
 

  drosos (...)    
Annex 2 Indicators Table    
 

شٖٔر اهخى يشٌؤا  7اهٌغمك خالم ام 

 اهخمزيز 

  9112-7-01عخى  1-1-9112ًَ 

 

 اهخؼذيالث اهٌمخزعت

 

اهٌغمك       اهٌسخٔذف         اسخٔذاف اهسِخيَ  اهِخائش/اهٌخزصاث      ًؤشزاث          ى 

دًاس االصخٌاػي ًغ اهخزكيش بشلن خا  ػوى اهِساءحغسيَ اهٖضغ اهِفسي ٕاالصخٌاػي هوسضِاء اإلُاد ٕاهذكٖر ًَ سضٍٖ بٖرسؼيذ ، دًِٖٔر ، بِٔا ٕاهشلاسيك ، هٌِغ إػادة اإلدًاس ٕإػادة اإلاهٔذف اهؼاى:  . 

 
 

68/20=295.%  

 

 232/234 =,,99%  65%  65% السابقٌن النسبة المئوٌة للسجناء  
الذٌن التحقوا بالبرنامج واندمجوا 
فً المجتمع دون العودة الى 
الجرٌمة أو فً جرٌمة أقل خطورة 
 أثناء حٌاة المشروع

9 

حٖفيز خذًاث ًا لبن االفزاس هوسضِاء في سضٍٖ بٖرسؼيذ ٕٕدًِٖٔر ٕبِٔا ٕاهشلاسيك هذػي اػادة دًضٔي في اهٌضخٌغ(: 1ٓذف ًغذد رلي )  

 صفز 

 
 54\222=22%  222% لعدد 25 

 سجٌن سابق
25 %  

مسجون  922)
كل سنة منهم 

% نساء25  

النسبة المئوٌة للمساجٌن الذٌن تم 
احالتهم بواسطة ادارة السجن 
والذٌن حصلوا على خدمات ماقبل 
 االفراج

9-9  

عياة ٕاهخاصت بخغٖين اهسضِاء لبن االفزاس ػِٔيًذكزة اهخفآي اهٌٖلؼت بيَ سضٍٖ بٖرسؼيذ ٕبِٔا ٕدًِٖٔر ٕاهشلاسيك ًٕؤسست : 1-1ُخيضت   

 
 
 

عاهْ ًَ اهزػايت اهالعمْ  .91ٕصن   

 ًطابك 
92/21 =.1589%  

 

أسم و  222ادارة السجون قائمتٌن بهما  -9 
حالة منهم 42لكن الشروط انطبقتت فقط علً   

42/222 =2335%  
حاله من الرعاٌة  52باقً الحاالت وصل  -2

%25= 52/222الالحقه   
استطاعوا الوصول للمؤسسه بانفسهم  -3  

932/222 =6.35%  
 

للثالث  322 222
 سنوات 

الحصول على قائمة بأسماء الذٌن 
سٌفرج عنهم من ادارة السجون 
ومكاتب المراقبة باالضافة الى 
المسجونٌن السابقٌن الذٌن ٌصلوا 
الى مؤسسة حٌاة بانفسهم للحصول 
 على الخدمة3

9-9-
9 

غ اهٌذُيسيادةاهٌؼزفت بيَ اهؼاًويَ في اهسضٍٖ ٕاداراة ًلافغتاهضزيٌت ػِذ دًش اهٌخٌٔيَ في  اهٌضخٌغ ٕأفضن اهٌٌارساث هذػي اهشزاكت في اهٌضخٌ: 9-1ُخيضت   

 ال يٖصذ 
حي ػٌن بزٕحٖكٖم اهخؼإٍ ٕحي حاصين ػمذ 

 اهوماءاث خالم فخزّ ًذ اهٌشزٕع

تقدٌم ملف لرصد 
خدمات الحاالت بالداخل 

لسجون بناءا لقطاع ا
 –علً البروتوكول 

عمل لقائٌن مائدة 
مستدٌرة لقطاع حقوق 
االنسان والرعاٌة 
 الالحقة 

على  الحصول ال ٌوجد 
خدمه داخل 
 السجون

% من هؤالء 25
الذٌن حصلوا على 
 التدرٌب
عدد الحاالت التى 
 تحول

والتى من السجن 
ٌقدم لها خدمه 
واحده ع االقل 
 داخل السجن 

المعرفة واالتجاهات التحسن فً 
بخصوص اعادة الدمج والٌات 
األمم المتحدة طبقا لنتائج االختبار 
 القبلً والبعدي3
 

