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 كلمة مؤسسة حٌاه:

 اإلجرام حلقة كسر فً الصلة ذات األطراف جمٌع مساعدةإن هدف مؤسسة حٌاه للتنمٌة والدمج المجتمعً هو 

 الجهات مع الوثٌق بالتنسٌق التأهٌل إعادة برامج تعزٌز أو/و بدء كٌفٌة حول فنٌة إرشادات توفٌر خالل من

 تستند أن على دوًما سنحرص. الخاص والقطاع المدنً المجتمع ذلك فً بما الحكومٌة، وغٌر األخرى الحكومٌة

" المعٌارٌة البوصلة" إلى دقةب واالقتصادٌة والقانونٌة واالجتماعٌة النفسٌة والخدمات مبادئ التوجٌهٌةال جمٌع

 .الصدد هذا فً وجهتها لتحدٌد المنظمة توجه التً

 تقنٌة مساعدة تقدٌم خالل من أعاله المذكورة اإلرشادات تطوٌر المكتب ٌستكمل سوف الثانٌة، الخطوة وفً

 تأهٌل إلعادة حسنةم   أو جدٌدة برامج تنفٌذ لدعم العالم أنحاء جمٌع فً مختارة أعضاء دول إلى ملموسة

 لحقوق وامتثاله المحلٌة لالحتٌاجات المقترح البرنامج استجابة مدى ذلك فً بما ،السلٌم التخطٌط إن. السجناء

 والتدرٌب المهنً التعلٌم على ركزست   والتً الدعم، لهذا ربٌسٌة اختٌار معاٌٌر سٌوفر واستدامتها، اإلنسان

 .النساء على التركٌز مع ،للسجناء السابقٌن العمل وبرامج المهنً

فرصة جدٌدة من خالل تولٌد الدخل للسجناء السابقٌن، تعزٌز احترامهم لذاتهم، زٌادة مؤهالتهم وفرص العمل؛ 

 للمساواة هامة وسٌلة هو المجتمع من جزء السابقٌن السجناء أن حقٌقة حول الجمهور تثقٌف أعم، وبشكل

 .مجتمعنا فً استدامتها حول .والتمكٌن

 وغٌر الحكومٌة والمحلٌة، الدولٌة المؤسسات مع ، والرسالة والرؤٌة والمهام األهداف مع شراكة فً هذا

 هذا نتابج إلى الوصول فً للنجاح وإخالص بثقة ساعدتنا التً دورسوس، مؤسسة نذكر وهنا الحكومٌة،

 .التقرٌر

 نرمٌن البحطٌطً

 مدٌر تنفٌذي

  



 التقرٌر المرحلً المؤقت

 مقدمة  1

 التأهٌل والدمج المجتمعً للسجناء السابقٌن مع التركٌز على السجٌنات السابقات.نحو إعادة عنوان المشروع: 

 رقم التقرٌر المرحلً:

 2138ٌونٌو  – 2138ٌناٌر  الفترة التً ٌشملها:

 تارٌخ التقرٌر: 

 نرمٌن البحطٌطً مدٌر المشروع –نبٌل أمٌرة تم إعداد  التقرٌر من قبل: 

 درمنى غنتم استعراض التقرٌر من قبل: 

 

 ملخص تنفٌذي:

أفراد الذٌن ٌؤمنون  8من قبل فرٌق مكون من  2135تأسست مؤسسة حٌاه للتنمٌة والدمج  المجتمعً فً ماٌو 

بفكرة إعادة التأهٌل والدمج المجتمعً فً مدٌنة أبو حماد، والتً ٌتواجد بها العدد األكبر من السجناء المفرج 

 التضامن وزارة" قبل من علٌه الموافقة وتمت المشروع "دروسوس" مؤسسة قبلت وقدعنهم فً المحافظة. 

 الوصول إلى المشروع ٌهدف والذي عنهم المفرج للسجناء المستهدف العدد(. 2136 أغسطس فً" )االجتماعً

 وفً. واإلسكندرٌة ٌرةحالب ،بٌةوالقلٌالشرقٌة،  محافظات سجون من السجٌنات على التركٌز مع 311 هو إلٌه

 هذه مثل. بالخدمات البرنامج إدخال معاٌٌر ٌستوفون سابقا سجٌنا 311 تزوٌد تم بالتقرٌر، المشمولة الفترة

 وزاراتال .المستهدفٌن السكان إلى األخرى المدنً المجتمع منظمات تصل ال حٌث نوعها من فرٌدة الخدمات

 ".االجتماعً التضامن وزارة"و" الداخلٌة وزارة" حٌاه هً مؤسسة التً تستهدفها الربٌسٌة المعنٌة

 التً المشارٌع من لمجموعة تموٌل على الحصول فً حٌاه  مؤسسة نجحت بالتقرٌر، المشمولة الفترة خالل

 للتعاون كنتٌجة مٌد،اآلي و األوروبً االتحاد مفوضٌة خالل مناالستراتٌجٌة  خطتها تحقٌق إطار فً تعمل

 مع العمل فً. االجتماعً التضامن ووزارة الداخلٌة وزارة مع عالقاتها تنمٌة وفً ،"دورسوس" مع المثمر

 على والحصول السجناء، قوابم على الحصول فً وخاصة التعاون، فً ملحوظ تطور هناك الداخلٌة، وزارة

األخصابٌٌن االجتماعٌٌن  دخول وتأكٌد المشروع، من مستهدفة مجموعة - السجن موظفً لتدرٌب الموافقة

 مؤسسة عقدت. السجن ضباط من ودٌة موافقة مع ،رسمٌاً  السجناء لزٌارة للمحامٌن كبدٌل العمال بمؤسسة حٌاه 

 بروتوكول توقٌع على لالتفاق االجتماعً التضامن وزارة مع اجتماعات عدة المجتمعً والدمج للتنمٌة الحٌاة

 .التعاون

  



 انتىمية انعامة نهمىظمة انشريكة:  2

 على التموٌل من مشروع ابدأ_حٌاه(فعالٌات لرفع كفاءة فرٌق العمل )ال ٌعتمد 

 لٌات لرفع كفاءتهم:اععمل مؤسسة حٌاه فً العدٌد من الفالتقرٌر، شارك فرٌق خالل الفترة التً ٌغطٌها 

 الحاضرٌن المكان التارٌخ لٌةاعالف م

تعمٌم المنظور الجنسانً فً مجال رصد وتقٌٌم خدمات  3
اللواتً مكافحة فٌروس نقص المناعة البشرٌة للنساء 

 ٌتعاطٌن المخدرات

 هالة فؤاد القاهرة 2138-3-3إلى  22-2

 أحمد عبد المنعم اإلسكندرٌة 21/2/2138-32 الوعً بالعنف ضد المرأة 2

 دعاء عبد الرحمن اإلسكندرٌة 33/2/2138-33 والجنسٌة اإلنجابٌة الصحة مجال فً التثقٌف 3

 أحمد عبد المنعم اإلسكندرٌة 8/2/2138-2 مقدم من األمم المتحدة –عالج اإلدمان  4

 دعاء عبد الرحمن اإلسكندرٌة 8/2/2138-2 األمم المتحدة –إعداد مرشد عالج إدمان  5

 خدمات وتقٌٌم رصد مجال فً الجنسانً المنظور تعمٌم 6
 اللواتً للنساء البشرٌة المناعة نقص فٌروس مكافحة

 المخدرات ٌتعاطٌن

 رشا السهٌلً القاهرة 2138-3-3إلى  22-2

 دٌنا بكاري القاهرة 2138-3-33:35 كتابة المشارٌع 2

 

 :فٌها عملهاتم مناقشة  التً والفعالٌات المؤتمرات فً أًٌضا حٌاه مؤسسة شاركت ذلك، على وعالوة

 التعاون مع وزارة الداخلٌة:

 المؤسسة بدأت ؛2138 ٌناٌر شهر خالل التعاون، بروتوكول وضع هدف المجتمعً والدمج للتنمٌة الحٌاة مؤسسة نفذت

حٌاه  مؤسسة - اإلنسان حقوق قطاع - الشرطة أكادٌمٌة حول الداخلٌة وزارة فً 2138 ٌناٌر 3 الثالثاء ٌوم لقاءات بعقد

 حول فؤاد محمود اللواء مع اجتماعاً  عقدت التنفٌذي، المدٌر -ًالبحطٌط نرمٌنفً  ممثلة المجتمعً دمجوال للتنمٌة

 .األخرى الموافقة إجراءات واستكمال المؤسسة مع للتوقٌع ٌجري البروتوكول أن وأخبرنا التعاون، بروتوكول

 .االستعادة مهمة لتنفٌذ المؤسسة اتخذتها التً القانونٌة واإلجراءات اإلٌواء مرافق تفاصٌل مؤسسة حٌاه شرحت -

 من اتصال على بناء الداخلٌة وزارة فً اإلنسان حقوق قطاع ًحطٌطالب نرمٌن السٌدة زارت ،2138 ٌناٌر 24 فً -

 أماكن فً السجٌنات حالة لتحسٌن المساعدة تقدٌم حول البروتوكول، إلى البنود بعض إلضافة اإلنسان حقوق قطاع

 .االحتجاز

 فً القاهرة فً الالحقة الرعاٌة إدارة مع اجتماعاً  ،المدٌر التنفٌذي ً،حطٌطالب نرمٌن عقدت ،2138 فبراٌر 35 فً -

 حٌاة بناء إعادة و دعم فً الداخلٌة وزارة مع حٌاه وتعاون المجتمع فً السجناء إدماج إلعادة نظام لتطوٌر محاولة

 الرعاٌة إدارة موظفً إلى باإلضافة عنهم، اإلفراج لهم، عقب قانونٌة خدماتوتقدٌم  عنهم اإلفراج وبعد قبل السجناء

قد للسجناء، اإلدماج وإعادة التأهٌل إعادة خدمات لتوفٌر الوحٌدة السلطة هً الالحقة الرعاٌة وكانت الالحقة،  معاجتماع  ع 

 وشرحت ،الالحقة والمؤسسة الرعاٌة إدارة بٌن البروتوكول توقٌع فً الالحقة، الرعاٌة إدارة من حبٌب محمد العمٌد

 واألخصابٌٌن المدٌرٌن بتدرٌب سماحلل البروتوكول فً بند له ٌكون أن واقترح وأهدافه المشروع نرمٌن السٌدة

 .المؤسسة خالل من الالحقة الرعاٌة ظباطو االجتماعٌٌن

  دوري بشكل الخدمات لشرح السجون مسؤولً مع استشارٌة اجتماعات عقد وأٌضا -  

 السجناء مشاكل جمٌعكفالة ل التأهٌل إعادة نظام تطوٌر فً إشرافها وتحت الداخلٌة وزارة مع التعاون إلى باإلضافة

 المجتمعً. الدمج عملٌة وتنظٌم والنفسٌة واالجتماعٌة القانونٌة

 حقوق قطاع بزٌارة التدرٌب يستشارا - حافظ عاطفو تنفٌذي مدٌر - ًحطٌطالب نرمٌن قامت ،2138 فبراٌر 23 فً

 مع البروتوكول أحكام مناقشة هو االجتماع هذا من الغرض وكان الشرطة، أكادٌمٌة - الداخلٌة وزارة مبنى فً اإلنسان

 .القطاع



 تم عقد اجتماعات فً السجون من قبل أ. نرمٌن البحطٌطً، أ. عاطف حافظ، أ. محمد جمال:

 ًسجن بنها العموم 

 السجنمدٌر  قبل من التعاون تم وقد ،العمومً بنها سجن بزٌارة المجتمعً والدمج للتنمٌة الحٌاة مؤسسة قامت

 برنامج فً وأهدافها وأنشطتها المؤسسةب تعرٌفال المقابلة خالل من تم، كما السجن وكاتب السجون وضباط

بزٌارة السجن  ، حٌث تقوم المؤسسةوعابالتهم عنهم المفرجو لسجناءل عًالمجتم جالدم وإعادة التأهٌل إعادة

 .الشروط ٌستوفون نالذٌ ومعرفةمرة كل شهر لمقابلة بعض الحاالت وعابلتهم 

 سجن الزقازٌق 

 المؤسسةب تعرٌفال المقابلة خالل منتم و السجن مدٌر قبل من ومًمالع الزقازٌق سجن مع التعاون تم

 حٌث، وعابالتهم عنهم المفرجو للسجناء عًالمجتم جالدم وإعادة التأهٌل إعادة برنامج فً هاوأهداف وأنشطتها

 .الشروط ٌستوفون الذٌن ومعرفة وعابلتهم الحاالت بعض لمقابلة شهر كل مرة السجن بزٌارة المؤسسة تقوم

 لمعرفة أسر السجناء تسهٌل فً الستخدامه حٌاه مؤسسة أمناء مجلس من كمبٌوتربجهاز  المؤسسة تبرعت كما

 .الزٌارة موعد

 سجن بورسعٌد 

 بورسعٌد سجن مع التعاون تمالعمومً،  بورسعٌد سجن بزٌارة المجتمعً والدمج للتنمٌة الحٌاة مؤسسة قامت

 برنامج فً هاوأهداف وأنشطتها المؤسسةب . وقد كانوا على دراٌةوواعظ السجن السجن ضباط قبل من ومًمالع

. ٌتم زٌارة السجن شهرٌاً ومقابلة بعض وعابالتهم عنهم المفرجو للسجناء عًالمجتم جالدم وإعادة التأهٌل إعادة

 الحاالت وعابلتهم.

