمني سنة وخمسة اشهر داعشي عبد الرحيم يحيى صالح الحنك 10

 ال يوجد يمني سنة وخمسة اشهر سرقة محمد محمد هادي البرطي 11

 ال يوجد يمني سنة وخمسة اشهر قتل مختار علي طاهر محمد  12

 ال يوجد يمني ثالثة اشهر قتل حسن محمد االشموري 13

 ال يوجد يمني شهر داعشي اكرم محفوظ العماد 14

 ال يوجد يمني شهر سرقة فرج غانم علي حسين الشرفي 15

 ال يوجد يمني ثالثة أيام زنا منير شرف يحيى الحاج 16

 ال يوجد يمني سنة وخمسة اشهر سرقة  برهان حسين االحرق 17

 ال يوجد يمني سنة وخمسة اشهر سرقة توفيق عبد هللا الجبلي 18
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 :أهم مطالب السجناء االحداث

 مالحظات البيان م

  توفير محامين 1

  اعادة تأثيث مركز التدريب التابع للسجن 2

  اقامة دورات تدريبية 3

  جلسات نقاش وتوعية 4

  فرش وبطانيات 5

  توفير كساء 6

  اصالح صناديق االسرة الخاصة باالحداث 7

  صبورات وجيمع مستلزمات التعليم 8

  طاقة شمسية 9

  متر 40توفير موكيت  10

  مستلزمات النظافة العامة 11

  تنفيذ حملة نظافة في السجن 12

  توفير مستلزمات النظافة الشخصية 13

  3شراء مكاتب لغرف المالحظة عدد  14

  توفير ادوات رياضية لشغل اوقات السجناء  15

  توفير ساعات جدارية 16
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 .لاير يمني 387000 المبلغ المعتمد: -
 لاير. 804700 المبلغ المستهلك الفعلي: -
 لاير. 420700المبلغ المطلوب لتغطية العجز:  -

 تفاصيل استهالك الوقود

 

 

 

 

 

 

 

 

 التر
 القيمة 

باللاير
 االجمالي

 كمية 

االستهالك 

اليومي

 االجمالي سعر التر عدد االيام
 عدد 

العلب
 القيمة باللاير سعر العلبة

     10,500    3,500       3        79,200       180          22          20       3,600        180          20 دينات نقل السجناء1

    378,000       180          30          70     12,600        180          70 الفرن2

 16,200     457,200     10,500     

3
غاز لمطبخ 

االصالحية
 2            4,000    8,000       2            30          4,000    240,000    

 8,000       240,000    

       7,000    1,000       7        79,200       180          22          20       3,600        180          20 طقم الحراسة4

5
سيارة نقل االعاشة 

والمتطلبات اليومية
 10          180        1,800       10          22          180       39,600        4       1,000    4,000       

       5,000    1,000       5        36,000       180          20          10       1,800        180          10 باص االسعاف6

 7,200       154,800     16,000     

 852,000    26,500    

استهالك الوقود في اإلصالحية المركزية بمحافظة عمران

نوع االلياتم

 الزيوت المستهلكة

االجمالي العام:

 االستهالك الشهري االستهالك اليومي

 استهالك مادة الغاز

استهالك مادة البترول

االجمالي:

االجمالي:

االجمالي:

استهالك مادة الديزل



7 
 

تقوم ادرة السجن بتقديم الخدمات الصحية للسجناء من خالل الوحدة الصحية التابعة للسجن كما أن 

ادارة السجن تقوم بأسعاف المرضى المصابين بحاالت صعبة الى مستشفى عمران العام ليتلقوا 

العالج هناك اال ان المركز الصحي في االصالحية والوحدة الصحية في السجن االحتياطية الى 

  -االتي: 

 المركز الصحي في االصالحية المركزية:  -1

واثنان ممرضين كما يوجد في المركز طبيب عام  ويوجديوجد مركز صحي مستقل عن مبنى السجن 

