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  ةااللكتروني ةاالرشف لبرنامج تفصيلي تقرير

 :  الاو

 

 6102 اغسطس الي 6102 اغسطس من دروسوس حاالت عدد . 

 حاله 45:  االجمالي  

 (  84) بنسبة ذكور 52 عدد % 

 ( 25)  بنسبة اناث 52 عدد % 

  حاله 03:  الزقازيق بفرع الحاالت عدد

  حاله 58:  االسكندريه بفرع الحاالت عدد

 المختصر الوحدات تقارير  

 االجتماعيه الوحده : 

 – االفراج قبل – اجتماعي تقرير 2 عدد .1

  – االفراج بعد – اجتماعي تقرير 84 عدد .2

 ةالقانوني الوحده : 

 – االفراج قبل – قانوني تقرير 52 عدد .1

  – االفراج بعد – قانوني تقرير 54 عدد .2

 ةالنفسي الوحده  : 

  – االفراج بعد – نفسي تقرير 88 عدد -1

 . بعد عنهم االفراج يتم لم(  محتجزه)  حاله 43 فرق هناك ان حيث

 االقتصادي التمكين  : 

  – االفراج بعد – مشروع 4 عدد -1

 – االفراج بعد – توظيف 8 عدد -2

 القانوني بالوضع تقرير : 

 ( الملف التوثيق تاريخ)  : التسجيل عند 

  عنه مفرج 52 عدد -1

  محتجز 54 عدد -2

 6102 – 6102 عام خالل الحاالت مع العمل بعد  

  عنه مفرج 88 عدد -1

  محتجز 43 عدد -2
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 : اـــثاني

 6102 اغسطس الي 6102 اغسطس من حياه مؤسسة حاالت عدد . 

 حاله 060:  االجمالي   

 (  54) بنسبة ذكور 52 عدد % 

 ( 77)  بنسبة اناث 20 عدد % 

  حاله 20:  الزقازيق بفرع الحاالت عدد

  حاله 24:  االسكندريه بفرع الحاالت عدد

 : اـــثالث

 : ةعام مالحظات

  وجاري دروسوس مشروع خارج حياه حاالت من  البرنامج داخل  كبيانات(  حاله 061)   عدد ادخال يتم لم 

  ادخالها علي العمل

 اآلتي وجود تبين االحتجاز مراكز تقرير رصد عند : 

سجون غير مستهدفة من المشروع كسجن لقضاء  داخل عقوبتهم لقضاء طويله دلمد السجناء وجود .1

 الي شهر من خروجهم قبل المشروع من المستهدفه المحافظات لسجون تحويلهم تم ثم مدة العقوبة 

 . التوثيق تم حيثفي محال أقامتهم  شهرين

 لذلك المشروع داخل المستهدفه للمحافظات اقامتهم محل التابع الحاالت من كبير عدد لوجود ونظرا -

  المشروع من المستهدفه المحافظات داخل ترحيالت واماكن ومراكز اقسام داخل حاالت يوجد انه نجد

 البرنامج لدخول احتياجهم لشدة السن معيار من استثنائهم تم حاله 6 عددها المؤسسه داخل الحاالت بعض هناك 

 . معهم البرنامج معايير باقي وتوافق

 اوراق وجود لعدم نظرا المبلغ خالل من السن علي التعرف يتم لم حاالت 2 وعددهم االخري الحاالت بعض كهنا 

 . استخراجها علي العمل وجاري لهم ثبوتيه

 )   األتي  بناءا علي 44-53الحاالت ضمن الفئة العمرية من تم وضع هذه: 

   دون وجود ورق ثبوتي ,لسن الحالة  المبلغ وتقييمهألولية مع االمقابلة  

  يدعم البرنامج خاصية عدم وجود سن حيث سيوجد خلل تابع في أصدار التقارير الحقا ال. ) 