 سجن دمنهور 

 محافظة فً قعٌ والذي ،العمومً دمنهور سجن إلى بزٌارة المجتمعً والدمج للتنمٌة الحٌاة مؤسسة قامت

 .اإلسكندرٌة من كم 45 و القاهرة، من كم 365 حوالً بعد على البحٌرة،

 المؤسسة وأنشطة المؤسسة مع مقابلته خالل من السجن مدٌر قبل من ومًمالع دمنهور سجن مع التعاون تم وقد

 السجن وزٌارة وعابالتهم والسجناء للسجناء االجتماعً اإلدماج وإعادة التأهٌل إعادة برنامج فً وأهدافها

ا ًٌ  .الشروط ٌستوفون نالذٌ ومعرفة وأسرهم الحاالت ومقابلة شهر

 التعاون مع وزارة التضامن االجتماعً

عقدت مؤسسة حٌاه للتنمٌة والدمج المجتمعً عدة اجتماعات مع وزارة التضامن االجتماعً للموافقة على توقٌع 

 كول تعاون مع الوزارة.بروتو

عقدت مؤسسة حٌاه مع المسبولٌن الحكومٌٌن فً وازرة التضامن االجتماعً فً القاهرة   2138مارس  23فً  -

بأعمال  المؤسسة تقوماجتماعاً لمناقشة تنفٌذ المؤسسة إلجراءات إنشاء مأوى للسجٌنات المفرج عنهم حٌث 

 لتشكٌل التضامن وزارة نم الصادر القرار على ابناءً  لإلقامة المناسب األثاث وتجهٌز اإلصالح والصٌانة

 .السجناء رعاٌة جمعٌةل إدارة مجلس

 مبنى ترمٌم بمهمة للقٌام اتخذتها التً القانونٌة واإلجراءات المأوى تسهٌالت تفاصٌل مؤسسة حٌاه وشرحت -

 .السابقٌن للسجناء مأوىك إنشاءها أن المقرر من التً السجناء، رعاٌة جمعٌة

 التقرٌر:التً ٌغطٌها فترة ال خاللنتابج التعاون مع وزارة التضامن ومنظمات المجتمع المدنً 

 .االجتماعً التضامن وزارة فً المساعدة خطل( حالة 22) تحوٌل -

 .والكرامة التكافل معاش لدفع (حاالت 5) تحوٌل -

 التً تقٌمها المدٌرٌة. العمل ورشفً  للتدرٌب المؤسسة حاالت لتحوٌل العاملة القوى مدٌرٌة مع التعاون -

 .والمدٌرٌة المؤسسة بٌن لتعاونل والرٌاضة الشباب وزارة وكٌل إلى خطاب لتقدٌم والرٌاضة الشباب -

 .المساعدة خط عبر( حاالت 4)لـ  الغذابٌة للسلع صندوقٌن توفٌر تم -

 .والكرامة التكافل لمعاش( حالة 3) تحوٌل -

 ومكافحة اإلدمانالتعاون مع الصندوق المصري لعالج 

ربٌس وحدة قٌاس  –مع د. عبد السالم شرف  2138فبراٌر  32، عقدت مؤسسة حٌاه اجتماع فً 2138خالل فبراٌر 

 الصندوق المصري لعالج ومكافحة اإلدمانباألثر 



كان الهدف من االجتماع هو الموافقة على توقٌع بروتوكول تعاون بٌن مؤسسة حٌاه وصندوق مكافحة اإلدمان للعمل على 

إلى مستشفٌات متخصصة، كما تم مناقشة إنشاء وحدة أبحاث ومن ثم تحوٌلها تحوٌل حاالت المؤسسة إلى الصندوق 

حٌث تعمل هذه الوحدة على للتدرٌب بالتعاون مع الصندوق وبمشاركة المركز القومً للبحوث الجنابٌة واالجتماعٌة. 

  إصدار نشرات بحثٌة.

 مع والتعامل والصندوق سةالمؤس بٌن توقٌعه المزمع البروتوكول شروط على االتفاق هو االجتماع من الغرض كانكما 

 .البروتوكول أحكام

 والمهمشات النساء المفرج عنهم جودم تأهٌل إعادةللمساعدة فً  اإلدمان مكافحة صندوق فً المؤسسة تشارك .3

 .حالتها ومتابعة اإلدمان لحاالت العالج توفٌر على والعمل اإلسكندرٌة شرق إقلٌم فً

 مما المجاالت، جمٌع فً المؤسسة عمل على الصندوق تدرٌب فً اإلدمان مكافحة صندوق فً المؤسسة تشارك .2

 .لإلدمان الطبٌة والحاالت النفسً الدعم تقدٌم على للعمل والمتطوعٌن المتخصصٌن ٌؤهل

 خبرة دعم ٌتم بحٌث مؤسسة كلل والخبرة العمل بمجاالت المتعلقة المؤسسٌة الخبرات االتفاق أطراف ٌتبادل .3

 العمل خطة العقد فً األطراف تحدد ذلك، على وبناء. الخبرات هذه تبادل عملٌة خالل من المؤسستٌن موظفً

 .المؤسسات هذه موظفً بٌن واإلدارٌة التقنٌة الخبرات وتبادل

التً  الحاالت على اإلدمان مكافحة صندوق وقدرات المؤسسة قدرات مع المتوافق المجانً الطبً الدعم توفٌر .4

 .ًالمجتمع الدمجو لتنمٌةل حٌاه مؤسسة تمثلها

 مكافحة لصندوق المجتمعً دمجوال للتنمٌة الحٌاة مؤسسة لهاتحو التً للحاالت الوعًو الفنً الدعم توفٌر .5

 .اإلدمان

 الحدٌثة العالج وأسالٌب اإلدمان لمكافحة خاصة مؤتمرات أو ندوات بعقد اإلدمان مكافحة صندوق قٌام حالة فً .6

 .اجتماعاتهٌبة  فً أو منظمة كانت سواء والمؤتمرات، الندوات هذه فً المؤسسة تشارك الناجحة، والحاالت

 اإلدمان مكافحة مجال فً والمتخصصٌن المتطوعٌن تدرٌب إلى المؤسسة اإلدمان مكافحة صندوق ٌدعو .2

 .إحالتها وكٌفٌة الحاالت مع التعامل وطرق

 34 فً .عنهن المفرج النساء إدمان حاالت لتحوٌل استراتٌجٌة تطوٌر فً اإلدمان مكافحة صندوق ٌشارك .8

 الصندوق فً راألث قٌاس وحدة ربٌس شرف، السالم عبد الدكتور مع اجتماعاً  المؤسسة عقدت ، 2138 أبرٌل

 فً هاقشتتمت منا التً البحث وحدة أسس تأسٌس هو االجتماع من الهدف وكان. اإلدمان لمكافحة المصري

 .السابق االجتماع

 .إصدارها فً المؤسسة ترغب التً واألبحاث للدراسات والبرامج الخطط البحث وحدة تعد -3

 .األبحاث وحدة تتطلبها التً ةوالمٌدانٌ والتطبٌقٌة البحثٌة والنظرٌات الدراسات إجراء -2

 .النتابج تنفٌذ فً معها والتعاونالمعنٌة  الجهات على هاوتوزٌع البحوث نشر -3

 .البحثٌة راتوالنش والكتب والدورٌات راتالنش إصدار -4

 .المؤسسة لخطة وفقاً  خبراتهم من لالستفادة مصر وخارج داخل من والباحثٌن الخبراء مع الخبرات تبادل -5

 .البحثٌة المؤسسات مع العلمً التعاون وتوسٌع تحقٌق -6

 التعاون مع الهٌبات الحكومٌة األخرى:

 : الحكومٌة الهٌبات هذه مع التعاون وطلبت باالتصال حٌاه مؤسسة قامتهذا التقرٌر، التً ٌغطٌها فترة ال خالل

 صندوق عالج اإلدمان 

 البرنامج القومً لمكافحة اإلٌدز 

 المجلس القومً للمرأة 

 مع حٌاه مؤسسة تدرٌب من واالستفادة التتحوٌال لخدمات حٌاه مؤسسة بتقدٌم الخاص البروتوكول بشأن إخطارهم تم وقد

ا وٌقومون األطراف هذه ًٌ  لخدمات الالزمة الخدمات لتقدٌم شركاء لٌصبحوا البروتوكول فً النقاط بعض بتعدٌل حال

 .عام بشكلحٌاه  مؤسسةول للنساء المأوى

  



 :المحلٌة ةالغٌر حكومٌ منظماتالالتعاون مع 

 مع التعاون بروتوكوالت من عدد توقٌع تم المشروع، نطاق فً المؤسسة تقدمها التً الخدمات كفاءة زٌادة أجل من

  :التالً النحو على المشروع، نطاق ضمن الخدمات تقدٌم مجال فً العاملة المحلٌة الحكومٌة غٌر المنظمات

 الحالة نشاط التعاون اسم المنظمة م

 وتوفٌر الالزمة الطبٌة المساعدة توفٌر الخٌرٌة الحصالةة مؤسس 3
 للحاالت الطبٌة المعدات

 2138-3-32الم وقع فً 

 فً وتعملجمعٌة دابرة الفن باإلسكندرٌة  جمعٌة دابرة الفن 2
 خالل من والثقافة بالفن االهتمام مجال
 المهمشة الفبات أنشطة على الضوء تسلٌط

 2138-4-3الم وقع فً 

 مأوى إلنشاء المؤسسة إلى المبنى تسلٌم جمعٌة رعاٌة السجناء 3
 .عنهم المفرج للسجناء

 2138-3-22الم وقع فً 

 

  



 :الظهور

 .اآلن حتى المحرز للتقدم سرد تقدٌم الضروري فمن ،حالٌاً  بالفعل موجودة والظهور االتصاالت أنشطة من العدٌد أن بما

 ٌة:التواصل مع الهٌئات الدول

 القضاٌا إلى االنتباه لفت الدولٌة، الحكومٌة غٌر تالهٌبا. العالم فً األهمٌة متزاٌد دوراً  الحكومٌة غٌر المنظمات تلعب

 والمعرفة والقٌم لألفكار العالمً راشتنفً اال كبٌر تأثٌر ولها الدولً التعاون تعزز فهً عالمً، اهتمامب ذاتالتً تحظى 

 :ٌلً كما وهً السابقة، الفترة خالل مشارٌع عدة المجتمعً لدمجوا للتنمٌة حٌاه مؤسسة قدمت والتموٌل،

 عنوان المشروع مدة المشروع األنشطة الجهات المانحة

األمم المتحدة صندوق 
 للسكان

 ومراهقة امرأة كل أن من التأكد
تلك  فً سٌما ال مكان، كل فً وشاب

 من استفادت قد ،الدول المتأخرة
 واإلنجابٌة الجنسٌة الصحة خدمات
 .اإلنجاب حقوق ومارست المتكاملة

 حول مقترحات لتقدٌم دعوة عامٌن
 الصحة فً المساواة عدم

 واإلنجابٌة الجنسٌة

األمم المتحدة المعنً مكتب 
 بالمخدرات والجرٌمة

 عنهم المفرج السجناء وصول تحسٌن
 السوق هاتفرض التً المهارات إلى

 فً جهمدم وإعادة توظٌفهم لضمان
 .المحلٌة مجتمعاتهم

 المهنً التدرٌب تٌسٌر عامٌن
المفرج  الثمانٌة للسجٌنات

 الرعاٌة وخدمات عنهن
 إعادة فً للمساعدة الالحقة

 التأهٌل، وإعادة جالدم
 تشجٌع االقتصاد وبالتالً

وزارة التضامن االجتماعً 
 مصر  –

 خالل من المؤسسات كفاءة تحسٌن
 واإلدارة الرعاٌة مقدمً مهارات دعم

 آمنة بٌبة توفٌر أجل من التنفٌذٌة
 .المجتمع فً ودمجهم لألٌتام

 الرعاٌة تنمٌة منحة عامٌن
 االجتماعٌة

 

 مؤتمرات ودورات تدرٌبٌة:

عقدت المؤسسة مؤتمراً بعنوان "نحو إعادة التأهٌل والدمج المجتمعً مع التركٌز على السجٌنات" قً ٌوم الخمٌس الموافق 

 .  الهدف من االجتماع هو: 2138ماٌو  31

  "السجٌنات على التركٌز مع المجتمعً والدمج التأهٌل إعادة نحو"عرض تقدٌمً ألنشطة مشروع  ( أ

امج المؤسسة إلعادة تأهٌل ودمج السجناء والمفرج عنهم بعنوان "نقطة ومن أول عرض فٌلم وثابقً عن برن ( ب

 السطر"

 مناقشة أوراق بحثٌة متخصصة م عدة من قبل أكادٌمٌٌن بالمركز القومً للبحوث االجتماعٌة والجنابٌة ( ت

ي وتوزٌع تكرٌم عدداً من الرموز التً ساهمت فً نشر فكرة إعادة التأهٌل والدمج داخل المجتمعً المصر ( ث

 جنٌه لكل حالة من المستفٌدٌن من خدمات المؤسسة 3111شهادات تقدٌر بمبلغ 

 :من ضمنهاتم تقدٌم عدداً من األوراق،  

تأثٌر العقوبات السالبة للحرٌة على القدرات النفسٌة للسجٌن، إعداد د/ شحاتة  تناولت الورقة البحثٌة األولى -

 لبحوث االجتماعٌة والجنابٌةأستاذ علم النفس بالمركز القومً ل زٌدان

 جالدم وإعادة التأهٌل إلعادة الالزمة الحٌاتٌة للمهارات" الثانٌة الورقةتناولت الورقة الثانٌة دلٌالً مقترحاً  -

 والجنابٌة االجتماعٌة للبحوث القومً المركز فً النفس علم أستاذ محً، رٌهام د/ إعداد "للسجناء عًالمجتم

 عبد د/ إعداد الدولٌة والتجارب للمعاٌٌر وفقاً  عنهم المفرج للسجناء الالحقة الرعاٌة نظم الثالثة الورقةتناولت  -

 .اإلدمان وعالج مكافحة صندوق فً األثر تقٌٌم وحدة ربٌس شرف، السالم

 الموقع اإللكترونً ومواقع التواصل االجتماعً:

 المنظمات ذلك فً بما العالم، حول المؤسسات من للعدٌد بسًٌطا قراًرا إلكترونً قعإنشاء مو فً والمال الوقت استثمار إن

ؤسستنا م وجود من التحقق فً والشركاء والمستقبلٌٌن، الحالٌٌن المانحٌنلكترونً اإل موقعال ٌساعدحٌث . الحكومٌة غٌر



 التبرعات على للحصول التقدم عند احترافٌة أكثر تبدو تنامؤسس جعل فً الوٌب موقع ٌساهم. واقعٌة أكثر نبدو وجعلنا

 حول المعلومات من مزٌد على العثور خالله من ٌمكنهم مكاًنا والشركاء المانحٌن وتعطً ،وغٌرها توالمناقصا والمنح

 .تنامؤسس

إلى   298369333 من )www.lfdci.org(ارتفع مؤشر الترتٌب العالمً لموقع مؤسسة حٌاه للتنمٌة والدمج المجتمعً 

. الصورة المرفقة توضح ترتٌب موقع مؤسسة حٌاه 140,36وعلى المستوى المحلً فً مصر وصل إلى  293369253

 وفقاً لتصنٌف ألٌكسا.