مختر وصيدلية خالية من العالجات وغرفة معاينة وغرفة رقود إذا وجدت حاالت طارئة يتم ارسالها 

  -الى مستشفى عمران وأبرز احتياجات المركز الصحي هي على النحو التالي: 

 توفير ادوات ومستلزمات النظافة. -
 توفير االدوية العالجات الالزمة. -
 ير جهاز اشعة القلب.توف -
 توفير اشعة تلفزيونية. -
 توفير اشعة اكس. -

 السجن االحتياطي بالمحافظة: -2

 توفير العالجات. -
 توفير االدوات والمستلزمات الصحية. -
 توفير حقيبة صحية للسجناء. -

 سجن خمر: -3
 توفير العالجات. -
 توفير االدوات والمستلزمات الصحية. -
 توفير حقيبة صحية للسجناء. -

 المنتشرة في سجن عمراناألمراض  -4
 ( سجين مصاب بحالة نفسية.12)

 ( سجين مصاب بمرض الجرب.12)

 ( سجين مصاب بمرض االيدز.1)

 ( سجين مصاب بمرض الجدري.1)
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  -حسب الجداول التالية:  عمران للعالجاتسجون احتياجات  -5

 مالحظات الكمية النوع البيان م

  5000 كبسول اموكساسيلين 1
  3000 كبسول امبيكلوكلوكس 2
  4000 اقراص كالفيموكس 3
  5000 اقراص سيبروفلوكساسين 4
  5000 اقراص موكسازوليكوتر 5
  5000 اقراص اريثرومايسين 6
  10000 اقراص ميترونيدازول 7
  300 اقراص فالزول بالس 8
  8000 اقراص رانيتيدين 9
  2000 اقراص اوميبرازول 10
  1600 اقراص ازولبروتو  11
  10000 اقراص ميبندازول 12
  8000 اقراص بروفين 13
  10000 اقراص تاموليبارا س 14
  3000 اقراص ميفيناميك اسيد 15
  2000 اقراص ترامادول 16
  3000 اقراص دكلوفين 17
  2000 اقراص دكساميثازول 18
  500 اقراص سالبوتين 19
  3000 اقراص هيوسين 20
  3000 اقراص نوسبا 21
  2000 اقراص بليمازول 22
  5000 اقراص فينوكسي ميثيل بنسلين 23

  6000 اقراص فوليك اسيد 24

  5000 اقراص مولتي فيتامين 25

  2000 اقراص تراي بي 26

  3000 اقراص فيتامين سي 27
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 مالحظات الكمية النوع البيان م

  500 اقراص فيتامين ك 28

  3000 اقراص موتيلين 29

  3000 اقراص بسكوديل 30

  3000 اقراص زامو دجستينبس 31

  8000 اقراص يلفا 32

  1000 اقراص بريد دنزاون 33

  2000 اقراص كالرين 34

  5000 اقراص توسيالر 35

  3000 اقراص ستينجد 36

  2000 اقراص نور فلكس 37

  5000 اقراص اوفلوكس 38

  3000 اقراص ورينكسي 39

  4000 اقراص بركسيمول 40

  3000 اقراص سيفوروكسيم 41

  1000 اقراص كالسيوم 42

  500 اقراص وننديس 43

  1000 اقراص زيدكس 44

  300 اقراص يننكي 45

  7000 اقراص سيستون 46

  500 فيال امبكلوكس 47

  300 فيال امبيسلين 48

  300 فيال اوجمين 49

  300 فيال سيفتر ياكسون 50

  300 فيال سيفو اكسيم 51

  200 فيال فور بار 52

  100 فيال لوماك 53

  100 فيال اسبجك 54

  100 فيال ين بنسلينثبنزا 55

  800 امبول فولتارين 56
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 مالحظات الكمية النوع البيان م