9-2-
9 

 ال يٖصذ 
حي ػٌن بزٕحٖكٖم اهخؼإٍ ٕحي حاصين ػمذ 

 اهوماءاث خالم فخزّ ًذ اهٌشزٕع

 ال ٌوجد  
 

شخص  32  95شخص ) 32 
 اللقاءات خالل 

فً السنة األخٌرة 
) 
عمل لقاءات 
حوارٌه للقٌادات 
 من العاملٌن

بالسجون  ادارات 
 والداخلٌه

أعداد الذٌن أتموا جلسات المائدة 
المستدٌرة من العاملٌن فً السجون 
والداخلٌة والجمعٌات الشرٌكة وأي 
 جهات أخرى ذات الصلة3
 تعدٌل المؤشر 

9-2-
2 

يت ٕاهِفسيت هوسضِاء اهذيَ سيخي االفزاس ػِٔي ٕأسزٓيسيادة اًلاُيت اهغصٖم ػوى اهٌساػذة اهماُُٖيت ٕاالصخٌاػ: 0-1ُخيضت   

 حاالت فقط  3 

 

 

سوف ٌتم العمل به فً 
السنه االخٌره من 
المشروع برصد عدد 
الحاالت التً سٌقدم لها 
 الخدمه بصوره تكاملٌه

حاله  64 حصر لعدد  الٌوجد  
السجناء الذى 
سٌتم االفراج 
عنهم وتم تقدٌم 
 خدمه لهم 

المساجٌن الذٌن سٌتم االفراج أعداد 
عنهم والذٌن حصلوا على خدمات 
 قانونٌة واجتماعٌة ونفسٌة3

 خدمه واحده على االقل
 

9-3-
9 

احاعت اهذػي اهِفسي ٕاالصخٌاػي ٕاهٖصٖم اهى اهؼذاهت ٕاهخذًاث اهماُُٖيت ٕاهخغٖين هوغصٖم ػوى خذًاث اهزػايت االصخٌاػيت ٕاهصغيت(: 9ٓذف ًغذد رلي )  

شٖٔر اهغاهيْ 7عاهْ  خالم ام 20  

عاهْ  991باصٌاهى   
حاله 352  

 
232/222=992% عدد السجناء المفرج عنهم والذٌن  322 222 

حصلوا على الدعم النفسً 
واالجتماعً والوصول الى العدالة 

2-9  
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والخدمات القانونٌة والتحوٌل 
للحصول على خدمات الرعاٌة 
 االجتماعٌة والصحٌة

 
 
 
 

عاهْ ًفزس ػِٔي  20  

 ًِٔي ػذد عاهْ ٕاعذّ 

النسبة  تحدد تبعا لمن 
 تخرج 3

تم تعدٌل األستهداف 
نظرا لتعدٌل خطة 
الوصول وأرتكازها فً 
السنة الثانٌة علً 
 المفرج عنهم 3
 

9./62  =32 %  
عدد الحاالت التً تابعت مع المؤسسة بعد 

بٌنما العدد  –حالة حتً تخرجها  .9خروجها 
حالة 3 62الكلً للوصول خالل فترة السنتٌن   

 

% من العدد  25
الكلً لمن تلقوا 
 خدمات سنوٌة 

% من 5.
 الحاالت الكلٌة
 
 
 

النسبة المئوٌة للمساجٌن الذٌن تلقوا 
خدمات ماقبل الخروج والذٌن 
استمروا فً الحصول على الدعم 
النفسً واالجتماعً والوصول الى 
العدالة والخدمات القانونٌة 
والتحوٌل للحصول على خدمات 
الرعاٌة االجتماعٌة والصحٌة بعد 

حتى التخرج خروجهم من السجن3 
 وفق لمعاٌٌر المشروع 
 

2-2  

 
 
 
 
 

عاهْ     20  

هذا المؤشر ٌرصد 
 6الحالت التً اتمت 

اشهر من عمرتعاملتهم 
داخل المشروع  
البرنامج سواء تم 
 تخرجهم ام ال  

وبالتالً ٌتم حساب 
الحالت من تارٌخ بداٌه 

-3-32المشروع الً 
229. 

