
                                                                                          

  : حياه -ابذأ  هذير هشروععرض للتقرير حىل الوستهذفات رات الطبيعة الخاصة 

 .مقدم التقرٌر / د/ عبدالسالم شرف أستشاري نفسً أجتماعً 

 .أستشاري نفسً  د / عالء عبدالهادي                    

 م/ لٌنا عمر              منسق عام المشروع                   

 . أ/ دٌنا عبدالرحمن أخصائً نفسً وحدة التأهٌل والدمج                   

 أخصائً أجتماعً .              هاله فؤادأ /                    

         

 

 عضو اللجنة محامً / محمد سعد        -

 تعرٌف المستهدفات /

المصابٌن  –وتم الحكم علٌهم سابقا ة الدعار وممارسة االداب قضاٌا فى عنهم لمفرجالمتقدمات لتلقً خدمات المشروع  من السٌدات ا

 .واللذٌن تلقوا العالج او ٌحتاجون لتلقً العالج المدمنات السابقات  –بفٌروس نقص المناعة البشرٌة 

,  والمدمنات, ,  والمصابات الدعاره وممارسة االداب قضاٌا فى عنهم لمفرجا عنها المفرج السجٌنة المرأة مفهوم ضمن تعد

 .وغٌرها,  HIV فٌروس – المكتسبة البشرٌة المناعة نقص بمتالزمة والمصابات

  اقتصادٌة او اجتماعٌة او ثقافٌة حساسٌة ذات خدمات تحتاج التً,  

 والجمعٌة,  االٌدز لمكافحة الوطنً والبرنامج,  االدمان مكافحة صندوق مثل الشرٌكة الجهات خالل من الخدمات تلك تقدٌم وٌتم

 . الصلة ذات والجهات, ,  االٌدز لمكافحة المصرٌة

 األجراء /  سٌاسة الخصوصٌة . مرجعٌة

 مراحل األجراء /

 

 
 /  ٌتم تحلٌل تلك المعلومات و صٌاغة خطة التدخل وفقاً لإلجراءات التالٌة الحاالت السابقةفً ضوء البٌانات و المعلومات التً تم جمعها عن 

 ( إلدارة الحالة , محامً –اخصائً اجتماعً  –ٌُشكل فرٌق مكون من ثالث افراد ممثلٌن لتخصصات فرٌق العمل )اخصائً نفسً  -

 . التقرٌر التحلٌلً فً ضوء كافة البٌانات التً تم جمعها من كافة الوثائق و الدوات السابقة ٌتم إعداد -

 الغرض األساسً إلعداد التقرٌر التحلٌلً هو: -

 ( االستفادة من الخبرات المشتركة بٌن اعضاء فرٌق العمل الواحد, 1

 ( عرض الحالة بشكل وصفً ٌساعد فً رسم خرٌطة العمل مع الحالة , 2

 فً اطار زمنً محدد و متابعة تحقق النتائج المرحلٌة.  للحالةتحقٌقه  راد( وضوح التغٌر الم3



ٌقوم الفرٌق بإعداد التقرٌر الذي ٌعطً معنً لمجموع المعلومات فً صورة عالقات سببٌه مع  خلق عالقات تبادلٌة بٌن البٌانات و  -

 ً كافة المناحً )القانونٌة و النفسٌة و االجتماعٌة و االقتصادٌة(المعلومات المتاحة إلٌجاد مساحة فهم اوسع للحالة ف

 يتن استخذام النوىرج التالي في إعذاد الذراسة التحليلية:

 دراسة تحلٌلٌة للبٌانات -

 عناصر الخطورة التً تتعرض لها الحالة -

 العالقات األسرٌة -

 نقاط القوة و الضعف المفترضه )مواطن االستثمار و الدعم( -

 رات الحساسية الثقافية واالجتواعية واالقتصاديةالخذهات 

المشروع ال ٌمٌز وال ٌستبعد اي امرأة سجٌنة مفرج عنها فً اطار معاٌٌر قبولها , أو التعامل معها , ولكنه ٌعمل على تمٌٌز الخدمات  -

ٌاسة سرٌة معلومات خاصة بالفئة  لفئات التً تتطلب خدمات ذات حساسٌة ثقافٌة او اجتماعٌة او اقتصادٌة , وٌجب العمل فً اطار س

 واضحة لدعم تقدٌم الخدمات الٌها . 