  400 امبول ترامادول 57

  700 امبول ازونثدكسامي 58

  700 امبول لينكو مايسين 59

  800 امبول زنتاك 60

  500 امبول و سينيها 61

  400 امبول نوسبا 62

  600 امبول بليمازول 63

  700 امبول فيتامين ب كومبلكس 64

  700 امبول فيتامين سي 65

  500 امبول نيور بيون 66

  100 امبول فيتامين د 67

  300 امبول كالسيوم 68

  500 امبول جنتمايسين 69

  50 امبول فانسيدار 70

  100 امبول هيدرو كورتزيون 71

  300 امبول افيل 72

  500 امبول كيناكورت 73

  100 امبول فيتامين ك 74

  100 امبول ديسينون 75

  100 امبول ديتامول 76

  200 قرب جلوكوز 77

  200 قرب محلول ملح 78

  200 قرب مخلوط 79

  200 قرب رنجر 80

  400 قرب يتروميدازولر 81

  400 قرب سيبروفلوكساسين 82

  100 مرهم فوسيدات 83

  100 مرهم جلد تتراسيكلين 84

  200 مرهم جنتمايسين عين 85
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 مالحظات الكمية النوع البيان م

  200 مرهم ميكنازول 86

  300 كريم بيتونيت ان 87

  300 كريم بيتونيت 88

  300 مرهم بيتونيت ان 89

  300 مرهم بيتونيت 90

  100 مرهم بالكومب 91

  50 مرهم نيو هيلر 92

  100 مرهم فولتين 93

  100 مرهم الجيزال 94

  100 مرهم بروفالم 95

  50 مرهم ديرموفيت 96

  50 مرهم ستراميد 97

  50 مرهم نستاغرام 98

  100 قطر جنتامايسين 99

  100 قطر سبلوكس 100

  200 قطر دكساميتازون 101

  100 قطر سينكول 102

  100 قطر اوتو كالم 103

  200 قطر رينكس كبار 104

  50 قطر هيدروجين 105

  100 تحاميل نيوهيلر 106

  100 تحاميل جينازول 107

  200 تحاميل جلسرين 108

  100 عدد حقن شرجية 109

  200 شراب توسيفان 110

  200 شراب ميليرسوم 111

  100 شراب كودافيد 112

  200 شراب ازميكس 113

  200 شراب ابيكوفيلين 114
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 مالحظات الكمية النوع البيان م

  200 شراب ابيكوجيل 115

  50 شراب نورماالكس 116

  100 شراب جافكسون 117

  100 شراب ابيدون 118

  200 فوار باكت يوريكول 119

  200 فوار باكت كولي يورينال 120

  100 فوار باكت سولبادين 121

  100 فوار علبة فيتاكال 122

  200 فوار باكت فوار فروت 123

  100 فوار باكت يوري سودا 124

  100 فوار باكت رينال اس 125

  200 مصوص باكت ميباسين 126

  200 مصوص باكت استربسلس 127

  100 بخاخ فينتال 128

  100 زجاجة كاالمين لوشن 129

  50 زجاجة بنزايل بنزوات 130

  10 باكت خيوط جراحية كت كت 131

  10 باكت خيوط جراحية حرير 132

  50 دستة شاش فازلين 133

  100 دستة شاش لفة 134

  50 لفة قطن طبي 135

  300 لفة رباط ضاغط 136

  400 عجلة بالستر 137

  30 باكت جونتي 138

  10 لتر ايودين 139

  10 لتر اسبرت 140

  5 لتر هيدروجين بروكسايد 141

  20 لتر سافلون 142

  50 لتر ديتول 143
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 مالحظات الكمية النوع البيان م

  30 فيال ليدو كانين 144

  20 فيال ليدو كانين+ادرينالين 145

  50 بخاخ ليدوكانين 146

  10 باكت سي سي 10ميداني  147

  20 باكت سي سي 5ميداني  148

  20 باكت سي سي 3ميداني  149

  5 باكت سي سي 1ميداني  150

  50 باكت ماء مقطر 151

  50 عدد قساطر بولية 152

  10 علبة زيت برافين 153

  30 عدد جبائر 154

  40 عدد جبس 155

 