 محقق السنتٌن 
966/222=.3%  

 مستهدف سنتٌن 
222 

\322=6636%  

 3مستهدف 
 سنوات

من إجمالً  5%.
322عدد   

كل  922بمعدل 
 سنه 
 

النسبة المئوٌة للمساجٌن المفرج 
عنهم والذٌن التحقوا بالبرنامج 
واستمروا فً عملٌة االندماج 
والتأهٌل لمدة ستة أشهر على 
 األقل3

2-3  

حمذيي خذًاث اهذػي اهِفسي ٕاالصخٌاػي هوٌساصيَ اهٌفزس ػِٔي: 1-9ُخيضت   

 
 
 
 

عاهْ  20  

359من   
% 2,المستهدف   

نسبه الحاصلٌن على 
خدمات نفسٌه واجتماعٌه 
من اجمالى المتعاملٌن مع 
 المشروع 
 تغطٌه من االحتٌاج

المحقق خالل الثالث 
حاله  429  

234\222 =992%  222  
 
 
 
322 
 
 
 
 
 

عدد السجناء السابقٌن الذٌن تلقوا 
الخدمات النفسٌة واالجتماعٌة 
 )مصنفة حسب النوع(
 
  

2-9-
9 

 

 

 

عاهْ حي ػٌن هٔي فغص  9.

 ُفسى 

رصد األحتٌاج    نتائج الفحص النفسً االٌجابً/عدد  
 المستهدفٌن من المشروع الكلً  =
230 /98  = 43 % 
  تحوٌل عالج نفسً / عدد االحتٌاج   =
98/14   = 15 %  
 

ال ٌوجد    الٌوجد
مستهدف بعد 
ولكن ٌوجد رصد 
بما وصلت الٌه 
 النتائج 
 

نتائج الفحص النفسى االولى  
اجمالى عدد  \الملزم باالحتٌاج 

 الحاالت 
 عدد تحوٌالت للعالج النفسى

9-2-
2 

عاهْ  20  

20/20 =111%  
 3تعدٌل المؤشر الً كل 

اشهر نظرا النه تم 
احتساب المحقق حتً 

و  .229-3-32تارٌخ 
باقً الحاالت مازالت قٌد 
التاهٌل والدمج ولم تكمل 

اشهر بعد  6  

966/222=.3% : المقام 222 
عددالسجناءالمفرج 
عنهم والذٌن 
3التحقوا بالبرنامج  

عدد الذٌن : البسط 
استمروا بالبرنامج 
النفسً 
واالجتماعً لمدة 
ستة أشهر على 
 األقل

النسبة المئوٌة للسجناء المفرج 
عنهم والذٌن التحقوا بالبرنامج  
النفسً واالجتماعً لمدة ستة أشهر 
 على األقل3

2-9-
2 

عاهْ حي ػٌن هٔي ًٔاراث حليفيْ  20 تعدٌل هذا البند لعمل  
المهارات التكٌفٌه 
 الموأهل لسوق العمل 

%995=  232/222بنسبة  232 عدد خطط اعادة التأهٌل التً تم  322 222 
 اعدادها بعد الخروج

2-9-
3 

 حي باهلاًن 

111%  
% 922=   24/22بنسبة  24  -  22 22 

داخل مصر  92) 
بالخارج( 92و  

عدد العاملٌن بالمشروع الذٌن تم 
تدرٌبهم على موضوعات التأهٌل 
 النفسً واالجتماع3ً

2-9-
4 

حغسَ حٖافز خذًاث اهٖصٖم اهى اهؼذاهت ٕاهٌساػذة اهماُُٖيت هوسضِاء اهٌفزس ػِٔي :9-9ُخيضت   
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عاهْ حي ػٌن خذًاث لاُُٖيْ ًخابؼْ  110

 لضايا ًٕغاضز 
سنويربع   224/222  =922 % حالة خالل  322 222 

 مدة المشروع 
المقام عدد 
الحاالت 
المستهدفة والبسط 
 ماتم انجازه 

عدد السجناء السابقٌن الذٌن تلقوا 
الخدمات القانونٌة )مصنفة حسب 
 النوع(

2-2-
9 

 حي باهلاًن 

111%  
-  94/94=922% داخل مصر  4) 2 94 

خارج مصر( 3و  
بالمشروع الذٌن تم عدد المحامٌن 

 تدرٌبهم
2-2-

2 

حأسيس ُظاى اعاهت هوغصٖم ػوى خذًاث اهزػايت االصخٌاػيت ٕاهصغيت :0-9ُخيضت   

شهور ٌتم تحدٌث 6 ال يٖصذ حغٖيالث خالم فخزّ اهخمزيز 
قاعده البٌانات الخاصه 
 بالتحوٌالت 