ٌتم خالل األجراء توفٌر أستمارات موافقة علً التحلٌل الطوعً طوال مدة القبول للحاالت  طبقا لما تحدده أدارة لجنة قبول الحاالت  -

 المشكلة من وحدة التأهٌل والدمج  .

ٌتم الكشف الطوعً بعد التنسٌق مع صندوق عالج األدمان ألجراءات الفحص الدوري الشهري للمقٌمات بالمأوي فٌما ٌتصل بالمخدرات  -

 . HIVو 

 نتائج األجراء :

بالملفات الرسمٌة أسر سجناء  –بصٌاغة الفئات األولً بالرعاٌة ذات الحساسٌة الخاصة التعبٌر عن حاالت السجٌنات السابقات  -1

 لمتداولة كسجل الحاالت وبرنامج األرشفة للمعلومات لمنع الوصمة ومنع تداول المعلومات وعدم أنتشارها .ا

 التعامل مع الحاالت ذات الطبٌعة الخاصة الٌتم اال بعد مراجعة أحد أطراف اللجنة المشكلة عالٌة . -2

لدي الوحدة النفسٌة المتخصصة وال ٌتم األفراج عنها اال  ٌتم وضع كافة التقٌٌمات والمرفقات الخاصة بالحاالت ذات الطبٌعة الخاصة -3

 . وتجنمع اللجنة مرة كل شهر طبقا للحاالت المتقدمة  بقرار من األستشاري النفسً

أو أدمان ٌتم التحوٌل من خالل لجنة متابعة الحالة دون توفٌر أي مستندات دالة علً التحوٌالت اال من   HIVفً حالة الكشف عن حاالت  -4

 ل اللجنة المشكلة وبأجتماع أعضائها .خال

 ٌتم توفٌر كافة الخدمات لتلك الفئة دون تمٌٌز أو أقصاء . -5

 : حياه -رات الطبيعة الخاصة بوشروع ابذأ  الحاالت

الرقم  م
 الكودي

 أجراء قانونً المحافظة   التعرٌف 

  ةحاالت ممارسة الدعار
 
 
 
 

 مراجعة محامً اللجنة      

جنح دٌرب نجم المقٌده  2112 لسنة 3135 152 1
كلً جنوب الزقازٌق تم الحكم بسنة  1111برقم 

 اشهر بتهمة ممارسة الدعاره والمخدرات 3و 

 الشرقٌة

جنح مستانف شبرا الخٌمه  2112لسنة  2332 356 2
 تم الحكم بسنه لقضٌة اداب و ممارسه الدعاره 

 الشرقٌة

جنح اول الزقازٌق تم  2113لسنة  13513 5 3
 اشهر اداب و ممارسة الدعاره 6الحكم ب 

 الشرقٌة

 اسكندرٌه  اداب و ممارسة الدعاره 211 4

جنح الجٌزه مقٌره برقم  2112لسنة  35361 311 5
ستانف جنوب الجٌزه تم م 2115 12221

 الحكم سنة .

 أسكندرٌة

 حاالت االدمان

 أسكندرٌة مستشفً الطب النفسً بالمعموره 21 6

 أسكندرٌة مستشفً الطب النفسً بالمعموره  212 2



 أسكندرٌة مستشفً الطب النفسً بالمعموره 311 1

 أسكندرٌة مستشفً الطب النفسً بالمعموره 123 3

 الشرقٌة  مستشفً الصحه النفسٌة بالعباسٌة 113 11

 الشرقٌة مستشفً الصحه النفسٌة بالعباسٌة 151 11

 الشرقٌة للصحة النفسٌةمستشفى العزازى  222 12

 HIVحاالت 
تم تحوٌلها لمستشفً الحمٌات فً اسكندرٌه  111 13

 لعالجها .
 أسكندرٌة

 

 

هالة فؤاد         أ/   م/ لٌنا عمرلجنة التقٌٌم بوحدة التأهٌل والدمج          د / عبدالسالم شرف      د / عالء عبدالهادي   

 دٌناعبدالرحمن أ/

                                                 2113ابرٌل  /3  الثالثاءتارٌخ أجتماع اللجنة /   

 .حٌاه   –/ مدٌر مشروع ابدأ   للعرض

                                                 

 