 

 :التالً التقرٌر فً موضح هو كما العالم، حول الدول من العدٌد قبل من المؤسسة موقع متابعة تمت

 

  

http://www.lfdci.org/


 خالل المؤسسة ألنشطة االجتماعً األثر ٌعكس والذي المؤسسة، موقع متابعة فً الشباب اهتمام التالً البٌانً الرسم ٌبٌن

 :التقرٌر تً ٌغطٌهاال الفترة

 

 على موقعها محتوى إلى جدد متابعٌن انتباه جذب فً المؤسسة نجاح ٌعكس مما الجدد، الزوار حجم أدناه الشكل ٌوضح

  :الوٌب

 



ا برنامًجا تطلقو لٌند، آنا لمؤسسة اإلقلٌمٌة الشبكة لقٌادة نفسهاحٌاه  مؤسسة ترشح ،ثالًثاً  ًٌ  أعضاء ساعد فً تمكٌنٌ انتخاب

 فً صالح نموذجك الشبكة وقٌادة ،األخالقً االجتماعً العمل قانون إطار فً المؤسسٌة قدراتهم بناء تعزٌز من الشبكة

 الجغرافً النطاق توسٌع على بالموافقة االجتماعً التضامن وزٌر قرار على حٌاه مؤسسة حصلت رابًعا،. المدنً المجتمع

 ".مصر أنحاء جمٌع فً" لٌكون حٌاه مؤسسة للعم

 الفعالة العالقات تفعٌل على، األوروبً االتحاد مفوضٌة قبل من الممول مشروعها خالل من حٌاه، مؤسسة تعمل خامًسا،

 .السابقات السجٌنات تمكٌن إطار فً عمللل نوعً اتحاد إنشاء خالل من المدنً المجتمع مع

  



 أوشطة انمشروع وانىتائج انمحققة خالل انفترة انتي يغطيها انتقرير 3

 األنشطة التً تم تنفٌذها خالل الفترة التً ٌغطٌها التقرٌر كما كان مقرراً  ( أ

 5) الدمج إعادة برنامج نتائج بشأن واإلدارة السجون موظفً مع ومشاركتها المعلومات تحدٌث 1.1.1.أ

 اجتماع لكل سجن لكل سجون مدراء 5. اجتماعا   02: سجون 4×  المشروع خالل اجتماعات

قامت مؤسسة حياه للتنمية والدمج اجملتمعي تنفيذا ذلدف عقد بروتوكوالت تعاون مع العديد من 
صندوق مكافحة اإلدمان  –وزارة التضامن االجتماعي  –ادلؤسسات واذليئات مثل وزارة الداخلية 

"حنو إعادة التأىيل و اجلنائية ويف إطار تنفيذ مشروع و ادلركز القومي للبحوث االجتماعية  – والتعاطي
بعقد العديد من إعادة اإلدماج االجتماعي للسجناء  يف اجملتمع مع الًتكيز على السجينات ".

 االجتماعات مع اجلهات 
 8108يناير  9بتاريخ الثالثاء ادلوافق  ادلؤسسة بعقد االجتماعات فوبدأت  8108وخالل شهر يناير 
قامت مؤسسة "حياة أكادميية الشرطة قطاع حقوق اإلنسان  –التجمع اخلامس  –مببين وزارة الداخلية 

شلثلة يف ادلدير التنفيذي للمؤسسة نريمني البحطيطي بعقد لقاء مع سيادة اللواء للتنمية والدمج اجملتمعي 
وقد حتدث سيادة اللواء علي قرب توقيع الربوتوكول مع د فؤاد لالتفاق علي بنود الربوتوكول زلمو 

 ادلؤسسة واستيفاء باقي إجراءات ادلوافقة 
قامت ادلؤسسة بعقد اجتماع مع مسئويل وزارة التضامن االجتماعي  8108يناير  80وبتاريخ  -

ات ادلفرج عنهن وىو ادلأوي الذي تقوم بالقاىرة دلناقشة تنفيذ ادلؤسسة إلجراءات مأوي السيد
ادلؤسسة بًتميمو وجتهيزه باألثاث ادلناسب لإلقامة بناءا علي القرار الصادر من وزارة التضامن 

 بتشكيل رللس إدارة مجعية رعاية ادلسجونني من أعضاء مؤسسو حياه 
امت ادلؤسسة قامت مؤسسة حياه بشرح تفاصيل جتهيزات ادلأوي واإلجراءات القانونية اليت ق -

 باختاذىا لتنفيذ مهمة الًتميم 
قامت األستاذة نريمني البحطيطي بزيارة إيل قطاع حقوق اإلنسان بوزارة  8108يناير  82بتاريخ  -

الداخلية بناءا علي اتصال من القطاع إلضافة بعض البنود للربوتوكول وىي إضافة تقدمي ادلساعدات 
 لتحسني وضع السجينات بأماكن االحتجاز 

بعقد اجتماع مع الدكتور عبد  8108فرباير  08قامت ادلؤسسة بتاريخ  8108وخالل شهر فرباير  -
 السالم شرف رئيس وحدة قياس األثر بصندوق مكافحة اإلدمان والتعاطي 



وكان اذلدف من اللقاء االتفاق علي عقد بروتوكول تعاون بني مؤسسة حياه وبني صندوق مكافحة 
اإلدمان للعمل علي حتويل مؤسسة حياه حاالت اإلدمان إيل الصندوق حىت يقوم بدوره بتحويلها 

صندوق إيل ادلستشفيات ادلختصة باإلضافة إيل مناقشة إنشاء وحدة حبثية يتم تدريبها بالتعاون مع ال
ومبشاركة ادلركز القومي للبحوث اجلنائية واالجتماعية وسوف تعمل ىذه الوحدة علي إصدار نشرات 

 حبثية 
قامت األستاذة نريمني البحطيطي مدير تنفيذي ادلؤسسة بعقد اجتماع  8152فبراير  51وبتاريخ 

ج اجملتمعي للسجناء وتعاون مع إدارة الرعاية الالحقة بالقاىرة يف زلاولة لتطوير منظومة أعادة اإلدما 
وزارة الداخلية يف دعم وإعادة بناء حياة السجناء قبل وعقب اإلفراج قطاعات مؤسسة حياه مع 

وكذا العاملني عنهم وتقدمي الدعم القانوين واالجتماعي واالقتصادي أثناء السجن و عقب اإلفراج 
 إعادةالوحيدة ادلنوط هبا تقدمي خدمات وحيث ان الرعاية الالحقة ىي اجلهة بإدارة الرعاية الالحقة 

مت عقد لقاء مع  العميد زلمد حبيب من إدارة الرعاية الالحقة والذي التأىيل والدمج للسجناء لذا 
ابدي رغبتو يف توقيع الربوتوكول بني إدارة الرعاية الالحقة وبني مؤسسة حياه وقامت األستاذة نريمني 

ح بوجود بند داخل الربوتوكول يسمح بتدريب اإلداريني بشرح ادلشروع وأىدافو كما مت اقًتا 
 واألخصائيني االجتماعيني وضباط الرعاية الالحقة من خالل ادلؤسسة.

 عقد اللقاءات التشاورية مع مسئويل السجون لشرح اخلدمات دوريا وأيضا      
باإلضافة إيل التعاون مع الدولة وحتت رعايتها يف تطوير منظومة إعادة التأىيل لضمان حل مجيع  

 مشاكل السجناء القانونية واالجتماعية والنفسية وتنظيم عملية درلهم رلتمعيا.
قام كل من األستاذة نريمني البحطيطي ادلدير التنفيذي للمؤسسة واألستاذ  8152فبراير  85 وفي 

افظ ادلستشار التدرييب بزيارة  قطاع حقوق اإلنسان مببين وزارة الداخلية  داخل أكادميية عاطف ح
 الشرطة بالتجمع اخلامس وكان اذلدف من ىذا االجتماع مناقشة بنود الربوتوكول مع القطاع 

قامت ادلؤسسة بعقد اجتماع مع مسئويل وزارة التضامن االجتماعي  8108وخالل شهر مارس  -
االجتماع مت مناقشة أخر إجراءات العمل علي ادلأوي كما مت مناقشة االحتياجات وخالل ىذا 

التدريبية لألخصائيني التابعني للوزارة وادلتعاملني مع السجناء كما قامت األستاذة نريمني بشرح كامل 
ون دلنظومة إعادة التأىيل والدمج والعرض منها ومدي إمكانية التعاون علي تنفيذىا يف مصر بالتعا

 مع الوزارة 



قامت ادلؤسسة باستكمال عقد االجتماعات اليت من شاهنا العمل علي  8152وخالل شهر ابريل 
 تنفيذ بنود 
الدكتور عبد السالم شرف رئيس وحدة قياس قامت ادلؤسسة بعقد اجتماع  8152ابريل  1فبتاريخ ادلشروع 

وكان اذلدف من االجتماع االتفاق علي بنود الربوتوكول ادلزمع توقيعو  األثر بصندوق مكافحة اإلدمان والتعاطي
 بني ادلؤسسة والصندوق وقد تناولت بنود الربوتوكول 

تشاااااااارك ادلؤسساااااااة صاااااااندوق مكافحاااااااة اإلدماااااااان ه إعاااااااادة وتأىيااااااال ودماااااااج النسااااااااء ادلفااااااارج عااااااانهن  -0
حلااااااااااالت  وادلهمشاااااااااات مااااااااانهن داخااااااااال زلاااااااااافظيت الشااااااااارقية اإلساااااااااكندرية والعمااااااااال تقااااااااادمي العاااااااااالج

 االدمان وادلتابعة حلالتهن.
تشاااااااارك ادلؤسساااااااة صاااااااندوق مكافحاااااااة اإلدماااااااان يف التااااااادريبات الااااااايت يقاااااااوم هباااااااا الصاااااااندوق لفرياااااااق  -8

عماااااال ادلؤسسااااااة ه مجيااااااع اجملاااااااالت والااااااىت ماااااان شااااااأهنا تأىياااااال االختصاصاااااايني وادلتطااااااوعني للعماااااال 
 علي تقدمي الدعم النفسي والطيب حلاالت اإلدمان.

بااااااادل اخلااااااربات ادلؤسساااااااتية اخلاصااااااة مبجاااااااالت عماااااال وخااااااربة كاااااال مؤسسااااااة يقااااااوم طااااااريف اإلتفاااااااق بت -3
حبيااااااث يااااااتم دعاااااام خااااااربات العاااااااملني بادلؤسسااااااتني ماااااان خااااااالل عمليااااااات مشاااااااركة تلاااااا  اخلااااااربات   
وبنااااااءا علياااااة فساااااوف يقاااااوم طاااااريف العقاااااد بتحدياااااد خطاااااة العمااااال وتباااااادل اخلاااااربات الفنياااااة واإلدارياااااة 

 بني العاملني بتل  ادلؤسسات.
الطااااااايب اجملااااااااين ادلتوافاااااااق ماااااااع إمكانياااااااات وقااااااادرات صاااااااندوق مكافحاااااااة اإلدماااااااان ايل تقااااااادمي الااااااادعم  -2

 احلاالت اليت حتليها مؤسسة حياه للتنمية والدمج اجملتمعى .
تقااااادمي الااااادعم الفاااااين والتوعاااااوي ادلتااااااح للحااااااالت الااااايت حتيلهاااااا مؤسساااااة حيااااااه للتنمياااااة والااااادمج  -5

 اجملتمعي لصندوق مكافحة اإلدمان.
افحة اإلدمان بعقد ندوات أو مؤدترات خاصة مبكافحة االدمان ه حال قيام صندوق مك -6

والطرق احلديثة للعالج ومناذج ناجحة للحاالت تقوم ادلؤسسة بادلشاركة ه ىذه الندوات وادلؤدترات سواء 
 بالتنظيم أو باجللسات.

 يقوم صندوق مكافحة اإلدمان بدعوة ادلؤسسة للتدريبات اخلاصة بادلتطوعني وادلتخصصني يف -7
 رلال مكافحة االدمان وطرق التعامل مع احلاالت وكيفية االحالة. 



يشااااااااااارك صااااااااااندوق مكافحااااااااااة اإلدمااااااااااان ادلؤسسااااااااااة ه وضااااااااااع إسااااااااااًتاتيجية حتوياااااااااال حاااااااااااالت  -8
 االدمان للسيدات ادلفرج عنهن. 