 :مراض المزمنةاألادوية 

 مالحظات العدد النوع البيان م

  5000 اقراص داونيل 1

  1000 اقراص سيبريل 2

  3000 اقراص كابتوبريل 3

  1000 اقراص كنكور 4

  4000 اقراص اسبرين 5

  100 اقراص نيفيبين 6

  3000 اقراص الزكس 7

  200 اقراص بروبرانولول 8

  50 فيالة انسولين مخلوط 9

  50 امبول ادرينالين 10

  20 امبول هيبارين 11

  300 امبول الزكس 12
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 النفسيةادوية االمراض 

 مالحظات العدد النوع البيان م

   120 امبول  ازيننفي فلو 1

   120 امبول  ملجم100 بريدولربهالو 2

   100 امبول  ملجم50 ريدولهالو 3

   100 امبول  فاليوم 4

   240 امبول  ازولثبرومي 5

   120 اقراص رومايزينبكلورو 6

   5000 اقراص اكيسول 7

   2000 اقراص دوليربهالو 8

   2000 اقراص توليتيجير 9

   2000 اقراص ريزينا 10

   1000 اقراص فاليوم 11

   1000 اقراص برازوالم 12

   1000 اقراص ينبزاناولي 13

   500 اقراص ورتيفالن 14

   300 اقراص فلوكساتين 15

   1000 اقراص بتالينراميت 16

   500 اقراص ديناكسيت 17

   1000 اقراص كوجينتول 18

   4000 اقراص كولونا 19

   5000 اقراص ايراكس 20

 

بسبب وقوع السجن في منطقة شديدة البرودة صار من الضروري توفير ادوات االسواء للسجناء 

والسجينات ناهيك عن تهالك ادوات االيواء داخل السجن بسبب تقادمها وتهالكها جراء االستخدام 

  -الطويل فإن أبرز ما يحتاجه السجناء والسجينات من مواد ايواء هي على النحو التالي: 

 فرش. -
 بطانيات. -
 مخدات. -
 بجايم نوم للسجناء. -
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لتغذية كافي تواجه ادارة السجن صعوبات كبيرة في مجال الكهرباء بسبب عدم وجدود مولد كهربائي 

حدوث الكهرباء على عنابر ومرافق السجن مما سبب السجن بالطاقة الكهربائية مما سبب توقف 

مولد إال انه يوجد مشاكل بين السجناء بسبب الظالم الدامس الذي يقضيه السجناء طوال الليل 

ويوجد مولد خمسة كيلو لتشغيل اجهزة الوحدة الصحية  كهربائي تسعة كيلو لتشغيل عجانة الفرن فقط

 .فقط

مما متر من سطح األرض  18بعمق بماء ان ارضية االصالحية المركزية بعمران ارضية صخرية 

يسبب في امتالء البيارات التابعة للسجن سريعا وهذا سبب طفح المجاري الى حوش وعنابر السجن 

وتراكم النفايات في مياه مستنقعات مجاري الصرف الصحي مما سبب جلب الحشرات والمكروبات 

الى شفط مياه المجاري من التي تصيب االنسان بأمراض مختلفة وعليه فان السجن بحاجة ماسة 

البيارات والمستنقعات الموجودة في حوش السجن وتوصيل شبكة مياه المجاري الى خارج السجن 

 وكذلك اصالح حمامات السجن المتهالكة.

