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خلف القضبان يوجد أنسان
A Human! Behind the Bars

لقد أنشــئت مؤسسة الســجني الوطنية لتكون وســيلة لأليادي البيضاء يف تخفيف 

املعاناة اإلنســانية دخل السجون، إن اقوى معاين رسالة املؤسسة هي رعاية وتقويم 

الســجني وإعانة أرسته ومســاندة املفرج عنهم فاملؤسســة تســعى لتقديم الرعاية 

الكاملة للسجناء والسجينات والسجناء االحداث واألطفال املرافقني ألمهاتهم رعاية 

مبفهومها الشــامل فال تقف املؤسسة عند تقديم الدعم املادي والعيني بل متتد إىل 

برامــج تأهيلية واجتامعية ونفســية وصحية وتعليمية مع إعطــاء برامج التدريب 

والتأهيــل االهتامم األكرب وإجراء دراســات حول أســباب ودوافــع الجرمية بغرض 

معالجتها واصالحها وتوعية املجتمع بخطر الوقوع فيها سعياً من املؤسسة للحفاظ 

عىل النسيج االجتامعي للمجتمع اليمني. 

كام أن املؤسســة تســعى لتأهيل القامئني عىل الســجون مبا يعزز من قدرتهم عىل 

معاملة الســجناء والسجينات والســجناء األحداث وفق نصوص املعايري واالتفاقات 

واإلعالنات الدولية واملحلية ملعاملة السجناء. 
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أن نكون يف عام 2020م املؤسسة األوىل برعاية السجني وضمن أفضل عرش مؤسسات إنسانية يف اليمن.

مؤسســة الســجني الوطنية مؤسسة تنموية غري ربحية: تســعى بالرشاكة مع الجهات الرسمية املعنية 
ومنظــامت املجتمع املدين والدويل والخريين إىل رعاية الســجني وإعادة تأهيله ليكون إنســاناً ســوياً 
ومنتجاً يف املجتمع ومبا يضمن عدم عودته للسجن. من خالل االلتزام بتقديم أفضل الخدمات الصحية 
والتعليمية واالجتامعية والتدريب والتأهيل وتوفري املساندة القانونية والحقوقية ودعم البنى التحتية 

للسجون.
أنشــئت املؤسســة مبوجب ترصيح رقم )13( صادر من وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمل بتاريخ: 

2013/6/23م.

تسعى املؤسسة من خالل مامرسة نشاطها إىل تحقيق األهداف التالية: 

اإلسهام يف متابعة قضايا السجناء والسجينات واالنتصار للقضايا العادلة.  •     
العمل عىل إطالق رساح السجني )املعرس( عىل ذمة مبالغ مالية.  •     

اإلسهام يف رعاية أرس السجناء ذوي االحتياج.   •     
اإلسهام يف توعية املجتمع بخطورة الجرمية وعواقبها.   •     

العمل عىل تفعيل دور املجتمع يف حل قضايا السجناء.  •     
تحسني الصورة الذهنية للسجني لدى املجتمع.  •     

اإلسهام مع الجهات الرسمية يف تحسني وتجويد التغذية يف السجون.  •     
العمل عىل رفع مستوى التحصيل العلمي والثقايف للسجناء والسجينات.  •     

اإلسهام يف تقديم الرعاية الصحية والنفسية للسجناء والسجينات.  •     
اإلسهام يف إعادة تأهيل السجني ومعالجة دوافع الجرمية لديه.  •     

تأهيل السجني لسوق العمل والعمل عىل توفري فرص عمل له بعد خروجه.  •     
اإلسهام يف تدريب وتأهيل القامئني عىل السجون )إدارياً، وحقوقياً، وإنسانياً(.  •     

دعم البنى التحتية للسجون.  •     
املساهمة يف تطوير آليات وإجراءات القضاء والنيابة واألمن.  •     

اإلسهام يف رعاية أطفال السجينات وسجناء األحداث والحفاظ عىل طبيعتهم  •     
          العمرية وإعادة إصالحهم لالندماج يف بيئتهم.

رؤيتنــا

اهداف المؤسسةمـن نحـن

العمل عىل رعاية السجني وتأهيله ومتكينه من حقوقه وإعداده ليكون إنساناً سوياً ومنتجاً يف مجتمعه.

رسالتنـا

)اإلنســانية – الطوعية - املصداقية – املهنية – الشــفافية والوضوح – املهنية – روح الفريق الواحد – 
الرشاكة(.