قامت ادلؤسسة بعقد اجتماع مع الدكتور عبد السالم شرف رئيس وحدة  8152ابريل  51وبتاريخ 
ق مكافحة اإلدمان والتعاطي وكان االجتماع يهدف ايل وضع اسس الوحدة البحثية قياس االثر بصندو 

 واليت مت مناقشة تكوينها يف االجتماع السابق وقد مت االتفاق علي ان تعمل الوحدة البحثية علي 
 اليت ترغب ادلؤسسة يف إصدارىا وضع اخلطط والربامج للدراسات والبحوث تقوم الوحدة البحثية ب أوال

 األحباث الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية وادليدانية اليت تتطلبها  إجراء نيا  ثا
 .نشر البحوث وتعميمها على اجلهات ذات العالقة والتعاون معها على تطبيق النتائج ثالثا  
 .بحثيةادلطبوعات والدوريات والكتب والنشرات ال إصدار رابعا  

لالستفادة من خربهتم وفق خطة  اوخارجه مصرتبادل اخلربة مع اخلرباء والباحثني من داخل  خامسا  
 .ادلؤسسة
 .البحثيةحتقيق وتوسيع التعاون العلمي مع ادلؤسسات  سادسا  

قامت ادلؤسسة بعقد اجتماع مع قطاع حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية وكان اذلدف  8152ابريل  82
من االجتماع ترتيب التعاون مع القطاع يف أمساء ادلزمع اإلفراج عنهم وفقا للمعايري اليت مت االتفاق عليها 

اخلية ورئيس العميد منار سلتار شلثال عن قطاع حقوق اإلنسان بوزارة الدمع القطاع وقد ضم االجتماع 
 وحدة مكافحة العنف ضد ادلرأة 

قامت ادلؤسسة باستكمال عقد االجتماعات مع القطاعات ادلستهدفة من  8108خالل شهر مايو 
 تنفيذ ادلشروع وعقد الربوتوكوالت معها 

قام وفد من ادلؤسسة بعقد لقاء بصندوق مكافحة االدمان والتعاطي هبدف  8108مايو  8بتاريخ 
تعديالت الربوتوكول وأيضا االتفاق علي برنامج التدريبات اليت سوف يتم التعاون فيها بني ادلؤسسة 

 والصندوق وايضا االتفاق علي ترتيبات اجتماع مركز البحوث االجتماعية واجلنائية  
قامت ادلؤسسة بعقد اجتماع مع قطاع حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية وحبضور  8108مايو  01ريخ بتا

 العميد منار سلتار شلثال عن قطاع حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية ورئيس وحدة مكافحة العنف ضد ادلرأة 



ن قام وفد من مؤسسة حياه للتنمية والدمج اجملتمعي يضم كل م 8108مايو  06بتاريخ  3.0.0
األستاذة نريمني البحطيطي واألستاذ عاطف حافظ واألستاذة دينا عبد الرمحن والدكتور عبد 

وكان االجتماع مع  للبحوث االجتماعية واجلنائية القوميادلركز السالم شرف بعقد اجتماع ب
 رئيس ادلركز.األستاذة الدكتورة سعاد عبد الرحيم 

وكان يهدف االجتماع إيل تعاون ادلؤسسة مع مركز البحوث يف تدريب فريق عمل ادلؤسسة  3.0.8
االجتماعية وفقاً للمعايري العلمية اليت ينتهجها مركز البحوث  علي إجراء البحوث ادليدانية

 كما مت اثناء االجتماع االتفاق علي تدريب فريق عمل ادلؤسسة علي   واجلنائية
 ات واإلشراف عليهاإجراء البحوث والدراس. 
  االجتماعية اليت ينظمها مركز البحوث  التدريبيةالدورات مشاركة فريق عمل ادلؤسسة يف حضور

 واجلنائية
 نشر البحوث والبيانات العلمية وتبادذلا مع اجلهات العلمية األخرى. 
  اخلاصة بادلسائل  مشروعات القوانني يفبإمداد ادلؤسسة الرأي  االجتماعية واجلنائيةقيام مركز البحوث

 .االجتماعية واجلنائية
  كما مت االتفاق بني ادلؤسسة ومركز البحوث يف التعاون مع األقسام اليت تتفق أىداف وأنشطة ىذه

 الرأيقسم حبوث وقياسات  - قسم السكان والفئات االجتماعيةاألقسام مع أىداف ادلؤسسة وىي 
 . قسم ادلعاملة اجلنائية - قسم اجلرمية - شعبة حبوث اجلرمية والسياسة اجلنائية - العام
 

قامت ادلؤسسة بعقد اجتماع بقطاع حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية طلبها  8152يونيو  5بتاريخ  
قطاع حقوق اإلنسان مع اللواء زلمود فؤاد والذى كان يرغب ه مناقشة بنود االتفاق الذي ترغب الوزارة 

والدمج اجملتمعي كما كان اللقاء يهدف إيل التأكيد ىلى اخلدمات ه تنفيذه مع مؤسسة حياة للتنمية 
اليت تر غب الوزارة يف تقدميها اىل السجناء واخلدمات اليت تستطيع مؤسسة حياة تقدميها من خالل 
ادلشروع ادلستهدف من عقد الربوتوكول كما ناقشت االستاذة نريمني مع اللواء زلمود فؤاد عن قائمة 

لذين سيتم االفراج عنهم بعد ثالثة اشهر وقد اجاب اللواء زلمود فؤاد بأن القائمة جتهز امساء السجناء ا
 وفقا دلا مت مناقشتو ه اللقاء السابق 

http://www.ncscr.org.eg/


قامت ادلؤسسة بإصدار زلضر رللس أمناء بتشكيل وحدة أحباث اجملتمع  8152يونيو  6بتاريخ  
والقانونية واجراء دراسات ميدانية وحبوث  والقانون واليت من شأهنا إجراء أحباث العلوم االجتماعية

 حتليلية. 
 اليت ترغب ادلؤسسة يف إصدارىا وضع اخلطط والربامج للدراسات والبحوث تقوم الوحدة البحثية ب أوال
 األحباث الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية وادليدانية اليت تتطلبها  إجراء ثانيا  
 .نشر البحوث وتعميمها على اجلهات ذات العالقة والتعاون معها على تطبيق النتائج ثالثا  
 .بحثيةادلطبوعات والدوريات والكتب والنشرات ال إصدار رابعا  

لالستفادة من خربهتم وفق خطة  اوخارجه مصرتبادل اخلربة مع اخلرباء والباحثني من داخل  خامسا  
 .ادلؤسسة
 .البحثيةحتقيق وتوسيع التعاون العلمي مع ادلؤسسات  سادسا  
الموافقة على . اإلفراج للحالة عقب الالزمة الخدماتب انتقالٌة خطة لوضع السجناء احتٌاجات بحثو تقٌٌم 1.1.0أ.

 اإلفراج قبل مرات 0/3 حوار وإقامة الجتماعا

 من خالل زٌارة.عنهم اإلفراج عند الضرورٌة للخدمات االنتقالٌة الفترة خالل السجناء احتٌاجات وبحث تقٌٌم

 الشرطة وأقسام السجون فً للسجناءالمحامٌٌن 

. األسرة شمل لم لخطط عدادلإل األسرة فرادأل االجتماعٌٌن األخصائٌٌن قبل من المنزلٌة زٌاراتقٌام بالال 1.3.3أ.

 سنوات 3×  زٌارة 122

 الحاالت الوضع وتقٌٌم وحصر متابعه فى كبٌر بشكل ساهمت والتى والدمج التاهٌل لوحده المٌدانٌه الزٌارات

 الزٌارات عدد زٌاده تم بالتالى شهور6ال الفتره خالل الحاالت استهداف معدل لزٌاده ونظرا.  للحاالت االجتماعى

 %51 بنسبه المؤشر لزٌاده ادى وبذلك المؤشر لهذا المٌدانٌه

 .سنوات 3×  حالة 122. الحاجة حسب السجون نم اإلفراج فً للمساعدة المقدمة القانونٌة الخدمات 1.3.0أ.

 (  إنهاءإجراءاتإفراج36عدد ) 

 –ثان الزقازٌق  –قسم اول الزقازٌق -مركز الزقازٌق  من ) قسم ثان شبرا الخٌمة ــ  قسم اول شبراــ 

 .مركز ابوحماد (

 ( 2عدد الكفاالت والغرمات ) 

 

 ما بعد اإلفراج :

  قامت الوحدة القانونٌة بعمل 

 ( زٌارة  النٌابات ومراكز وأقسام شرطة 354عدد ) 

 
قسم اول الزقازٌق ــ ثان الزقازٌق ــ قسم ههٌا ـ قسم المنتزة اول ــ المنتزة ثانى ــ اول الرمل ــ  )

زٌق وثان نٌابة مركزالزقازٌق أول الزقا -المنشٌة ــ الجمرك ــ العطارٌن ــ سٌدى جابر ــ باب شرق 

 نٌابة شبرا  (   -نٌابة بلبٌس  -نٌابة ابوحماد الجزبٌة   -الزقازٌق 



عودا الى  –تمكٌن من ضم صغٌر -دعوى مجلس الدولة ) عدم تعرض   –( محاضر3عمل عدد ) 

 ( حاالت . 2العمل( فى قسم ثان الزقازٌق  لعدد ) 

على الطب الشرعى ــ  إهمال طبى وعمل طلب عرض–( محاضر ) عدم تعرض 8متابعه عدد ) 

 ( حاالت .3متابعة تقرٌر الطب الشرعى ( بنٌابة قسم ثان الزقازٌق لعدد ) 

 1 تبدٌد اٌصال امانة –( استبنافات قضاٌا سرقة تٌار كهربى35عمل عدد ) 

انذار عودة الى العمل ــ  انذار الغاء قرار سلبى ــ  –( انذار عرض لبنك كٌرى كول 5عمل عدد )

استالم قرار لجنة فض  -ة بلجنة فض النازعات تمهٌد لرفع دعوى الغاء قرار سلبعمل ملف تسوٌ

 1المنازعات
 1( شهادة من جدول نٌابة ابوحماد23عمل عدد )

 1( توكٌالت قضاٌا 31عمل عدد) 

 

 

  ( زٌارات الى  المحاكم  353عدد ) 
محكمة بلبٌس ــ محكمة  –محكمة ابوحماد -محكمة األسرة بالزقازٌق  -)المحكمة الكلٌة بالزقازٌق  

 ( محكمة نبروه –استبناف اول شبرا قلٌوبٌة ــ محكمةالعاشر من رمضان ــ محكمة شبٌن الكوم

 

 ( حاالت .35( قضاٌا لعدد )32متابعه قضاٌا عدد )

 ضرب (  -( قضاٌا جنح ) إٌصاالتأمانة 33عدد ) -

أقراص مخدرة  عمل استبناف -( قضٌة جناٌات  )اتجار هٌروٌن 3عدد ) -

 واستخراج أوراق قانونٌة 

 1( قضٌة اثبات وفاة3عدد ) -

 1عمل استشكال ونقض  -

 

 ( 35( لعدد )32استخراج اوراق ثبوتٌة عدد) شهادات مٌالد ـ بطاقة رقم قومىحاله (– 

 (وثٌقة عقد زواج 

 

 عنه اإلفراج عند الالزمة الخدمات علىاإلفراج للحصول  قبل سجٌن لكل انتقالٌة خطط وضع 1.3.5أ.

 للحاالت والبعدى القبلى بالتقٌٌم عنه االستعاضه وتمتم االلغاء العمل بهذا البند 

 متابعة العمل بٌن الفروع 1.3.6أ.

 وذلك به العمل زٌاده وتم باالسكندرٌه والفرع الربٌسى الفرع بٌن العمل سٌر متابعه على النشاط بهذا العمل ٌتم

 فرع كل داخل به العمل على االخصابٌٌن وتدرٌب الحٌاتٌه المهارات برنامج لتحدٌث

 استعراض ورصد الخطط االنتقالٌة للحاالت 1.0.1أ.

 عالج جلسات 4 و الجماعً للعالج جلستٌن) والموسٌقى الفنالعالج ب والفردي، الجماعً العالج توفٌر 1.0.0أ.

ا فردي  ٌ  (سنوات 3 ×مفرج عنه  سجٌن لكل شهر

 تم توقف العمل بهذا النشاط كعمل فنى واالستعاضه عنه من خالل المهارات الحٌاتٌه 

 لمدة تدرٌب) النزاعات وإدارة العنف من الوقاٌة على التركٌز مع للنساء الحٌاتٌة المهارات تدرٌب توفٌر 1.0.3أ.

                        (تدرٌبات 8بمجموع  أشهر 3 كل واحدة مرة. امرأة 15 لـ ٌومٌن



  تم تحدٌث العمل بهذا النشاط عن طرٌق االستشارى مؤسسه دروسوس وذلك من خالل

اشهر بعد التقٌٌم القبلى ومتابعته سٌر العمل لكل حاله  6عمل خطه عمل لكل حاله لمده 

 وتم ادراجها بالدلٌل التشغٌلى للمؤسسه 

 أنشطة اجتماعٌة( 6بإجمالً:  نشاط سنوٌا   0أنشطة جماعٌة مع السجناء السابقٌن وأسرهم ) 1.0.4أ.

 ، وتم دمجها من خالل دلٌل تدرٌب المهارات الحٌاتٌةأنشطة جماعٌة مع السجناء السابقٌن وأسرهم

 المهارات الحٌاتٌه :"ورشة عمل عن  1.0.5أ.

  ٌختص هذا البند بالتدرٌبات المهاراات الحٌاتٌه والتى تم عمل منهج لها مختص من

التاهٌل والدمج بالمؤسسه جنبا الى جنب مع استشارى مؤسسه خالل فرٌق عمل الوحده 

دروسوس ا باسم عادلى وذلك من خالل ورشتٌن عمل تجرٌبٌتٌن الخراج منهج معد 

خصٌصا لحاالت المؤسسه داخل المشروع للتاهٌل وتم عمل لها مٌزانٌه محدده 

نفٌذ محدده حاله بالتدرٌبه بخطه ت 35ومنفصله موافق علٌها بعدد حاالت ال ٌتعدى 

 ومنهج مكتوب ومحدد

 

بمقر المجلس القومً للمرأة باإلسكندرٌة وكانت هذه هى  2132أغسطس  21إلى  33عقدت الورشة فً الفترة من 

 بداٌة التعاون بٌن المجلس القومً للمرأة باإلسكندرٌة

ن نفسٌٌن، أخصابٌة إمرأة من ضمنهم أخصابٌٌ 38رجال و 8فرداً من فرٌق العمل مقسمٌن إلى  24حضر الورشة 

أخصابً دمج، أخصابً تنمٌة، أخصابً تنمٌة مهارات لألطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة العالج بالفن، 

 باإلسكندرٌة.