تقارٌر قاعدة البٌانات للمحولٌن طبقا لنوع 
 الخدمة

تحوٌلهاحالة تم رصد  34  
34 /92  =342 %  

ال ٌوجد رصد باالحتباج  وسٌتم تعمٌمة من 
خالل قاعدة البٌانات خالل الفترة القادمة من 
 المشروع 

حصر التحوٌالت  حصر اعداد فقط 
للجمعٌات 
الشرٌكة وتسجٌلها 
 بقاعدة البٌانات
 

عدد التحوٌالت التً تمت للشركاء 
من مقدمً الخدمة طبقا لنوع 

ةالخدمة المقدم  

2-3-
9 

ال ٌوجد نسبه مئوٌه  ال يٖصذ 
 حصر اعادد

للذٌن تم عدد  حصر اعداد فقط  ال ٌوجد حاالت انتكست
تحوٌلهم للعالج 
 من المخدرات 

النسبة المئوٌة للذٌن تم تحوٌلهم 
للعالج من المخدرات وانتكسوا مرة 

شهر من  92أو  6أة  3أخرى )
 التحوٌل(
 التعرف على العدد

2-3-
2 

اشهر تحدٌث  6كل  ال يٖصذ
 قاعده بٌانات 
 

6 /6  =922 %  
حاالت  6عدد الحاالت   

 

6 
 حصر العداد 

للذٌن المقام عدد 
تم تحوٌلهم للعالج 
من المخدرات 

والبسط عدد  
الذٌن استكملوا 
 العالج

النسبة المئوٌة للذٌن تم تحوٌلهم 
للعالج من المخدرات واسنكملوا 
 العالج

2-3-
3 

مستهدف ال ٌوجد  ال يٖصذ
 رصد فقط

حصر العداد  9 حاله واحده  للذٌن تم عدد  
تحوٌلهم لخدمات 
فٌروس نقص 
 المناعة  
 حصر العداد فقط 

النسبة المئوٌة للذٌن تم تحوٌلهم 
للحصول على خدمات فٌروس 
نقص المناعة واالٌدز وتمت اتاحة 
الخدمة لهم )التصنٌف حسب نوع 
الخدمة: عالج، مشورة، 
 اختبار333الخ(

2-3-
4 

حغسيَ ًٔاراث اهخٖظيف هوسضِاء اهٌفزس ػِٔي ٕحسلئِي في بزُاًش اهخٖظيف (:0ٓذف ًغذد رلي )  

ػذد اهغاالث اهخى شاركج باهخذريب 

عاهْ ًمسي اهى  901باهٌؼايشْ   

كٖافيز  .1  

ًِظفاث  88  

خياطْ  .11  

حلييفاث  .9  

صِاػْ فٖاُيس 11  

 جلود  1

رسي ػوى اهشصاس 0  

اشهر  6  3,/42=.2 %  
عدد الحاالت التً تعمل بوظائف ثابته حالٌا 
3,  

حاله .عدد الحاالت التً لم تعمل بعد   

925 
 

المقام: عدد من 
شاركوا فً 
التدرٌب الحرفً 
بالمعاٌشة، البسط: 
عدد من حصلو 
 علً وظائف ثابتة
 

النسبة المئوٌة من المشاركٌن فً 
التدرٌب الحرفً بالمعاٌشة و 

ثابتة حصلو علً وظائف بمرتبات 
 شهرٌة

3-9  
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 Getػذد اهغاالث اهذيَ اهخغمٖ بخذريب 
ahead  
 عاهْ  103
 خالم فخزّ اهخمزيز 

 

ًِٔي ػذد اهٌِظ هوٌشزٕػاث اهٌذرّ 

 باهذخن 

عاهْ ًمسٌيَ اهى  99=  

 حضارّ خضار ٕفاكْٔ

 ًشاريغ خياطْ حطزيش 

 حزبيْ دٕاصَ  

 

 

%52=92/24 كل ستة أشهر  
 

محقق 24  
% من إجمالً 42

المشاركات عدد 
  فً التدرٌبات

 