قيمـنـا
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خارطة المستفيدين من البرامجخارطة البرامج

برنــامـج 
التعليم والثقافة 

برنــامـج 
بناء القـدرات

برنــامـج 
الـحمـايـة

برنــامـج 
الأمــــن

الغذائــي
الـميــاه 

والإ�صحاح
 البيئي

برنــامـج 
التن�صيـق

وال�صراكة

برنــامـج 
اإحيــاء

املنا�صبات

برنــامـج 
املاأوى واملواد
غري الغذائية

برنــامـج 
الـمراأة

والطـفـل

برنــامـج 
الـ�صـحـة

ال�صجـــن

املفرج ال�صجيــن
عنهم

املجتمع 
املحيط

ا�صرة 
ال�صجني

ال�صجـــان

بـرامـج
املوؤ�ص�صة

خــارطـة
امل�صتفيدين
من الربامج
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نهدف من خالل برنامج الحامية اىل حامية جميع حقوق السجينات والسجينات والسجناء األحداث 
واألطـفــال املرافقني:

وفق بنود اإلعالن العاملي لحقوق اإلنســان واملعاهدات الدولية الخاصة بحقوق السجني، ومساعدة السجناء من 
إدراك حقوقهــم وواجباتهم، ومســاعدة املعنيني يف تطبيق حقوق الســجناء لضامن تنفيذهــا والعمل عىل إنهاء 
القضايا العالقة للسجينات والسجناء لدى النيابات واملحاكم، ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان الواقعة يف السجون 
خاصة التي تعرض حياة السجناء لخطر وشيك بغية معالجتها بالتعاون مع الجهات املختصة واملعنيني يف منظامت 

املجتمع املحيل والدويل التي تهتم بحقوق اإلنسان.

املستفيدين النهائيني من الربنامج:
       )عمــوم السجنـاء – القامئيـن عىل السجــون – املعنييـن بالسجـــون(.

أهـدف البـرنـامـج:
       •    الدفع املايل عن السجناء والسجينات والسجناء األحداث املعرسين الذين أنهوا الحق العام.
       •    االسهام يف حل قضايا السجناء والسجينات والسجناء األحداث العالقة يف النيابات واملحاكم.

        •     تقديم االستشارات القانونية للسجناء والسجينات والسجناء األحداث وملتابعي قضاياهم لدى الجهات املختصة.
       •    تقديم الدعم النفيس للسجناء والسجينات والسجناء األحداث وأرسهم.

       •    نرش السالم االجتامعي من خالل تقريب وجهات النظر بني السجني/السجينة وصاحب الحق.
       •    توفري الحامية القانونية للسجناء والسجينات والسجناء األحداث والفئات األكرث ضعفاً يف السجون.

       •    تحسني الصورة الذهنية للسجناء والسجينات والسجناء األحداث لدى املجتمع.
       •    الرصد واإلبالغ حول انتهاكات حقوق اإلنسان داخل السجون أو يف النيابات واملحاكم.

PP
برنامج الحماية

مؤسسة السجين الوطنية
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نهدف من خالل برنامج األمن الغذايئ إىل الحد من تدهور األمن الغذايئ يف سجون الجمهورية اليمنية 
وتحسني الوضع الغذايئ ألرس السجناء واملفرج عنهم يستفيد من الربنامج نزالء اإلصالحيات املركزية 
ومراكز الحجز االحتياطي ونزالء أقسام الرشطة والبحث الجنايئ واملحتاجني من أرس السجناء واملفرج 

عنهم، وتحسني سبل املعيشة للمفرج عنهم.

وقد جاءت فكرة الربنامج نظراً لتدهور األمن الغذايئ يف السجون بسبب احتواء السجون فوق طاقتها االستيعابية 
وعدم قدرة أرس السجناء واملفرج عنهم عىل الرشاء بسبب تأزم الوضع يف اليمن.

املستفيدون النهائيون من الربنامج:
       )السجون – عموم السجناء – أرس السجناء – املفرج عنهم(.

أهـدف البـرنـامـج:
       •    اإلسهام يف توفري االحتياجات الغذائية للسجناء والسجينات واألطفال املرافقني ألمهاتهم داخل السجون.