 هدف الورشة هو:

 .تدرٌب وإعادة تأهٌل الفرٌق النفسً للتعامل مع الحاالت 

  ًٌدٌة.من خالل اإلطالع على طرق عالج غٌر تقلتدرٌب ورفع كفاءة الفرٌق النفس 

 .تدرٌب لتوفٌر خدمات االستشارة النفسٌة للحاالت 

 3 لمدة تدرٌب) السجناء لمعاملة الدنٌا القواعد عن فضال   والتمثٌل التقاضً على فرٌق العمل القانونً تدرٌب 0.1.1أ.

 (تدرٌبات 3: إجمالً. موظفٌن 7. حٌاه مؤسسة فً القانونً فرٌق العملل أٌام

 لمعاملة القواعد من األدنى الحد وكذلك المقاضاة على القانونً فرٌق العمل تدرٌب خالل من ،تم كما هو مخطط له

 السجناء

 ،العمل تصارٌح ،الشخصٌة الهوٌةبطاقات ، القٌادة رخص مثل المدنٌة الوثائق إصدار شكل فً المقدم الدعم 0.1.0.أ

 .إلخ..المٌالد وشهادات السفر جوازات، المعاش بطاقات

 المعاش، بطاقات العمل، تصارٌح ،الشخصٌة الهوٌةبطاقات  القٌادة، رخصخالل إصدار الوثابق المدنٌة مثل  الدعم من

 واالستشارةوضع التحوٌل ل وفقا السجناء عن اإلفراج بعد القانونٌة الخدمات تقدٌم ٌتم. المٌالد وشهادات السفر جوازات

 ضمان سٌاق فً المجانٌة، الخدمات دلٌل إعداد خالل من البند هذاب المتعلق العمل تطوٌرو القانونً، والتمثٌل القانونٌة

  • .االستدامة

 ( زواج عقد وثٌقة –قومى رقم بطاقة ـ مٌالد شهادات) حاله( 35) لعدد( 32) عدد ثبوتٌة اوراق استخراج

 



مع فرٌق عمل مؤسسة حٌاه،  ورشة عمل بعنوان "الرعاٌة النفسٌة والوقاٌة من العنف ضد المرأة" عقدت 0.1.3أ.

 وممثلٌن من الجهات الحكومٌة والمنظمات غٌر الحكومٌة

 المحامٌن نقابة مع بالتعاون الحكومٌة غٌر المنظمات من عدد بحضور تعقد اجتماعات خالل من البند هذا تنفٌذ ٌجري

 اإلنجلٌزٌة/  العربٌة باللغة المؤسسة ومجلة" القانونٌة التوعٌة دلٌل" وتوزٌع ، الشرقٌة ومحافظة باإلسكندرٌة

 تثقٌفٌة واالتصالالاإلعالمٌة و موادال ونشر طباعة ،تطوٌر 0.1.4أ.

 بحثٌةال اقوراألو ،(المستخدمة األوراق المنشورات،) اإلعالمٌة التوعٌة اإلعالمٌة، المواد ونشر تطوٌر

نظام اإلحاالت وتقٌٌم مدى االستفادة  لمتابعةالتنسٌق المستمر مع منظمات المجتمع المدنً والجهات الحكومٌة  0.1.5.أ

 (.اجتماع كل فً شخص 02 مع واحد ٌوم لمدة اجتماعات ستةمن الخدمات. )

 االتحاد مفوضٌة قبل من الممول المشروع إطار فً تنفٌذه على المؤسسة قدرة زٌادة خالل من البند هذا تطوٌر تم

  والبحٌرة والدقهلٌة والقلٌوبٌة والشرقٌة اإلسكندرٌة فً ربط الشبكًال اجتماعات وعقدت. األوروبً

 التدرٌب الحرفً للسجناء عقب اإلفراج 3.1.1أ.

 فرعٌٌن عنصرٌن إلى لٌقسم البند هذا تعدٌل تم

 والشخصٌة واإلدارٌة المهنٌة المهارات اكتساب أجل من والمصانع ورشال من عدد فً الحاالت تدرٌب ٌتم حٌث -ا

 .للعمل المؤهلة

 والمصانع ورشال فً التوظٌف نشاط -2

التمكٌن االقتصادى تم تقسٌمه الى ثالثه اقسام  التدرٌب بالمعاٌشه وتدرٌبات ال    

(getahead . syib)  

ٌفٌد هذا المؤشر الى اصحاب الورش العمل التى ٌتم التعاقد معها لتدرٌب الحاالت على 

حرف تساعدهم على كسب عٌشهم وتم العمل بهذا النشاط خالل الفتره التقرٌر والتعاقد 

مع عده ورش بالزقازٌق واالسكندرٌه فى عده مجاالت منها الخٌاطه وصناعه الصابون 

م والنحت على الزجاج ووللرجال ورش اٌضا كهرباء صناعه الحلى والتعلٌم الرس

 سٌارات 

 (A3.1.1.)(2) ٌفٌد هذا المؤشر  على مكافات الشهرٌه التى ٌتم صرفها للحاالت التى

جنٌه  811اشهر بواقع  3تتدرب بالورش الحرفٌه لمده   

3.2.2  A  بالدخل  هذا المؤشر ٌفٌد النوع الثانى من التمكٌن االقتصادى وهٌا المنح المدره

وهٌا تدرٌب سٌدات االعمال   get aheadجنٌه والتى ٌتم عملها بعد اجتٌاز تدرٌب  3000

 ٌمضٌن قدما 

 

 وضع وتنفٌذ خطة لجمع التبرعات طٌلة مدة المشروع 3.1.0أ.

 تم وضع خطة لجمع التبرعات وتم تنفٌذها طٌلة مدة المشروع

 القبول واستمارات الخدمات،عن  رضاءال استمارات إلى باإلضافة للسجناء، خصصةم فحص دواتأ وضع 3.1.3أ.

 واالستبٌانات السرٌة



اللجان المسبولة  رهاتوف التً جاتحتٌااال أهم تحدٌد إلى االستبٌان ٌهدف السجناء، احتٌاجات استبٌان تصمٌم من االنتهاءتم 

 االستبٌان مالءمة ومدى كافٌة، غٌر أو كافٌة كانت سواء جدواها، ومدى ،أسرتهو للسجٌن

 شراء حواسٌب شخصٌة ومحمولة 3.1.4أ.

 تم شراء حواسٌب شخصٌة ومحمولة

 لمدة التدرٌب) البٌانات جودة وإدارة البٌانات وتحلٌل البٌانات إدخال على المختارٌن الموظفٌن وتدرٌب تصمٌم 3.1.5أ.

 (موظفٌنمن ال 0 لـ ٌومٌن لمدة المعلومات لتجدٌد تدرٌب مع أٌام 4

 مع أٌام 4 لمدة التدرٌب) البٌانات جودة وإدارة البٌانات وتحلٌل البٌانات إدخال على المختارٌن الموظفٌن وتدرٌب تصمٌم 

 (موظفٌنمن ال 2 لـ ٌومٌن لمدة المعلومات لتجدٌد تدرٌب

 تطوٌر البٌانات األساسٌة المتعلقة بالمؤشرات 3.1.6أ.

 البٌانات صحة من والتحققللفحص الدقٌق المنتظم  البٌانات إدخال لكٌفٌة واضحة إجراءات وضع 3.1.7أ.

 تحدٌث برنامج إدخال البٌانات

ا 52 مع فعالٌات 3) والمالجئ البرنامج لتعزٌز التبرعات وجمع السنوي المؤتمر عقد 3.1.8أ.  (فعالٌة لكل شخص 

 والمالجا البرنامج لتعزٌز التبرعات وجمع السنوي المؤتمر عقد

 ٌتم نسخة 122: اإلخبارٌة الرسالة) المشروع ونتائج إنجازات عن وتوزع تصدر سنوٌة إخبارٌة رسالة3.1.9أ.

 (أشهر 6 كل نشرها

 رسابل إخبارٌة

 ( هذا النشاط ٌفٌد بدا العمل بالترمٌمات واعاده هٌكله مركز االستضافه (

ما تم خالل الفتره هو عمل مجلس اداره مؤقت من أ.نرمٌن البحٌطٌطى كربٌس مجلس اداره 

 لجمعٌه رعاٌه المسجونٌن 

واعضاء من المؤسسه مثل )امٌره نبٌل .دٌنا عبد الرحمن .رشا سعٌد كامٌن صندوق لجمعٌه 

 رعاٌه المسجونٌن

ل الترمٌمات والتجهٌزات اٌضا تم عمل بروتوكول تعاون بٌن المؤسسسه والجمعٌه وذلك لعم

 كافه بالمركز االستضافه 

وبناءا علٌه تم عمل مناقصه وتم قبول عدد من عروض شركات مقاوالت لعمل الترمٌمات وتم 

  2138-2-3االختٌار انسبهم وفقا للمٌزانٌه الموضوعه للترمٌم وسوف ٌتم بدا العمل بداٌه من 

A4.2.1 )طه جمع تبرعات محدثه واٌضا تعاقد مع ( تم العمل على هذا النشاط من خالل خ

استشارى تمكٌن اقتصادى وربٌس لجنه منح تم وضع من خالله منهجٌه مصغره الختٌار 

 الحاالت التى تحصل ع مشروعات مدره بالدخل الدكتور اسالم ابو المجد 

 

 ( نتٌجه لتحدٌث وحده التمكٌن االقتصادى خالل الفتره الحالٌه مخطط عمل مؤشرات ونتابج(

 جدٌده لفتره المشروع المقبله 



A6.1.1 ) تم عمل الفٌلم التسجٌلى الخاص بالحاالت المؤسسه ضمن المشروع وتم ترجمته)

 باللغه االنجلٌزٌه 

A6.2.2) المرتبطة العار وصمة من للحد المحلً المجتمع توعٌة المحدد الهدف( تم عمل مؤتمر 

 وتم عرض من خالله الفٌلم التسجٌلى   .السابقات بالسجٌنات ٌتعلق فٌما خاصة بالسجن

A 6.2.3 ) تم عمل تصمٌم وطباعه النسخه الثانٌه من النشره االخبارٌه التى تصدر عن )

 المؤسسه وعمل انشطه المشروع بالنسخه االنجلٌزٌه وتوزٌعها على عده سفارات 

 النروٌج ( –فرنسا  –هولندا  –منها )المانٌا 

 

 

 

 الفترة التً ٌغطٌها التقرٌر ولم ٌكن مخطط لهاأنشطة تم تنفٌذها أثناء  ( ب

 ،(أشهر 6 كل توزع نسخة 311: اإلخبارٌة الرسالة) المشروع ونتابج إنجازات عن سنوٌة إخبارٌة وتوزٌع رسالة إصدار

 التواصل مواقع على استخدامه فعالٌة لزٌادة متحركةللرسوم ال فٌدٌو مواد إضافة خالل من البند هذا تطوٌر سٌتم

 .االجتماعً

أنشطة لم تنفذ )ولكن تم التخطٌط لتنفٌذها(؛ أسباب عدم التنفٌذ، اإلجراءات التً تم اتخذهاللتغلب على هذه  ( ج

 األسباب

 على السجون موظفً من وغٌرهم السجون فً الطبٌٌن واألخصائٌٌن تدرٌب إدارة السجون المختارة، 1.1.1ج.

 45: متدربا   15×  تدرٌبات 3: إجمالً. تدرٌب كل فً موظفا   15. ٌامأ 3 لمدة تدرٌبٌة) الدنٌا النموذجٌة القواعد

 (السجون فً موظفا  

 .الداخلٌة وزارة مع التعاون بروتوكول توقٌع عدم بسبب تأخر

 15× تدرٌبات  3ضابط شرطة فً كل تدرٌب. إجمالً:  15تدرٌب ضباط الشرطة )تدرٌب لمدة ٌومٌن.  1.1.0ج.

 ضابط شرطة( 45: متدربا

 .الداخلٌة وزارة مع التعاون بروتوكول توقٌع عدم بسبب تأخر

المجلس القومً لحقوق و للمرأة ًالقوم المجلس فً والموظفٌن االجتماعً، التضامن وزارة موظفً تدرٌب 1.1.3ج.

 (تدرٌب كلل ٌومٌن لمدةتدرٌبٌات  3. تدرٌب لكل شخص 15. )الموظفٌن من وغٌرهم اإلنسان،

 مؤسسة حٌاه للحصول على موافقة وازرة التضامن االجتماعً للقٌام بتدرٌب الموظفٌنتأخر بسبب انتظار 

 العالج تقنٌات المشورة، تقدٌم العقلٌة، الصحة فحص مجال فً النفسً لفرٌق العمل تدرٌبٌة دورات تقدٌم 1.1.4ج.

 نفسًال فرٌقال من موظفٌن 5. تدرٌب لكل أٌام 3. تدرٌبٌات 6) البسٌطة والتدخالت الحٌاتٌة المهارات الجماعً،

 (مصر خارج تدرٌبٌة دورات 3 مصر فً تدرٌبٌة دورات 3. جتماعًاال

 المٌزانٌة لتغٌر وفقاً  التقرٌر التً ٌغطٌها الفترة نهاٌة فً التدرٌب خطة تعدٌل وتم ات التً تم إضافتهاتدرٌبال بسبب تأخر

 .النفسٌة للوحدة المقدم للتدرٌب

 بدء دعن ةالمباشر واالحتٌاجات الخطر عوامل لتقٌٌم واالحتٌاجاتللمخاطر  شموال   أكثر تقٌٌمات إجراء 1.1.5ج.