 
المقام: إجمالً 
عدد المشاركات 
علً تدرٌب إدارة 
مشروعات تولٌد 
 Gataالدخل 
head و البسط:  

عدد المشروعات 
متناهٌة الصغر 
 المنفذة بالفعل
 

النسبة المئوٌة إلصحاب 
المشروعات المدرة للدخل من 
إجمالً عدد المشاركٌن فً 
التدرٌب علً مهارات إدارة 
 gata headالمشروعات 

3-2  

حي حؼذين اهبِذ اهخا  باهخذريباث ابذا 

ًشزٕػك ٕحي حِفيذ ًشزٕػاث ًذرّ 

باهذخن فمظ ٕاهخى يخي ػٌؤا بؼذ اصخياس 

 get aheadحذريب 
باهذخن  ًشزٕع ًذر 99=  

 الٌوجد كل ستة أشهر
 
 

% من إجمالً 42
عدد المشاركٌن فً 
التدرٌبات حصل 
علً التموٌل و بدأ 
مشروعه الخاص 

 24بواقع عدد 
 مشروع صغٌر

مستهدف  25
سنتٌن من 
 المشروع 
المقام: عدد 
المشاركٌن فً 
التدرٌب اإلداري 
علً مهارات 
التخطٌط 
للمشروعات و 
البسط: عدد من 
حصل بداء 
مشروعه الرسمً 
 الخاص

النسبة المئوٌة من أصحاب 
المشروعات الصغٌرة من إجمالً 

-عدد المشاركٌن فً تدرٌبات ابدأ 
 مشروعك

3-3  

عاهْ اسخٌزث فى ًشزٕػٔا  96  

99/96=8858%  

تم توظٌفٌهم وال ٌوجد نسبه حالٌا  حاله  99 كل ستة اشهر  
حاله نجحوا فى مشروعاتهم بنسبه  99  

99/92=,935%  
 

.5% المقام هو عدد  
السجناء السابقٌن 
الذٌن تم توظٌفهم 
أو انضموا 
لمشروعات 
مجمعة والبسط 
عدد االذٌن 
استمروا فً 
وظائفهم 
والمشروعات 

 6المجمعة لمدة 
 شهور على األقل
 

النسبة المئوٌة للسجناء السابقٌن 
اللذٌن استمروا فً وظائفهم و / أو 

شهور علً  6مشروعاتهم لمدة 
 االقل

2-4  

: حطٖيز ًٔاراث اهؼٌن هوسضِاء اهٌفزس ػِٔي1-0ُخيضت   

ػذد اهغاالث اهخى اهخغمج باهٌؤسسْ / 

ػذد اهغاالث اهخى اسخلٌوج اهخذريب 

 اهٌِٔى 

119/20=191%  

ًوغٖظْ )حي اهخغاق ػذد اكبز ًَ اهذيَ 

اهخغمٖ باهٌؤسسْ خالم اهفخزّ ًَ 

 اهفخزاث اهسابمْ 

 

للتدرٌب المهنً لكل سٌكون هناك سجل  ربع سنوي
 سجٌن والمراحل التً استكملها

42/42=922%  

المقام: عدد  925
السجناء السابقٌن 
الذٌن التحقوا 
بالتدرٌب المهنً 
بٌنما البسط هو 
عدد الذٌن 
استكملوا برنامج 
 للتدرٌب المهنً

النسبة المئوٌة للسجناء السابقٌن 
الذٌن استكملوا برنامج للتدرٌب 
 المهنً

3-9-
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حٖظيف اهسضِاء اهسابميَ إٔ دػٌٔي الُشاء ًشزٕػاث صغيزة :9-0ُخيضت   

11./991 =9.%  كل ستة أشهر 
 

92/24=52% تنٌجة تدرٌب   24 
أصحاب 
المشروعات، 
ستقوم السٌدات 
بفتح حساب بنكً 
وادارة شئونها 
المالٌة الخاصة 
بالمشروع3 المقام 
هو اجمالً 
أصحاب 
المشروعات 
والبسط هؤالء 

ٌهم القدرة الذٌن لد
على تنظٌم 
 شئونهم المالٌة3

النسبة المئوٌة للسجناء السابقٌن 
القادرٌن على ادارة شئوتهم المالٌة 
)لدٌهم دفتر توفٌر وٌقوموا بسداد 
 التزاماتهم333الخ(