       •    اإلسهام يف توفري االحتياجات الغذائية ألرس السجناء واملفرج عنهم.
       •    االسهام يف توفري االحتياجات األساسية من املواد الغذائية للسجون.

       •    التعاون مع القامئني عىل السجون يف توفري االحتياجات الرضورية من املواد الغذائية.
       •    تحسني حياة املفرج عنهم من خالل تحسني سبل كسب العيش.

PSP 
برنامج األمن الغذائي

مؤسسة السجين الوطنية

11



خلف القضبان يوجد أنسان 1213

نهدف من خالل برنامج الصحة والصحة النفسية إىل اإلسهام مع الجهات الحكومية املعنية واملنظامت 
املحلية والدولية املهتمة إىل تحسني الوضع الصحي للسجون والسجناء مام يسهم يف الحد من انتشار 
األمراض واألوبئة بني أوساط السجناء والسجينات، ونحن إذ نسعى من خالل برنامج الصحة إىل تبني 
عالج بعض الحاالت املرضية الحرجة للسجناء وأرسهم، وتقديم األدوية واألدوات الصحية للوحدات 
الصحية يف السجون، وتوفري العالجات ألصحاب األمراض املزمنة، وتنفيذ حمالت طبية ملعاينة ومعالجة 
السجناء، وخلق جو صحي للحد من انتشار األمراض الوبائية وتنظيم حمالت صحية توعوية يف أوساط 

السجناء والقامئني عىل السجن.

املستفيــدون النهائيـــون من البــرنــامـج:
       )السجـــون – السجـنــاء – أسـر السجنــــاء(.

أهـدف البـرنـامـج:
       •    اإلسهام يف تبني عالج بعض الحاالت املرضية للسجناء والسجينات والسجناء األحداث.

       •    اإلسهام يف توفري األدوية لصيدليات السجون وألصحاب األمراض املزمنة.
       •    إعادة بناء وترميم وتأهيل الوحدات الصحية التابعة للسجون.

       •    اإلسهام يف التوعية والتثقيف الصحي وتوفري مستلزمات النظافة الشخصية. 
        •    املعالجة السلوكية والنفسية للسجناء والسجينات والسجناء األحداث )معالجة أسباب ودوافع الجرمية(.
       •    تبني بعض الكفاالت العالجية ألصحاب األمراض املزمنة للسجناء والسجينات والسجناء األحداث وأرسهم.

       •    توفري اللقاحات والتحصينات الالزمة والدورية للسجناء والسجينات والسجناء األحداث واألطفال.

MHP
برنامج الصحة والصحة النفسية

مؤسسة السجين الوطنية
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نهــدف من خالل برنامــج املياه واإلصحاح البيئي اىل خلق بيئة آمنة وصحية للســجناء والســجينات 
والســجناء األحداث والقامئني عىل الســجون حيث نسعى من خالل برنامج املياه واإلصحاح البيئي اىل 
القضاء عىل نواقل األمراض، وتنظيم حمالت النظافة، وتوفري خزانات تجميع املياه وفلرتات تنقية مياه 
الرشب، وإعادة ترميم وتأهيل شــبكات مجاري الرصف الصحي، والحاممات، وشــبكات املياه، وتوفري 

وسائل النظافة للسجون، وأدوات النظافة الشخصية للسجناء والسجينات والسجناء األحداث.

املستفيــدون النهائيـــون من البــرنــامـج:
       )الـسجـــون – السجنـــاء – القامئــون علــى السجــون(.

أهـــــداف البـرنـامـج:
نسعى من خالل برنامج املياه واإلصحاح البيئي إىل تحقيق التايل: 

       •    توفري املياه الصالحة للرشب وثالجات التربيد وفالتر تنقية املياه. 
       •    اإلسهام يف إعادة تأهيل وصيانة خزانات مياه الرشب وشبكات املياه.

       •    إعادة تأهيل مجاري الرصف الصحي والحاممات التابعة للسجون.
       •    معالجة النفايات ومكافحة نواقل األمراض لتقليل املخاطر الصحية يف السجون. 

       •    اإلسهام يف حفر آبار ارتوازية لتغذية السجون باملياه.
       •    توفري مواد وأدوات النظافة الكافية واملناسبة للمرافق الصحية وعنابر السجون.

       •    اإلسهام يف إقامة حمالت النظافة التي تشمل جميع مرافق السجون وباحاتها وتنظيف مقتنياتها.
       •    اإلسهام يف الحد من انتشار األمراض الوبائية من خالل )حمالت مكافحة ناقالت األمراض(.