 

هناك نقص واضح في جانب التغذية بسبب االوضاع االقتصادية المتأزمة للبلد والسجناء بحاجة الى 

ذاء الكافي لما يحتاجه اجسامهم بالقدر المعقول والنزالء في سجون محافظة عمران موضح حسب الغ

  -الجدول التالي: 

 عدد السجناء السجن م
عدد القائمين 
 على السجن

 العدد الكلي

 602 100 502 السجن المركزي 1

 300 45 255 السجن االحتياطي 2

 180 30 150 سجن خمر 3
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  للسجناء والسجينات والقائمين المقرر من مصلحة السجون إلصالحية عمرانجدول التغذية 

م(2017)شهر مارس   

 الكمية العبوة الوحدة الصنف م
المقرر اليومي 
 للسجن بالجرام

 مالحظات

كليو 50 كيس قمح استرالي ابيض 1  89 340  

كيلو 50 كيس دقيق ابيض الجزيرة 2  44 170  

ارز تايلندي حبة طويل  3
 سورتكس

كليو 50 كيس  24 90  

  10 131  - كيلو صلصة صيني 4

  20 287  - لتر زيت نباتي عباد الشمس 5

  0.5 7  - كيلو خميرة فرنسي درجة أولى 6

  10 131  - كيلو ملح مدعم باليود محلي 7

علبة 24 كرتون فول صيني حبة كبيرة 8 علبة للفرد في  12 109 
 الشهر

 

علبة 24 كرتون بازليا سعودي درجة أولى 9 علبة للفرد في  12 109 
 الشهر

 

  0.20 3  - كيلو كمون مطحون درجة أولى 10

  0.20 3  - كيلو كاري مطحون درجة أولى 11

  0.12 2  - كيلو فلفل مطحون درجة أولى 12

  0.10 2  - كيلو صبغة أرز نوعية ممتازة 13

  0.38 6  - كيلو ثوم خارجي نوعية ممتازة 14

أولىقرفة درجة  15   0.40 6  - كيلو 

  100 1307  - كيلو بطاط طازج زهرة حمراء 16

  10 131  كيلو بصل 17

  0.30 118  - كيلو كوسة 18

  0.20 78  - كيلو جزر 19

  0.08 31  - كيلو باذنجان 20

  015 59  - كيلو باميا 21

  021 82  - كيلو طماطم 22

  0.02 8  - كيلو بسباس 23

  0.04 16  - كيلو بيبار 24
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 .2قدر كبير عدد  -
 .2قدر متوسط عدد  -
 .2لتر عدد  70ضغاط  -

 السجن. التعليم العام موقف في تماما

  التعليم المهني موقف تماما في السجن.
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وامكانياتها في توفير المياه على الوجه االنسب  سلبيا على وضع السجونبما ان وضع البالد قد إثر 

وبالقدر الكافي للسجناء والقائمين على السجون كمياه للشرب والوضوء واالستحمام والنظافة العامة 

وتوفير المياه للمطبخ والفرن لتجهيز الوجبات الغذائية فإن احتياجات السجن للمياه مبينة في الجدول 

علما أن ما يصل السجن من مياه ال يصل الى نصف االستهالك الحقيقي مما يدلل ان هناك  ادناه

عجز كبير في المياه وهذا بدورة يجعل السجناء غير قادرين على االعتناء بنظافتهم الشخصية 

 والبدنية ويجعل القائمين على السجن عاجزين عن اعداد وجبات الطعام للسجناء.

 في سجون محافظة عمران ستخدام ومياه الشرباستهالك مياه االجدول 

 السجن م

اعداد السجناء مع القائمين 
 على السجن

 االستهالك الشهري للمياه بالتر االستهالك اليومي للمياه

عدد 
 السجناء

عدد 
القائمين 
على 
 السجن

اجمالي 
 العدد

استهالك 
المطبخ 

 بالتر

استهالك 
الفرن 
 بالتر

استهالك 
الفرد 
 بالتر

اجمالي 
االستهالك 

 بالتر

اجمالي 
االستهالك 
اليومي 

 بالتر

عدد 
ايام 
 الشهر

 القيمة باللاير

1 
السجن 
 المركزي

600 100 700 3,500 3,500 10 7,010 14,000 30 420,000 

2 
السجن 

 االحتياطي
255 45 300 1,500 1,500 10 3,010 6,000 30 180,000 

3 
سجن 
 خمر

150 30 180 900 900 10 3,600 1,810 30 54,300 

 654,300 االجمالي: 

 

 