 (عقب اإلفراج واحد أسبوع) البرنامج



 الوقت من مزٌد إلى تحتاج المباشرة الخطر عوامل لتقٌٌم واالحتٌاجات مخاطرلل شموالً  كثراأل تقٌٌماتال أن بسبب تأخرت

 .االستبٌانات لتطوٌر

 الصٌانة احتٌاجات وتقٌٌم المالجئ تحدٌد 1.1.6ج.

 .االجتماعً التضامن وزارة موافقة وانتظار التقرٌر كتابةوقت  حتى ملجأ وجود عدمبسبب  تأخر

 للخٌاطة مركز إنشاء باإلضافة إلى وقت أي فً وأطفالهن النساء استٌعاب على قادرة لتكون المالجئ تجدٌد 1.1.7ج.

 ومطبخ

 .االجتماعً التضامن وزارة موافقة وانتظار التقرٌر كتابةوقت  حتى ملجأ وجود عدمبسبب  تأخر

 السجن من اإلفراج عنهن بعد للنساء مؤقت ملجأ توفٌر 1.1.8ج.

 موافقة وانتظار التقرٌر كتابة وقت حتى ملجأ وجود عدم لم ٌتم تناوله فً خطة العمل فً الفترة التً ٌغطٌها التقرٌر.

 االجتماعً التضامن وزارة

 الحرفً والتدرٌب النفسٌة واالجتماعٌة القانونٌة بالخدمات وأطفالهن النزٌالت النساء تزوٌد 1.1.9ج.

 موافقة وانتظار التقرٌر كتابة وقت حتى ملجأ وجود عدم لم ٌتم تناوله فً خطة العمل فً الفترة التً ٌغطٌها التقرٌر.

 االجتماعً التضامن وزارة

. تقارٌر 5) الحالة ودراسات البحوث نتائج مع للمشروع النهائً تقرٌرالو السنوي التقرٌر ونشر تطوٌر 1.1.12ج.

 (نسخة 122 فقط النهائٌة النسخة طباعة

 لم ٌتم تناوله فً خطة العمل فً الفترة التً ٌغطٌها التقرٌر.

  



 مؤشر منع العودة إلى الجرٌمة -

 من للحد المبذولة للجهود التحدٌد وجه على تطبٌقها ٌتم. وردعهم والمجرمٌن الجرٌمة من للحد محاولة هو الجرٌمة منع

 .لمشروعنا الربٌسً المؤشر هو وهذا. الجنابٌة العدالة على الحفاظ ، القانون إنفاذ الجرٌمة،

 
 معدل منع العودة إلى الجرٌمة عدد عنصر

 %122 311 عدد المستفٌدٌن من المشروع

 %122 223 العدد اإلجمالً للمستفٌدٌن

 %122 311 المستفٌدٌن فً الفترة التً ٌغطٌها التقرٌرعدد 

 
 8/0218&7 فترة التقرٌر عامٌن عنصر

 33 311 223 عدد الحاالت

 15 32 83 ذكور

 18 68 341 إناث

 

 

 وأغسطس ٌولٌو وشهري التقرٌر، ومدة عامٌنال ومقارنة المشروع، من المستفٌدة الحاالت عدد التالً الجدول ٌوضح

 .التقرٌرالتً ٌغطٌها  فترةال بعد ،2138

 8/0218&7 فترة التقرٌر عامٌن عنصر

 59 352 211 خدمات الوحدة النفسٌة

 39 331 213 خدمات الوحدة االجتماعٌة

 0 25 65 قبل اإلفراج –خدمات الوحدة القانونٌة 

 30 328 211 بعد اإلفراج –خدمات الوحدة القانونٌة 

 3 32 36 خدمات وحدة التحوٌل

 15 52 28 خدمات التمكٌن االقتصادي

 



 

 التقرٌر، ومدة العامٌن مقارنة المشروع، من للمستفٌدٌن المقدمة الخدمات عدد التالً الجدول ٌوضح ذلك، إلى باإلضافة

 .التقرٌر تً ٌغطٌهاال الفترة بعد ، 2138 وأغسطس ٌولٌو وشهري

 8/0218&7 فترة التقرٌر عامٌن عنصر

 056 615 3435 النفسٌةخدمات الوحدة 

 55 242 438 خدمات الوحدة االجتماعٌة

 8 43 362 قبل اإلفراج –خدمات الوحدة القانونٌة 

 69 344 688 بعد اإلفراج –خدمات الوحدة القانونٌة 

 3 38 53 خدمات وحدة التحوٌل

 15 52 83 خدمات التمكٌن االقتصادي
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) فقط عه انفقرة انتي يغطيها  اآلن حتى تحقيقهام ت انتي وانىتائج انمشروع إوجازات 4

 انتقرير(

 :المشروع مؤشرات من مبوٌة نسبة المشروع، عناصر من عنصر كل إلكمال المبوٌة النسبة التالً البٌانً الرسم ٌوضح
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Planned targets from work plan in the prodoc 



 

 نسبة % تحقٌق األهداف

 

 األهداف والنتائج مؤشرات التقدم/ الحالة

 

 حقوق قطاع من حصلنا لقد 42.4%

، قابمة السجناء قابمتٌن اإلنسان

وقابمة لسجناء آخرٌٌن ٌبلغ 

 سجٌن. 333عددهم 

وتم قبول  األسماءمراجعة  تم

 المشروع اسم فً 53 على

تً تم إحالتهم من قبل ال السجناء نسبة

 إعداد خدمات تلقوا الذٌن، والسجن موظفً

 .اإلفراج قبل

 الوصول توفٌر فرص: 3 المحدد الهدف

 فً اإلفراج قبلالسجناء  إعداد خدمات إلى

 والزقازٌق وبنها ودمنهور بورسعٌد سجون

 .المجتمع فً جهمدم إعادة لدعم

 اإلَظبٌ حمىق لطبع يغ نخؼبوٌا 51%

 بأطًبء لىائى ػهً نهحصىل

 بزوحىكىل حىليغ حخً انظجُبء

 انخؼبوٌ

استالم قابمة بأسماء السجناء قبل اإلفراج 

 عنهم من السجن ومن مصادر أخرى

 مؤسسة بٌن تفاهم مذكرة توقٌع  3.3نتٌجة 

 بنها، دمنهور، بورسعٌد،إدارة سجن 

 حالةإل الحٌاة مؤسسةبٌن و الزقازٌق

 اإلفراج عنهم قبل السجناء

 المعرفة النتابج عن تحسٌن % .011.

 إعادة برنامجعن  مواقفوال

 األمم صكوك ومعرفة جالدم

قبلً  لكل استبٌان  وفقا المتحدة

 وبعدي

 بُهب -سيبرة نظجىٌ )انشلبسيك انؼبو  661

 (ديُهىر - بىرطؼيذ - انؼبو

 وانًحبكى انشزطت يزاكش ئنً ةسيبر( 653)

 (اإلطكُذريت - انشلبسيك)

 وانزػبيت يٍاأل نًذيزيبث سيبراث( 43)

 بىرطؼيذ - انشزليت أيٍ يذيزيت) انالحمت

 (انمهيىبيت - اإلطًبػيهيت -

 بيٍ انشزطت ويزاكش نهًحبكى سيبرة 654

 يحبفظت - انشزليت يحبفظت)

 (اإلطكُذريت

بٌن موظفٌن  المعرفة تعزٌز 2.3نتٌجة 

والعاملٌن فً نظام العدالة الجنابٌة  السجون

 المجتمع فً سجناءال جدم إعادة عن 

 مع شراكتهم لتعزٌز الممارسات وأفضل

 .المدنً المجتمع

 توقٌع عدم بسبب ٌكتمل لم 1%

 حٌاه مؤسسة بٌن البروتوكول

 الداخلٌة ووزارة

عدد من موظفً السجون، ضباط تدرٌب 

 الشرطة، والمنظمات الغٌر حكومٌة

الشرٌكة، على القواعد النموذجٌة الدنٌا، 

 إنفاذ القانون 

 

 حهمىا انظجُبء يٍ حبالث 8 2.6%

 واالجخًبػيت انُفظيت انًظبػذة

 انظجٍ داخم وانمبَىَيت

 عنهم اإلفراجالٌن قبل المح السجناء عدد

 - نفسٌة أو قانونٌة خدمات ٌتلقون والذٌن

 .اجتماعٌة

زٌادة فرص الوصول  3.3نتٌجة 

المساعدات النفسٌة واالجتماعٌة والقانونٌة 

 للسجناء وأسرهم قبل اإلفراج

حالة من السجناء تلقوا  35 38% .

 النفسً؛العالج  خدمات 

 إلى واإلحالة القانونٌة المساعدة

 االجتماعٌة خدماتالو الصحة

 انُفظيت انزػبيت يخهمىٌ انذيٍ انظجُبء ػذد

 انؼذانت؛ ئنً انىصىل ؛ االجخًبػيت

 خذيبث ئنً واإلحبنت انمبَىَيت انًظبػذة

 اإلفزاج بؼذ  االجخًبػيت وانحًبيت انصحت

 الوصول فرص توفٌر : 2الهدف المحدد

 الوصول االجتماعً؛ النفسًالدعم  إلى

 واإلحالة القانونٌة المساعدة العدالة؛ إلى

 االجتماعٌة الحماٌة وخدمات الصحة إلى



 اإلفراج عنهم بعد للسجناء ػُهى المناسبة

 حهمىا انذيٍيٍ انظجُبء  حبنت 55 33.6%

 بؼذ  انخأهيم ئػبدة خذيبث

 ػُهى اإلفزاج

 خذيبث حهمىا انذيٍ نهظجُبء انًئىيت انُظبت

 حهمي في اطخًزوا وانذيٍ انُشز لبم يب ئػذاد

 ئنً انىصىل االجخًبػي؛ انُفظي انذػى

 ئنً واإلحبنت انمبَىَيت انًظبػذة انؼذانت؛

 بؼذ االجخًبػيت وانحًبيت انصحت خذيبث

 .اإلفزاج

 

 في ثاطخًزػذد انحبالث انخي  28.3%

 85 هى انخذيبث وحهمج انبزَبيج

 حبنت

 عنهم اإلفراج بعد للسجناء المبوٌة النسبة

 ٌظلون الذٌن البرنامج فً المسجلٌن

والدمج  التأهٌل إعادة برنامج فً مشاركٌن

 أشهر 6 لمدة الالحقة الرعاٌةوبرنامج 

ٌٌر ملحق معا فً محدد هو كما) األقل على

 (.البرنامجفً  لمشاركةا

 

تم الغاء العمل بورقه رضا  1%

العمٌل وتتم االستعاضه عنه 

 بالتقٌٌم القبلى والبعدى 

 فً المسجلٌن السابقٌن السجناء عدد

 جودة من بالرضا ٌشعرون الذٌن البرنامج

 المقدمة الخدمات

 

 النفسً الدعم حالة تلقت  32 32.3%

 .اإلفراج بعد

 خذيبث يخهمىٌ انذيٍ انظببميٍ انظجُبء ػذد

 (انُىع حظب ُيفَصهت) اجخًبػيت َفظيت

 

 

: تقدٌم خدمات الدعم النفسً 2.3نتٌجة 

 االجتماعً للسجناء بعد اإلفراج

ال و انبزَبيج في يظجهت حبنت 59 32.3%

 انُفظي انبزَبيج فييشانىٌ 

 االجخًبػي

 فً المسجلٌن للسجناء المبوٌة النسبة

 فً مشاركٌن ٌظلون الذٌن البرنامج

 أشهر 6 لمدة االجتماعً النفسً البرنامج

 األقل على

 

 تم التًللحاالت  االنتقالٌة خطط عدد  1%

 .اجراإلف بعد وضعها

 

 على ذٌن تم تدربٌهمال الموظفٌن عدد أخصابٌٌن نفسٌٌن 4تم تدرٌب  311%

 .اجتماعٌة نفسٌة موضوعات

 

تم  توفٌر المساعدة القانونٌة لـ  33.3%

 حالة 311

 انخذيبث حهمىاالذٌن  انظببميٍ انظجُبء ػذد

 (انُىع حظب ُيفَصهت) انمبَىَيت

 إلى والوصول توافرال تحسٌن  2.2نتٌجة 

 للسجناء القانونٌة والمساعدة العدالةخدمات 

 اإلفراج عنهم بعد

 

 انحبنيت انفخزة في حذريب يىجذ ال 1%

 نهًحبييٍ

ذٌن تلقوا ال القانونًفرٌق العمل  عدد

 تدرٌب

 



 حاله 7   طبى تحوٌل 21.3%

 انف،  باطنه،  نظر كشف)

 ( دموٌٌه اوعٌه،  اذن

) حاله  9  معاشات تحوٌل

 معاش،  وكرامه تكافل

 مطلقات

 ومرض ادمان الً احاله

 4:  البشرٌه المناعه نقص

 1+  الشرقٌه ادمان حاله

hiv 

% 31البسط والمقام على 

 311من الفبه المستهدفه 

 حاله 

01/92 

 الهٌبات إلى المقدمة اإلحاالت عدد

  .الخدمة نوع حسب الشرٌكة

إنشاء نظام إحالة للخدمات  2.3نتٌجة 

 الصحٌة وخدمات الحماٌة االجتماعٌة

 إلى أحٌلت التً للحاالت المبوٌة النسبة  1%

 وانتكسوا لمخدراتالعالج من االرتهان ل

 (.اإلحالة بعد شهراً  3،6،32)

 

 ئنً حبالث انخي أحيهجنه انًئىيت انُظبت  0%

 لذٌنوا هًخذراثيٍ االرحهبٌ ن ؼالجان

فً  من المخدرات العالج خدمات أكملوا

 العٌادات أو مراكز معالجة اإلدمان

 الداخلٌة أو الخارجٌة

 

لم ٌتردد على المؤسسة أي  1%

من  عالجال تحتاج إلى حاالت

 اإلٌدز

 ئنً هجيأح نهحبالث انخي انًئىيت انُظبت

َمص  فيزوصػالج  خذيبثنهحصىل ػهً 

 انخذيبث حهمىا انذيٍو تانبشزي انًُبػت

 انًُبػت َمص فيزوص اخخببر) انُىع حظب

 (وانؼالج وانًشىرة تانبشزي

 