 WASH
برنامج المياه واالصحاح البيئي

مؤسسة السجين الوطنية

1515



خلف القضبان يوجد أنسان 1617

نهدف من خالل برنامج التعليم والثقافة إىل خلق بيئة تعليمية وثقافية يف أوساط السجناء والسجينات 
والســجناء األحداث مام يســهم يف القضاء عىل األمية والترسب التعليمي يف السجون إذ يتم من خالل 
الربنامج تأثيث فصول الدراســة وتوفري أدوات التعلم والتنســيق للســجناء ملواصلة تعليمهم النظامي 
والخاص لدى الجهات امللتحقني بها خارج السجن والسعي يف إقامة وتبني فصول تدريس محو األمية 

وتأثيث املكتبات الثقافية التابعة للسجون.

املستفيــدون النهائيـــون من البــرنــامـج:
       )السجــــون – السجنــاء – أســر السجنـــاء – املفرج عنهـم(.

أهـداف البـرنـامـج:
       •    اإلسهام يف محو أمية السجينات والسجناء مبختلف فئاتهم العمرية.

       •    اإلسهام يف الحد من الترسب التعليمي يف أوساط السجينات والسجناء واألطفال. 
       •    اإلسهام يف إعادة تأهيل املرافق التعليمية يف السجون.

       •    اإلسهام يف توفري وسائل التعلم ومستلزمات التعليم.
       •    اإلسهام يف تأثيث مكتبات السجون ورفدها بالكتب العلمية والثقافية املفيدة.

       •    تنظيم االمسيات واللقاءات الثقافية داخل السجون.

ECP
برنامج التعليم والثقافة
مؤسسة السجين الوطنية
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نهدف من خالل برنامج املأوى واملواد غري الغذائية اىل تحسني مسكن السجناء والسجينات والسجناء 
واالحــداث من خــالل توفري الفرش والبطانيــات واملخدات واملاليات وإعادة تأثيــث وتأهيل املطابخ 
وإدخال منظومات الطاقة الشمســية للســجون وتوزيع املالبس املوســمية وتوفري غســاالت املالبس 
للسجينات والســجناء واألطفال وأرس املفرج عنهم وتوفري أدوات تجميع املخلفات وتجهيز الغساالت 

املركزية وتوفري األدوات املنزلية للسجون من سطول وأباريق وغريها.

املستفيــدون النهائيـــون من البــرنــامـج:
       )السجــــون – السجنــاء – أســر السجنـــاء – املفرج عنهـم(.

أهـدف البـرنـامـج:
       •    اإلسهام يف توفري الفرش والبطانيات واألغطية للسجينات والسجناء واألطفال.

       •    اإلسهام يف توزيع املالبس للسجناء والسجينات والسجناء األحداث وأرس السجناء واملفرج عنهم.
       •    اإلسهام يف تأثيث مطابخ السجون.

       •    إعادة تأهيل الغساالت املركزية يف السجون وتوفري غساالت منزلية للسجينات والسجناء األحداث.
       •    توزيع حقيبة الكرامة للسجينات. 

       •    توفري ادوات ووسائل تجميع املخلفات داخل السجون.
       •    اإلسهام يف إدخال منظومة الطاقة الشمسية للسجون.

       •    اإلسهام يف توفري متطلبات السجون والسجناء من األدوات املنزلية.

SNFI
برنامج المأوى والمواد غير الغذائية

مؤسسة السجين الوطنية
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نهــدف من خالل برنامــج بناء القدرات والتأهيل املجتمعي والتشــغيل يف حال الطــوارئ إىل تأهيل 
الســجينات والسجناء واألطفال إىل ســوق العمل بحيث يتغلبون عىل وضعهم املعييش بعد خروجهم 
من الســجن وتأهيل أبناء السجناء لسوق العمل بغرض تحسني سبل معيشة األرسة بعد غياب العائل 
الوحيد لها وتنفيذ برامج تأهيلية تسهم يف إعادة دمج السجناء يف املجتمع بعد خروجهم من السجن 
وتأهيل القامئني عىل ا لســجون مبا يســهم يف معاملة الســجناء وفق املعايري الدولية وإعالنات حقوق 
اإلنســان ومبا يحفظ لهم إنسانيتهم، وإقامة أنشــطة تأهيلية تسهم يف تحقيق هدف الرعاية الالحقة 

للمفرج عنهم.