3-2-
9 



 

  drosos (...)    
Annex 2 Indicators Table    
 

96/99=8858% سجل قاعدة البٌانات عن المشروعات  كل ستة أشهر 
 الصغٌرة والدخل والربح المحقق 

92/24  =52 %  

المقام: عدد  24
السٌدات التً تم 
مساعدتهن لعمل 
مشروعات 
صغٌرة ، بٌنما 
البسط هو عدد 
السٌدات التً 
تحولن الى أنشطة 
 مدرة للدخل 
 

النسبة المئوٌة للمشروعات الصغٌرة 
والتً تحولت الى أنشطة مدرة 
 للدخل

3-2-
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اُخماهيت هوسضيِاث اهٌفزس ػِٔي ٕأطفاهٔي ػِذ االعخياس: اُشاء دار رػايت في اهشزليت هخٖفيز الاًت (9ٓذف ًغذد رلي )  

 

99/991  =1159.% اشهر  6   .  /39   =253. % شهرٌا  95   
 بما ال ٌقل 

سنوٌا  45  
للسنه االخٌره  من 
 عمر المشروع

المقام: عدد 
السجٌنات 
السابقٌن الذٌن 

التحقوا بالبرنامج  
وطلبوا االقامة 
بٌنما البسط هو 

اقاموا عدد الذٌن 
بالفعل فً دور 
الرعاٌة من هؤالء 
الالتً طلبن 
 االقامة

النسبة المئوٌة للسجٌنات السابقات الذٌن التحقوا 
بالبرنامج واقاموا فً دور الرعاٌة من هؤالء 
 الالتً طلبن االقامة

4
-
9 

: حٖفيز الاًت ًالئٌت هخوبيت اعخياصاث اهسضيِاث1-9ُخيضت   

 

حماريز 

لاػذة 

 اهبياُاث

 99ػذد 

 عاهْ 

 
 األخصائً األجتماعً 

 
أستمارة حالة ووثٌقة 
طلبأنضمام شهرٌا لعدد 

سٌدات  5  
 قاعدة البٌانات  

سٌدة  62
سنوٌا بمعدل 

شهرٌا 5  
طلبات 
 تسجٌل 

سٌدة طلبات أقامة  39تسجٌل  أحتٌاج أقامة لعدد  ربع سنوي
األحتٌاج  –سٌدة  23بقاعدة البٌانات 3 تم تسكٌن 

سٌدات أقامة  3 .الحالً   

توفٌر مأوى  مخرج
مؤقت 
الستضافة 
السجٌنات 
 وأطفالهم

عدد السٌدات الذٌن أقاموا فً 
دور الرعاٌة 

 شهرٌا

4
-
9
-
9 

اهٌذد اهٌخلزرّ هاللاًْ حخزإط ًَ بيَ  

عاهْ  19ًذّ اهزالد اشٔز هؼذد عاالث 

اهذيَ الاًٖ  99ًَ   

 .1ٕايضا ًذّ االربغ اشٔز هؼذد عاالث 

 عاهْ 

عاالث  11اًا ًذ اهشٔز اهٖاعذ كاُج هؼذد   

 .ٕاهٌذّ االطٖم اهسخْ اشٔز كاُج هؼذد 

 عاالث 

 

اشهر  6  
 

سٌتم تسجٌل مدة االقامة فً الدار وبالتالً 
 امكانٌة حساب التكرار

المؤشر ٌقٌس  الٌوجد
مدى تكرار 
استخدام دار 
الرعاٌة3 مثال: 

بة الذٌن اقاموا نس
أسبوع،  2 – 9

 3الذٌن أقاموا من 
أسابٌع333الخ3 4-  

النسبة المئوٌة لالقامة فً دور 
 الرعاٌة بالٌوم 

4-9-
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(حأسيس ُظاى دائي السخٌزاريت دٕر اهزػايت بؼذ اُخٔاء اهٌشزٕع )) ٕصٖد خطْ ٕاضغْ هخغميك االسخذاًْ حوخشى اهٌؤسسْ بخطبيمٔا  :9-9خيضت ُ  

اشهر  6 ال يٖصذ  
 

% 922 خطة التموٌل للمنح بناء على خطة  ال ٌوجد 
تدبٌر التموٌل التً 
سٌتم اعدادها، 
عقد عدد من 
الفعالٌات 
للحصول على 
التموٌل الالزم 
العادة دمج 
 السجناء السابقٌن
 