 ٌنالمسجل السابقٌن للسجناء المبوٌة النسبة حاالت 3تم توظٌف  3%

 وظابف فً تعٌٌنهم ٌتم الذٌن البرنامج فً

 جنٌه 3111 من األدنى الحد براتب

 الشهر فً مصري

 مهاراتال تحسٌن : 3الهدف المحدد

اإلفراج  بعد السجناء بٌن العملالمرتبطة ب

وإٌجاد  توظٌف برنامج وضع مععنهم 

 الصغٌرة المشارٌع) العمل فرص

 (مجتمعٌةال

عدد الحاالت التى التحقت  48%

  get aheadبتدرٌبات ال

وحصلت على مشروعات 

  3111مدره بالدخل 

البسط عدد الحاالت التى 

حصلت على المنحه التى ال 

 ترد 

 فً المسجلٌن السابقٌن السجناء نسبة

 البرنامج

 



المقام عدد الحاالت التى من 

المفترض تلتحق بالتدرٌب 

 32/24وتحصل على المنح 

 الذٌن السابقٌن للسجناء المبوٌة النسبة عمشارٌ أي إنشاء ٌتم لم 1%

المجتمعٌة  همومشارٌع بوظابفهم احتفظوا

 3 أشهر، 6) زمنٌة فترة خالل الصغٌرة

 (سنة

 

عدد الحاالت التى اتمت  04%

التدرٌب بالمعاٌشه  على 

عدد الحاالت التى من 

المفترض ان تلتحق 

 بالتدرٌب 

25/325 

نسبة السجناء السابقٌن الذٌن شاركوا 

 وأكملوا برنامج التدرٌب الحرفً

تحسٌن المهارات المطلوبة فً  3.3نتٌجة 

 سوق العمل بٌن السجناء بعد اإلفراج عنهم

التى التحقت  عدد الحاالت 48%

  get aheadبتدرٌبات ال

وحصلت على مشروعات 

  3111مدره بالدخل 

البسط عدد الحاالت التى 

حصلت على المنحه التى ال 

 ترد 

المقام عدد الحاالت التى من 

المفترض تلتحق بالتدرٌب 

 32/24وتحصل على المنح 

 الذٌن السابقٌن للسجناء المبوٌة النسبة

 فتح) المالٌة شؤونهم تمكنوا من إدارة

 التقارٌر إدارة الفواتٌر، دفع حساب،

 (المالٌة

وضع السجناء السابقٌن فً  3.2نتٌجة 

 وظابف ودعم المشارٌع الصغٌرة

48%  

عدد الحاالت التى التحقت 

  get aheadبتدرٌبات ال

وحصلت على مشروعات 

  3111مدره بالدخل 

البسط عدد الحاالت التى 

حصلت على المنحه التى ال 

 ترد 

المقام عدد الحاالت التى من 

المفترض تلتحق بالتدرٌب 

 32/24وتحصل على المنح 

 

 تحولت التً الصغٌرة المشروعات نسبة

 للدخل مدرة أعمال إلى

 



تم عمل مناقصه  من خالل  45%

شركات تقدمت لعمل 

الترمٌمات الخاصه بمركز 

 االستضافه 

وتعٌٌن مجلس اداره مؤقت 

للجمعٌه رعاٌه المسجونٌن  

لمده سنه وٌتم التجدٌد وعمل 

برتوكول تعاون لعمل كافه 

 الترمٌمات بالمبنى

 انهىاحي انظببمبث نهظجيُبث انًئىيت انُظبت

 حهك  في ئيىاؤهٍ حىو انبزَبيج في شبركٍ

 انًإلخت اإللبيت حخطهب انخيانًالجئ 

 من كل فً مأوى إنشاء: 4 المحدد الهدف

 المؤقت لإلٌواء والشرقٌة اإلسكندرٌة

 وأطفالهناإلفراج عنهن  عدب للسجٌنات

 .الحاجة حسب

 انًأوي في ئيىاؤهٍ يخى انهىاحي انُظبء ػذد انًأوي حأطيض يخى نى 1%

 (ظُتان ،حظب انشهز)

 المناسب اإلقامة مكان تحدٌد  4.3نتٌجة 

 النساء احتٌاجات لتلبٌة وتجدٌده

 انًأوي في ئيىاؤهٍ يخى انهىاحي انُظبء ػذد انًأوي حأطيض يخى نى 1%

 (انشهىر ،نكم األطببيغ)

 

 فً ذلك من االنتهاء سٌتم 01%

 المشروع من الثالث النصف

 التً تم عقدها والفعالٌات االجتماعات عدد

 التبرعات لجمع

 مستدامة آلٌة إنشاء  4.2نتٌجة 

 المشروع انتهاء بعد المالجا الستمرارٌة

 تظهر للبرنامج وفقا تقرٌرا 23 311%

 المؤسسة عمل تطوٌر كٌفٌة

 الحصول تم التً المنتظمة التقارٌر عدد

 والتً اإلدارٌة المعلومات نظام من علٌها

 التقارٌر فً اإلنجازات مؤشرات تبٌن

 تطوٌرها تم التً للمشروع الدورٌة

 .البرنامج نتابج على هاوتوزٌع

 الرصد على القدرة :5الهدف المحدد

 بإعادة المتعلقة الوثابقإعداد و والتقٌٌم

 ومنع اإلفراج عنهم بعد السجناء تأهٌل

 وتحسٌن لتوجٌهالعودة إلى الجرٌمة 

 المتعلقة المشورةو دعمالو التدخل

 بالسٌاسات

 الرصد على المدربٌن الموظفٌن عدد التدرٌب هذا من االنتهاء تم . 311%

 والتقٌٌم

 غٌر المنظمات قدرة تحسٌن : 5.3نتٌجة 

 وتقٌٌمها البرامج رصد على الحكومٌة

 عنها التقارٌر وإعداد

 المقدمة من ازداد عدد طلبات 011%

 المستفٌدٌن

 نموذج التقٌٌم القبلً .3

 شكل التقٌٌم عن بعد .2

 خطة العمل .3

 والتقٌٌمات الفحص أدوات عدد

 تجرٌبها تم التً وضوعة الم

 

تم الغاء العمل بالبند  011%

واالستعاضه عنه بالتقٌٌم القلبى 

 والبعدى

 خطط لدٌهم ممن للسجناء المبوٌة النسبة

 نظام إلى بٌاناتهم إدخال تمو انتقالٌة

 اإلدارٌة المعلومات

 : إنشاء نظام إدارة معلومات5.2نتٌجة 

 للحد تنفٌذها تم التً اإلعالمٌة الفعالٌات عدد اجتماعاتلم تعقد أي  01%

  وصمةال من

 المحلً المجتمع توعٌة: 6 المحدد الهدف

 بالسجن المرتبطة الوصمة من للحد

 .السابقات المتعلقة بالسجٌنات خاصة



 

  

تم  التً لتوعٌةفعالٌات ا : 6.3نتٌجة  - لم ٌعقد أي اجتماعات 01%

 أهمٌة بشأن المحلٌة المجتمعات تنفٌذها فً

 المجتمع فً السابقٌن السجناء جدم إعادة



 فريق عمم انمشروع 5

 الموارد لتعزٌز أجرٌت والتً ،التً ٌغطٌها التقرٌر الفترة خالل ٌاهح مؤسسة فرٌق عمل فً التغٌٌرات بعض هناك كانت

 :التالً النحو علىهم  التقرٌر، تارٌخ حتى ، المشروع فرٌق عمل. المستهدفٌن المصلحة أصحاب لخدمة للمؤسسة البشرٌة

 مالحظات الوقت تارٌخ التوظٌف االسم الوصف الوظٌفً م

 تعدٌل نقترح %311 2136-8-3 نٌرمٌن محمد أحمد مدٌر تنفٌذي 1
 المبوٌة النسبة
٪ 51 إلى للوقت
 بعض نقل بسبب

 السٌدة مسؤولٌات
 السٌدة إلى نرمٌن
 نبٌل، أمٌرة
 المالً المدٌر

نظراً  ،واإلداري
لعملها على 

تكوٌن الشراكات 
 وتطوٌرالكاملة 
 مؤسسة نظام
 مع حٌاه

 .االستشارٌٌن

  %311 2136-8-3 أمٌرة نبٌل السٌد مدٌر مالً وإداري 0

  %311 2132-5-3 لمٌس نبٌل محاسب 3

 تعدٌل ٌقترح %311 2136-8-3 محمد جمال محمد مستشار قانونً 4
 فً لهعم نسبة

 الحالً منصبه
 بسبب٪ 51 إلى

 كونه الوساطة
 الصندوق أمٌن

 بالمؤسسة
 فً إلٌه والحاجة
 اإلداري الجانب

 وكذلك للمشروع
 جودة

 االستشارات
 .القانونٌة

  %311 2136-8-3 تامر السٌد أحمد محامً 5

  %311 2136-8-3 محمد عادل علً محامً 6

  %311 2136-8-3 عمرو السٌد شحاته محامً 7

  %311 2136-8-3 الكومًنورا صالح  محامً 8

  %311 2136-8-3 محمد سعد محامً 9

  %311 2132-5-3 عزٌزة أحمد  محامً 12

 مرات/شهرٌاً  4 %51 2136-8-3 عالء عبد الهادي استشاري نفسً 11

  %311 2136-8-3 ولٌد عبد المنعم توفٌق أخصابً نفسً 10

  %311 2132-5-3 هالة فؤاد أخصابً نفسً 13

  %311 2136-8-3 رشا سعٌد السٌد نفسً أخصابً 14

  %311 2136-8-3 دٌنا عبد الرحمن أخصابً نفسً 15

  %311 2132-8-3 دعاء عبد الرحمن أخصابً نفسً 16

  %311 2132-32-3 لٌنا عمر منسق عام 17

 حٌاه %311 2132-32-3 أحمد ماهر مسبول أرشفة 18

  %311 2138-6-3 الحلٌمعبد الرحمن عبد  مسبول موقع إلكترونً 19

 مرات/شهرٌاً  8 %51 2136-8-3 عاطف سٌد حافظ استشاري تدرٌب 02

 مرات/شهرٌاً  4 %25 2132-5-3 فتحً محمد استشاري مالً 01

   2132-31-3 أحمد عبد المنعم أخصابً اجتماعً 00



شٌرٌن ٌسري محمد  مدٌر فرع إسكندرٌة 03
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 انفرص وانتحديات 6

 الفرص:

 التعاون مع جمعٌة رعاٌة المسجونٌن وأسرهم:

 335المشهرة برقم  وأسرهم المسجونٌن رعاٌة جمعٌةوقعت مؤسسة حٌاه للتنمٌة والدمج المجتمعً بروتوكول تعاون مع 

الذي عٌن مجلس إدارة مؤقت من قبل السٌدة نرمٌن محمد أحمد  ، وإرساله لمجلس اإلدارة لدراسته،3366لسنة 

 من المبنى إخالء على والعمل ،المفرج عنهن للسجٌنات مأوى لبناء الجمعٌة مبنى استخدامهو  العمل إطارالبحطٌطً، 

 الستخدام مناسب الجمعٌة تارٌخ حٌث أن ،.أعاله للغرض المذكور المبنى تجدٌد احتٌاجات وتقٌٌم القانونٌة، غٌر المهن

  .المبنى فً ٌعٌشونبجعلهم  عنهم جالمفر السجناء من وصمة خطروإزالة  النشاط، هذا فً المبنى

 .لذلك الالزمة القانونٌة اإلجراءات واتخاذ القانونٌة، غٌر المهن من جمعٌةال مبنى إخالء على العمل بدأ

 البدء فً مشروع ممول من االتحاد األوروبً:

 األوروبً االتحاد مفوضٌة من وأنشطة المشروع الممول دورسوس مؤسسة مشروع أنشطة بٌن المتبادلة العالقة تعمل

حاالت  استهداف خالل من الخدمات نطاق وتوسٌع ،لفرٌق العمل وتحسٌنها الخبرات ونقل المؤسسً البناء تعزٌز على

 مشروع كل أنشطة استخدام إلى باإلضافة دروروس، مشروع من المستفٌدٌن غٌر

 التعاون مع المجلس القومً للبحوث االجتماعٌة والجنائٌة وصندوق مكافحة اإلدمان:

 تقوم المؤسسة داخل بحثٌة وحدة إنشاء على العمل خالل من المؤسسة داخل البحثٌة القدرات تعزٌز إلى التعاون هذا ٌهدف

 .الجرٌمة إلى العودة منع مؤشرات على التدخالت تأثٌر بدراسة

 .المخدرات على المدمنٌن السجناءعالج ب ٌتعلق فٌما المؤسسة قدرة أٌضالزٌادة التعاون هذاٌتٌح 

 استشارٌٌن:

 على والعمل المؤسسً الهٌكل استكمال أجل من القدرات بناء مجال فً نٌستشارٌا وجود من االستفادة الضروري من

 .وغٌرها المخاطر إدارة ،الفساد مكافحة، الحوكمة سٌاسة مثل المؤسسة، سٌاساتتحسٌن 

 الخبرات:

 خطة وضع فً وننظر خاص، بشكل والمشروع عام بشكل لمؤسسةمن ا ةالمكتسب الخبرة من االستفادة على نعمل أن ٌجب

 واستخدام ،أسرهمو. السجناء رعاٌة جمعٌة إدارة فً وجودهم مع خاصة العلٌا، اإلدارة مهارات وزٌادة ،لتعاقب الموظفٌن

 .للمؤسسة وفقا البشرٌة الموارد إدارة نظام تطوٌر فً خبرتنا

 تحدٌات:

 استدامة المشروع:

 :النقاط من لعدد وفًقا ذلك ٌتم أن ٌجب المشروع، استدامة تحقٌق أجل من أنه المؤسسة ترى