املستفيــدون النهائيـــون من البــرنــامـج:
       )السجون – السجناء – أرس السجناء - القامئون عىل السجون –املفرج عنهم(.

أهـداف البـرنـامـج:
       •    تأهيل السجينات والسجناء واألحداث لسوق العمل.

       •    تأهيل شخص منتج لكل أرسة سجني فقري.
       •    إعادة دمج السجناء يف املجتمع.

       •    تدريب وتأهيل القامئني عىل السجون يف التعامل اإلنساين مع السجناء والسجينات والسجناء األحداث.
       •    اإلسهام يف ترميم وتأهيل معامل التدريب والتأهيل يف السجون.

       •    تبني برامج تسهم يف تحقيق أهداف الرعاية الالحقة للمفرج عنهم.

CBP
برنامج بناء القدرات وتحسين سبل المعيشة
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نهــدف من خالل برنامج املــرأة والطفل إىل حامية حقوق الســجينات واألطفــال املرافقني ألمهاتهم 
داخل الســجون وحامية السجناء األطفال والســجناء األحداث كفئة ضعيفة داخل السجون بالتعاون 
مــع رشكائنا مــن الجهات الحكومية ومنظامت املجتمع املحيل والــدويل والخريين، من خالل مواجهة 
ســوء التغذية وتوفري غذاء للســجينات الحوامل وتوفري برامج التعليــم والحامية والرعاية االجتامعية 
ووقاية الســجينات واألطفال من الوقوع كضحايا لالنتهاكات الجسيمة ومناهضة استخدام العنف ضد 

السجينات واألطفال املرافقني لهن والسجناء األحداث.

املستفيــدون النهائيـــون من البــرنــامـج:
       )السجينات – السجناء األحداث – السجناء األطفال – أطفال السجينات(.

أهـداف البـرنـامـج:
       •    اإلسهام يف الدفاع عن حقوق السجينات وأطفالهن والسجناء األحداث واألطفال.

       •    تقديم الرعاية التعليمية للسجينات وأطفالهن والسجناء األحداث واألطفال.
       •    تقديم الرعاية الصحية للسجينات وأطفالهن والسجناء األحداث واألطفال.

       •    تقديم الرعاية االجتامعية للسجينات وأطفالهن والسجناء األحداث واألطفال.
       •    تأهيل السجينات والسجناء األحداث لسوق العمل.

       •    تبني إقامة برامج وأنشطة تسهم يف تحسني الوضع النفيس للسجينات وأطفالهن.
            والسجناء األحداث واألطفال مبا يسهم يف إعادة دمجهم يف املجتمع.

       •    تحسني الصورة الذهنية عن السجينات والسجناء األحداث واألطفال.
       •    منارصة ومساعدة السجينات الاليت رفضهن املجتمع.

WCP
برنامج المرأة والطفل

مؤسسة السجين الوطنية
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نظراً ملا مير به الوطن من ظروف طارئة واســتثنائية ومن باب املســؤولية املجتمعية التي توليها مؤسسة السجني 
الوطنية ممثلة برجال املال واألعامل القامئني عىل رأس هذه املؤسسة فقد عملنا عىل إطالق برنامج اإلغاثة الوطني 

بتاريخ: 2015/4/16م، بالرشاكة مع منظامت املجتمع املدين لتقديم املساعدات اإلغاثية للنازحني واملترضرين.
ونحن من خالل الربنامج نسعى إىل تحسني الوضع اإلغايث واإلنساين يف اليمن من خالل تقديم املعونات اإلنسانية 
واملساعدات اإلغاثية والدعم النفيس والصحي واملادي والعيني يف مختلف املجاالت عىل املستوى املحيل للمترضرين 
واملنكوبني والنازحني واملجتمعات املضيفة لتخفيف املعاناة املعيشية واملأساة اإلنسانية يف أماكن االحتقان والتوتر 
ومناطــق النزوح مبا يضمن تأمني الوضع املعييش واإليوايئ للمترضرين بشــكل فعال ومســتدام، ملتزمني مببادئ 

اإلنسانية والرشاكة والحيادية والشفافية وعدالة التوزيع.

األهداف االسرتاتيجية:
       •    رفع مساحة التغطية اإلغاثية للمترضرين يف املناطق املنكوبة.