عدد اجتماعات تدبٌر التموٌل 
 والفعالٌات التً تمت
  

4-2-
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اهمذرة ػوى اهٌخابؼت ٕاهخمييي ٕاهخٖريك فيٌا يخص اهسضِاء اهٌفزس ػِٔي ٕػذى رصٖػٔي هوضزيٌت  (:.ٓذف ًغذد رلي )  

حمزيز  01  

 

 كل ستة أشهر
عمل نوع من انواع زٌاده 
تحلٌلٌه لتكوٌن معلومات 

وضوحا وبٌانات اكثر  

% 922من قاعدة البٌانات   تقرٌر من  23 
 برنامج االرشفه

ٌقوم المشروع 
أداء  باعداد تقارٌر

وتقدٌمها الىى 
مؤسسة دروسوس 
كل ستة أشهر3 
وسوف توفر 
قاعدة البٌانات 
المعلومات 
الالزمة عن مدى 
 نحقق المؤشرات3

عدد التقارٌر المنتظمة التً 
ستوفرها قاعدة البٌانات والتً 
تظهر مدى تحقق المؤشرات فً 
 التقارٌر الدورٌة للمشروع3 
 

5-9  

بِاء لذراث اهٌؤسست  في اهٌخابؼت ٕاهخمييي ٕاػذاد اهخماريز 5 :1-.ُخيضت   



 

  drosos (...)    
Annex 2 Indicators Table    
 

%111حي باهلٌن باهسابك  ٌتم عمل تدرٌب  
خالل السنة األخٌرة 
للتقٌٌم والمتابعة 
لتدرٌب فرٌق العمل 
تمهٌدا لتقرٌر نهاٌة 
 المشروع 3

49/46=.,% تدرٌب فرٌق  46 
المشروع على 
خطة المتابعة 
للمشروع وتحدٌد 

فً هذه أدوارهم 
الخطة3 المؤشر 
ٌتعلق بعدد 
العاملٌن الذٌن تم 
 تدرٌبهم
 

عدد العاملٌن الذٌن تم تدرٌبهم على 
 المتابعة والتقٌٌم

5-9-
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 حؼٌن اسخٌاراث ًغذرْ هٌزكش االسخضافْ  

111%  
ٌتم تعمل استمارات 
محدثه لمركز 
 االستضافه  

922% سٌقوم المشروع  تم العمل بالكامل  
باعداد أدوات 
لتطبٌق المعاٌٌر 
على السجناء 
الذٌن سٌتم الحاقهم 
 بالبرنامج

عدد أدوات تطبٌق المعاٌٌر التً تم 
 اعدادها

5-9-
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حأسيس ٕادارة ُظاى األرشفت :9-.ُخيضت   

991/991 =111%  ربع سنوي 
أضافة معدل األحتٌاج 
عند تحوٌل البرنامج 
 MISالً 
 

922% ٌعكس هذا  تم بالكامل  
المؤشر مدى 
اكتمال وكفاءة 
نظام األرشفة 
متضمنا خطة 
اعادة التأهٌل لكل 
مستفٌد3 المقام: 
هو اجمالً 
المسجونٌن 
السابقٌن الذٌن 
لدٌهم خطة اعادة 
تأهٌل والبسط: هو 
عدد الحاالت التً 
تم ادخال خططها 
 فً نظام األرشفة

النسبة المئوٌة للمسجونٌن المفرج 
عنهم ولدٌهم خطة اعادة تأهٌل وتم 

لها فً قاعدة البٌانات ادخا  

5-2-
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(: عذ اهٌضخٌغ ػوى حموين اهٖصٌت اهٌزحبطت باهٌسضُٖيَ ٕخاصت اهِساء8ٓذف ًغذد رلي )  

سيخي ػٌن اهٌؤحٌز اهخخاًى فى ُٔايْ 

 فخزّ ًذ اهٌشزٕع 
عمل مؤتمر نهاٌه 
 المشروع 

9/2=52% مؤتمر  2عمل  
 لتقلٌل الوصمه 

سٌقوم برنامج ابدأ 
حٌاة بعقد مؤتمر 
سنوٌا لتقلٌل 
الوصمة عن 
المسجونٌن 
السابقٌن 
والمساعدة فً 
دمجهم فً 
المجتمع والحٌاة 
 االقتصادٌة

عدد الفعالٌات االعالمٌة التً سٌتم 
 تنفٌذها لتقلٌل الوصمة
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