 .المؤسسة استراتٌجٌة تطور مع لتتناسب المشروع مٌزانٌة هٌكلة إعادة على العمل -

 المشروع. أنشطة الستدامة تموٌل على الحصول على المؤسسة قدرة لزٌادة التعاون من المزٌد العمل على -

 .للمستفٌدٌن والمتابعة الوصول لتسهٌل تطبٌق هاتف تموٌل -

 نظام الرصد والتقٌٌم وإعداد التقارٌر:

كتابة التقارٌر  أنظمة على الخصوص وجه على المشروع فرٌق عملو عامة بصفة المؤسسة فرٌق عمل تدرٌب ٌنبغً

 .والتقٌٌم الرصد ومبادئ وأسس



 الصلة ذات الفاعلة الجهات مع والتواصل ،للدعاٌة المؤسسٌة القدرة

 خالل من الحكومٌة، تالهٌبا وخاصة المعنٌٌن، المصلحة أصحاب مع والتواصل للظهور المؤسسٌة القدرة على العمل

 .المعنٌة األطراف مع العامة والعالقات التواصل كٌفٌة على المؤسسة فً موظفٌناثنٌن  تدرٌب

 الموقع اإللكترونً ومواقع التواصل االجتماعً:

 ،االجتماعً تواصلال مواقع خالل من والتسوٌق ،اإللكترونً الموقع لتطوٌر المشروع مٌزانٌة فً بند بسبب عدم وجود

 .المؤسسة ظهور على سلًبا ٌؤثر وهذا

 مقترحات/ خطوات قادمة:

 :خطوات قادمة 

 :واحد عام لمدة المشروع فترة لتمدٌد التحضٌر -

 خالل من عمله تم ما على ابناءً  كامل، عام لمدة التنفٌذ فترة تمدٌد إطار فً المشروع هٌكلة إعادة على العمل

 أشهر 6 لمدة المشروع لتعلٌق نتٌجةكالمشروع، استراتٌجٌة تطوٌر خالل من دوروسوس مؤسسة استشاري

 .مستقلة كمشارٌع واعتبروا التطوٌر، بعد األصلً، المشروع فً األنشطة بعض وإلغاء

 والذي الداخلٌة، وزارة مع التعاون بروتوكول تفعٌل إطار فً ،الالحقة الرعاٌة إدارة وموظفً ضباط تدرٌب -

 أنشطة إطار فً المصرٌة، السجون فً والعاملٌن الضباط تدرٌب على والعمل القادمة، الفترة خالل توقٌعه سٌتم

 .واحد عام لمدة المشروع مدة

 وقادة المسبولٌن من وغٌرهم للمرأة القومً والمجلس االجتماعً التضامن وزارة مسبولً تدرٌب على العمل -

 .كامل لعام المشروع فترة تمدٌد أنشطة إطار فً المدنً، المجتمع

 الكفاءة زٌادة أو االقتصادي التمكٌن مخصصات لزٌادة مصر خارج النفسً العمل لفرٌق التدرٌب مقدار بحث -

 من تطوٌرها تم التً المشروع استراتٌجٌة ٌعكس مما كامل، عام لمدة المشروع تمدٌد فترة خالل المؤسسٌة

 .دورسوس مؤسسة ستشاريا خالل

 تمدٌد أنشطة خالل تنفٌذها سٌتم والتً والموسٌقى، بالفن بالعالج الخاصة العمل وورش العمل ورش توجٌه -

 .كامل عام لمدة المشروع فترة

 .واحدة سنة لمدة المشروع برامجمستمرة فً إطار  السنة، فً مرتٌن وأسرهم، السجناء من المستفٌدٌن أنشطة -

 االجتماعً التمكٌن زٌادة أجل من القانونٌة التوعٌة أنشطة لتتضمن القانونٌة الوحدة أداء تطوٌر على العمل -

 فرٌق قبل من المباشر التدخل تتطلب ال التً القانونٌة المواقف مع التعامل على قدرتهم وزٌادة للمستفٌدٌن

 وتسهٌل التوعٌة، عمل ورش خالل من. الشخصٌةالمدنٌة و باألوضاع ٌتعلق فٌما خاصة القانونٌة، الوحدة

 من اإللكترونً، الموقع خالل من أو المؤسسة، مكاتب خالل من القانونٌة والمستندات والطلبات االستمارات

 .المجتمع فً والدمج الوعً زٌادةو المستفٌد، خدمة تكلفة خفض ضمان أجل

 لرصد العمل من كجزءو المستفٌد ٌحتاجها قد التً جهاتال عناوٌن جمٌع ٌتضمن الذي التحوٌالت دلٌل إصدار -

 .للمستفٌد خدمات ٌقدم قد من

 استضافة إستراتٌجٌة على المدنً المجتمع ومنظمات الحكومٌة المؤسسات موظفً مع المؤسسة موظفً تدرٌب -

 وجود من لالستفادة الشركاء وتشجٌع االستضافة، مراكز مفهوم لنشر هو هذا. 2138 أكتوبر فً السجٌنات

 مفوضٌة تموٌل من واالستفادة المؤسسة، خبراتب االستعانةب. إجراءاتهم االسترشاد بها فًو ستراتٌجٌةاإل

 .السجناء رعاٌة مجال فً العاملة والمؤسسات للجمعٌات نوعً اتحاد بناء إلى ٌهدف لمشروع األوروبً تحاداال

 وزٌادة قوتها نقاط إظهار على المؤسسة قدرة زٌادةل ،ي مؤسسة دروسوسستشارا لقب من المشروع تقٌٌم -

 مؤسسة المؤسسةتشكر . العملالستمرارٌة  الجدٌدة للمشارٌع ألنشطتها التموٌل على الحصول على قدرتها

فً  األفراد، والتً ساهمت ذلك فً بما المؤسسة، قدرات بناءالعمل على  فً افرٌق عملهو وإدارتها دورسوس

 .األوروبً االتحاد مفوضٌة قبل من مشروعاتها حدأل تموٌل علىالمؤسسة  حصول

 النشاط هذا إلغاء من الرغم على السابقٌن، السجناء توظٌفل والمصانع الشركات مع بالتعاون العمل استمرار -

 .وسدورس مؤسسةاستشاري  خالل من المشروع استراتٌجٌة لتطور وفًقاً  للمشروع،

 .المشروع استراتٌجٌة تطوٌر لمؤشرات وفقاً  لمشروع،با الدراسة االستقصابٌة المتعلقة تحدٌث -

 أسالٌب تطوٌر من كجزء المتحركة، الرسوم باستخدام فٌدٌو نشرة لٌكون لمشروع،الدعابٌة ل نشرةال تطوٌر -

 .االنتباه من مستوى أعلى على للحصول النشر،



 السٌنمابٌة المهرجانات من وعدد الوطنً، الفٌلم مهرجان فً المؤسسة مشاركةعلى  سروسود مؤسسة موافقة -

 .المهرجانات هذه فً المشروع عن فٌلم وعرض الدولٌة

 مقترحات:

 المادٌة أو البشرٌة سواء المتراكمة، الخبرات من االستفادة أجل من كامل، عام لمدة المشروع تنفٌذ فترة تمدٌد -

 للعمل األوروبً، االتحاد لجنة قبل من الممولة المشروع أنشطة مع بالتنسٌق المشروع، هذا فً العالقات وشبكة

 .المؤسسة استدامة ضمان على

 .الجدٌد المشروع فترة مع لتتناسب المٌزانٌة هٌكلة وإعادة الضابع الوقت لتعوٌض للعمل المشروع فترة تمدٌد -

 مؤسسة مع بالتعاون للمؤسسة مالً ودلٌل سنوات لخمس إستراتٌجٌة خطة لوضع استشاري خبٌر إشراك -

 .المؤسسٌة الكفاءة بتعزٌز الخاص البند وتحتدروسوس 

 وتطوٌر القادمة، الخطوات فً المؤسسة مقترحات مع ٌتماشى بما المشروع، مٌزانٌة هٌكلة إعادة على العمل -

 .االستدامة وأهداف دورسوس، مؤسسة استشاري مع تم وضعها التً المشروع استراتٌجٌة

 .الصغٌر اإلقراض نشاط لبدء المالٌة الرقابة هٌبة فً المشاركة -

 الوصول واستراتٌجٌة للمشروع المحدث التشغٌل دلٌل مع ٌتناسب بما المشروع، داخل األنشطة بعض تعدٌل -

 .الحاالت إلى

 والتمكٌن القانونٌة التوعٌة أنشطة على والتركٌز ةالمستهدف الهٌبات القضابٌة فً القضاٌا عدد تخفٌض -

 .للقضاٌا االجتماعً التمكٌن دعم أجل من االقتصادي،

 إلى المنح وتحوٌل ،الصغٌرة المشروعات ٌتعلق مافٌ لمشروعفً ا االقتصادي التمكٌن أنشطة بعض تعدٌل -

 .المشروعات بنجاح المستفٌدٌن التزام لضمان فوابد بدون قروض

 كفاءة ورفع للمؤسسة، المالٌة االستدامة زٌادة على التركٌز مع المؤسسٌة، الكفاءة تحسٌن أحكام على الموافقة -

 .المؤسسة فرٌق عمل

 الذي الفرٌق استدامة لضمان المشروع خالل من المؤسسة أنشطة لتموٌل المناسبة للمؤسسات خرٌطة وضع -

 .دروسوس مؤسسة مشروع خالل من تدرب

 .الحكومٌة الوكاالت سٌما ال الصلة، ذات الفاعلة الجهات مع والتواصل الظهور على المؤسسٌة القدرة تعزٌز -

 .المتحركة الرسوم باستخدام فٌدٌو نشرة لتكون المشروع، نشرة تطوٌر على الموافقة -

عن  فٌلم وعرض الدولٌة، السٌنمابٌة المهرجانات من وعدد الوطنً، الفٌلم مهرجان فً المشاركة على الموافقة -

 .المهرجانات تلك فً المشروع

 مستوفً الشروط. فقط واحد محام هناك ٌكون بحٌث اإلسكندرٌة فرع فً المحامٌن عدد تقلٌل -

 تحدٌد نسب المخاطر لألنشطة

 المشروع، تشغٌل دلٌل تنفٌذ بعد الثالث، سنوي الربع التقرٌر فترة خالل المشروع ونتابج أهداف إنجاز تسارع نالحظ

 اإلنجازات زٌادة أن المتوقع ومن المشروع، خطوات سهل مما العمل، فرق وإنشاء المشروع، فً العاملٌن هٌكلة وإعادة

 .المقبلة الفترات خالل
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 32/24المقام عدد الحاالت التى من المفترض تلتحق بالتدرٌب وتحصل على المنح 

  3111 وحصلت على مشروعات مدره بالدخل  get aheadعدد الحاالت التى التحقت بتدرٌبات ال

 البسط عدد الحاالت التى حصلت على المنحه التى ال ترد 



 انمىقف انماني 7

 للمشروع العام المالً للوضع سردي ٌصف ملخص ( أ

 .جنٌه  393449416 للمشروع الفعلٌة المصروفات بلغت ،31/6/2138 إلى 3/3/2138 من الفترة خالل -

 من المقترح النهج لتحقٌق الحاالت عدد فً بالزٌادة المتعلقة األنشطةالزابد هو  إلنفاقل الربٌسً السبب -

 .دلًع باسم دروسس مؤسسة استشاري

 الوصول عدد زٌادة فً كبٌر بشكل ساهمت التً و 3.3.6 و أ.3.3.3 و 3.3.2 و 3.3.3 و 3.3.3 البنود -

 نٌاباتوال الشرطة أقسامو المحاكم أٌضاً  اإلنسان حقوق وقطاع السجون مصالح خالل من الحاالت إلى الخاص

 ةالشرٌك مؤسسةالو والسجون العامة

 :التقرٌر تً ٌغطٌهاال الفترة خالل المالً رالتطو ٌصف سردي ملخص ( ب

 .مصري جنٌه  393449416مبلغ التقرٌر تً ٌغطٌهاال للفترة الفعلٌة النفقات بلغت -

 بلغت العمل قٌمة فً فروق هناك للمشروع؛ المعتمدة بالمٌزانٌة مقارنة النفقات فً زٌادة توجد ال -تعلٌق العمل. -

 صرف سعر فً االنخفاض بسبب 31/6/2132 إلى 3/3/2138 من الفترة خالل مصرٌاً  جنٌهاً  3324

 .الدوالر

 مساهمة٪ 41 و سدروسو مؤسسة من٪ 61 من بتموٌل متكامل محاسبً برنامج عقد التطورات هذه أهم ومن ( ج

 وحدة خالل من التقرٌر فترة خالل بالفعل علٌه العمل تم والذي، للمؤسسة األوروبً االتحاد مشروع من

 كل وحسابات المشروعٌن بٌن التام الفصل وعمل الفترة خالل المحاسبٌة العملٌات جمٌع وإدراج المحاسبة

 .مشروع كل لحسابات التامة السرٌة ضمنو النزاعات لمنع مشروع

 ا صندوق أمٌن تعٌٌن تم ًٌ  .الكتب فً والتسجٌل ةالملكٌ بٌن الفصل مراعاة بغرض 2138 مارس من اعتباًرا فعل

 األمانة وخٌانة السرقة ضد الخزٌنة موظف على التأمٌن.            

 2138 مارس 3 من الصندوق سكرتٌر أمٌن قبل من الحساباتحاسمة لمراجعة ال جراءاتاإل جمٌع تنفٌذ تم. 

 السابقة التوصٌات من( الشٌك مالكلإال  ال تدفع) شٌك ختم عمل تم. 

 جمٌع ومراجعة الشهرٌة النفقات تقارٌر مراجعة على تعمل للمؤسسة المالً المدٌر لقب من مالٌةال دارةاإل تتمد( 

 .المشارٌع تقدمها التً المحاسبٌة العملٌات