       •    تحسني الوضع الصحي والغذايئ واملعييش وتقديم الدعم النفيس للمترضرين يف املناطق املنكوبة.
       •    اإلسهام يف تحسني الوضع اإليوايئ اآلمن للنازحني.

       •    تحسني الرشاكة مع الجهات واملؤسسات العاملة يف الجانب اإلنساين واإلغايث.

مجاالت الربنامج:
       •    مجال الحامية.

       •    مجال الصحة والصحة النفسية.
       •    مجال املياه واإلصحاح البيئي والنظافة. 

       •    مجال التعليم والثقافة.

•    مجال املأوى واملواد غري الغذائية. 
•    مجال بناء القدرات واإلنعاش املبكر. 

•    مجال التعليم والثقافة.

RNP
برنامج اإلغاثة الوطني
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�شنعـــمـــــل بــــاأذن اهلل جـمـيـــعــًا بالــ�شــراكــــة مع 
الـــجهـــــات الــحــكـــومـــيــة والــقـــطـــــاع اخلا�ــص 
 ومنظمــات الـمـجتــمــع املــدين املحليــة والدولية،
من اأجــل رعايــة نزالء الــ�شـجــون واالهتمام بهم، 
والعمل على تنميتهم   وتاأهيلـــهـــم   وبناء  �شخ�شيتهم 
االيجابية، وال�شعي من اأجل نيل حريتهـــم، ليكونوا 

الأنف�شهم ووطـــنهـــم اأفـــرادًا فـاعلـــيـــــن.

موؤ�ش�شة ال�شجني الوطنيةاأمانـــــة العـــا�شمــــةالوزارات  والهيئات احلكومية

وثيقة رعاية ال�سجناء

 م�سلحة التاأهيل واال�سالح اأمانـة العــا�سمـة  موؤ�س�سة ال�سجني الوطنية

نهــدف من خالل الربنامج اىل تعزيز مبدأ الرشاكة بني املؤسســة والجهات األخــرى ذات العالقة والجهات 
الداعمة للسجون من منظامت محلية ودولية من أجل تقديم خدمة إنسانية منوذجية للسجناء والسجينات 
واألحداث والقامئني عىل الســجون واملجتمع املحيط بالسجناء يف مختلف املجاالت )االجتامعية، والصحية، 
والتعليمة وبناء القدرات ...الخ(، ونحن نؤمن مببدأ الرشاكة كحل أمثل لتقديم خدمات إنسانية ذات جودة 

عالية للمستهدفني بأنشطة املؤسسة.

املشــاركة املجتمعية والتنسيق الفعال مع كافة الهياكل املرتبطة بالسجينات والسجناء واألحداث مبدأ هام 
تنتهجه املؤسسة لتحقيق خدمات تلمس معاناة السجن والسجني والسجان وأرسة السجني واملجتمع املحيط 

واملفرج عنهم.

املستفيــدون النهائيـــون من البــرنــامـج:
      )السجناء – القامئون عىل السجون – الجهات املهتمة بالسجون – أرس املفرج عنهم(.

CP
برنامج التنسيق والشراكة
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نهــدف من خالل الربنامج إىل التوعية باملواثيق واملعاير الدولية املتعلقة بحقوق اإلنســان بغرض إكســاب 
املجتمع توعية قانونية، من خالل إحياء املناسبات العاملية باملشاركة مع الجهات الحكومية ومنظامت األمم 

املتحدة واملنظامت املحلية والدولية املهتمة بحقوق اإلنسان.

 ومن خالل أنشطة ثقافية وتوعوية وحمالت منارصة لتعريف الجمهور العام والخاص املستهدف بالقانون 
الدويل اإلنساين واملواثيق واملعاهدات الدولية املرتبطة بحقوق اإلنسان والحفاظ عىل كرامته والحدود الدنيا 
ملعاملة الســجناء مبختلف فئاتهم العمرية والجنسية وبخاصة الفئات الضعيفة يف السجون، مثل السجينات 
وأطفالهن والســجناء األحداث وإيصال رسائل السجناء للسلطات املختصة ألهمية مراعات حقوق السجناء 

والسجينات والقامئون عىل السجون.

املستفيــدون النهائيـــون من البــرنــامـج:
      )السجناء – القامئون عىل السجون – الجهات املهتمة بالسجون – أرس املفرج عنهم(.

RO
برنامج المناصرة
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