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 " مبادرة إغاثة سجين " إنسان

في مدينة عدن جنوب الجمهورية اليمنية بعد شعور غير عادي من األلم للوضع الذي كان يعانيه  2011أُطلقت إغاثة سجين عام 

كأحد فئات المجتمع المنسية والمضطهدة مجتمعياً رغم كونها جزء ال يتجزأ من مقيدي الحرية بشكًل عام والسجناء بشكل خاص ؛ 

 . المجتمع ؛ السيما أن السجين يفقد الكثير من حقوقه داخل المنشأة العقابية وفي مقدمتها الحق في العيُش الكريم

 ً  " ومن هنا جاءت إغاثة سجين تحت شعار " لكل إنسان الحق بالحياة بكرامة وأن كان مذنبا

 . إغاثية ( -تنموية  -إنسانية  -كمبادرة ) طوعية 

 : االهداف

 . نشر وعي بحقوق السجناء في المجتمع وبين أوساط السجناء أنفسهم (1

 . االغــــــاثة الحياة ويحتاج عال يستطيتبصير المجتمع بأن هنالك من  (2

 . أساسية إنسانية احتياجاتلهم من  نما يمكإغاثة السجناء بتوفير  (3

 . خلق مناصره مع المجتمع المحلي والدولي (4

 . متابعة بعض القضايا االكثر أهميةً المرتبطة بالحريات لفئات النساء واالطفال (5

 . لفت انظارهم لحقوق السجناء المغيبةخلق شراكه مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولي ل (6

 .. " ترشيد وتوعية الجهات المختصة بحقوق االنسان " بحقوق السجنـــــــــاء (7

https://www.youtube.com/watch?v=ec1ib_4k_d4 

ً  اهتماماحققت المبادرة  كإحدى  اختارتهابعض المنظمات التي  اهتمامودولياً لكل من يهتم بمقيدي الحرية فحازت على  محليا

 .. المبادرات االوائل صانعةً للتغيير في اليمن

أسست المبادرة المحامية والناشطة الحقوقية وردة بن سميط حيث قامت إحدى المنظمات بصناعة فيلم وثائقي حول عملها في 

 .. السجون

 .. ائقيفيلم وث

k_35XZX9RU-https://www.youtube.com/watch?v= 

المجتمع بعدن { يشرح  تتابلوهاوايضاً لقاء صحفي مع " هنا صوتك " بعنوان } قصة محامية يمنية خلف القضبان تكسر 

 .. البدايات

press.com/news29481.html-http://yemen 

حققت المبادرة انجازات كبيرة على المستوى المحلي والدولي من خالل تسليط الضوء اإلعالمي حول أوضاع السجناء واألحداث 

 . حيث العمل على تأهيلهم وتدريبهم وبناء قدراتهمواطفال السجينات والسجينات وأسرى الحرب من 

قامت المبادرة بمساعدة معظم فئات المجتمع تحت مسمى " مبادرة إغاثة إنسان " من خالل مساعدة  2015خالل حرب اليمن 

 .. الجرحى واالطفال والنساء في المستشفيات وفي أماكن النزوح
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ال " اسرى الحرب " وإعادة تأهيلهم وإدماجهم بالمجتمع وإعادتهم الى أسرهم مع االطف 2015للمبادرة دوراً رائداً خالل عام 

 .. ومدنهم آمنين

jXfCGObFvE-https://www.youtube.com/watch?v= 

mlab.com/news/483941-http://al 

media.net/news_details.php?sid=10965-http://yemen 

 االطفال في اليمنحملة مناصرة لمناهضة تجنيد  2015في اليمن أقامت المبادرة عام  لألطفالمن تجنيد  ثما يحدوعلى ضوء 

https://www.youtube.com/watch?v=vuWTg7duVBU 

http://www.alomanaa.net/news33499.html 

 : قع االلكترونيوالم

http://www.adallah.org/ 

Wardabensumeet@hotmail.com 

 :قع ع الفيس بوكوملا

https://www.facebook.com/Adalah.org/ 

https://www.facebook.com/groups/410287502359800/?fref=ts 

 " قناة اليوتيوب الخاصة أ. وردة بن سميط تنشر فيها بعض االعمال الخاصة بالمبادرة والمؤسسة .. بعنون " إغاثة انسان

https://www.youtube.com/channel/UC5isU_gVmVmX6hKnn_OjePw 
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