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ال تنطوي التسميات املستخدمة يف هذا املنشور وال طريقة عرض املادة التي يتضمنها عىل اإلعراب عن أي رأي كان من 
جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القامئة فيها 

أو بشأن تعيني حدودها أو تخومها.

وال ينطوي ذكر عالمات تجارية أو منتجات معينة )سواء أُشري أو مل يرَُش إىل كونها مسجلة( عىل أي قصد للمساس بحقوق 
امللكية، كام ال ينبغي تأويله بأنه إقرار لتلك العالمات أو املنتجات أو توصية بها من جانب مكتب األمم املتحدة املعني 

باملخدرات والجرمية.

هذا املنشور من إنتاج: قسم اللغة اإلنكليزية واملنشورات واملكتبة، مكتب األمم املتحدة يف فيينا.
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* اعتمد مؤمتُر األمم املتحدة الثالث عرش ملنع الجرمية والعدالة الجنائية املعقود يف الدوحة يف الفرتة من 12 إىل 19 نيسان/أبريل 2015 إعالَن 

التصدي للتحديات االجتامعية واالقتصادية  الجنائية يف جدول أعامل األمم املتحدة األوسع من أجل  الدوحة بشأن إدماج منع الجرمية والعدالة 
وتعزيز سيادة القانون عىل الصعيدين الوطني والدويل ومشاركة الجمهور.

 شكر وتقدير

التأهيل  إلعادة  برامج  وضع  أجل  من  طريق  خارطة  املعنون  للمنشور  مصاحبا  ليكون  العميل  الدليل  هذا  ُصمم 
املكتب  لصالح  أعدته  وقد  )املكتب(،  والجرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  مكتب  وضعه  الذي  السجون  يف 
الخبرية االستشارية، جونا فيليبس، بالتعاون الوثيق مع مورييل جوردان-إتفينيو، موظفة معنية مبنع الجرمية والعدالة 

الجنائية باملكتب.

واعتمد املكتب يف صياغة الدليل عىل املعلومات واملساهامت التي قدمها الخرباء يف حلقة العمل االستشارية اإلقليمية 
ألمريكا الالتينية التي نظمها املكتب بشأن العالمات التجارية الخاصة مبنتجات السجون، التي ُعقدت يف مدينة بنام 
يف أيار/مايو 2017، ويف اجتامع فريق الخرباء املعني بالعالمات التجارية الخاصة مبنتجات السجون الذي ُعقد يف فيينا 
يف كانون الثاين/يناير 2018. وأجرى املكتب أيضا استقصاء أجابت عليه 36 إدارة وطنية للسجون لجمع معلومات 

عن برامج العمل يف السجن والعالمات التجارية الوطنية الخاصة مبنتجات السجون.

عن املكتب  يعرب  الصدد،  هذا  ويف  التجارية.  للعالمات  آليات  أربع  من  مستمدة  بأمثلة  الدليل  ُزود   وقد 
يخص )فيام  أستيغاراغا  باز  ماريا  قدمتها  التي  التجارية  العالمات  عىل  واألمثلة  القيمة  للمساهامت   تقديره 

العالمتني  )فيام يخص  بيكر  العالمة My Pride(، وفرانك  )فيام يخص  بن وان أحمد  العالمة Muã(، ووان رمضان 
.)Carcel (، وفريونيكا ديسوزا )فيام يخص العالمةEx-Madeو In-Made

ويود املكتب كذلك أن يعرب عن امتنانه لحكومة قطر عىل الدعم السخي الذي قدمته من أجل إعداد هذا الدليل 
يف إطار الربنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة التابع للمكتب*.
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مقدمة

نيلسون  )قواعد  السجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  املتحدة  األمم  قواعد  تشدد 
مانديال()1( وغريها من الصكوك الدولية عىل رضورة مساعدة السجناء يف إعادة االندماج 
اجتامعيا ليكونوا أفضل استعدادا للعيش معتمدين عىل أنفسهم يف ظل احرتام القانون 

بعد إطالق رساحهم.

ويُعترب توفري أنشطة هادفة يف السجون، مبا يف ذلك برامج التعليم والتدريب املهني، 
ومامرسة التامرين البدنية، والعالج من مشاكل مثل االضطرابات الناشئة عن تعاطي 
املخدرات، وتوفري إمكانية العمل، من العوامل األساسية يف ضامن إعادة إدماج السجناء 
السجن، وهام  لعقوبة  األساسيني  الغرضني  وتحقيق  املحيل  املجتمع  فعالة يف  بصورة 

حامية املجتمع من الجرمية والحد من حاالت معاودة اإلجرام.)2(

وبغية تقديم دعم ملموس للدول األعضاء يف تطبيق نهج تأهييل يف إدارة السجون، 
برامج  وضع  أجل  من  طريق  خارطة  املعنون  املنشور  عام 2017  يف  املكتب  أصدر 
املهني  والتدريب  التعليم  عىل  تركز  عملية  أداة  وهو  السجون)3(  يف  التأهيل  إلعادة 
وماديا  تقنيا  دعام  املكتب  يقدم  ذلك،  إىل  وإضافة  السجن.  يف  العمل  وبرامج 
مبا  بها،  أو االرتقاء  الربامج  تلك  مثل  إطالق  عىل  الوطنية  السجون  إدارات  ملساعدة 
والحد  املجتمع  يف  السجناء  إدماج  إعادة  تعزيز  بغية  الدولية،  املعايري  مع  يتامىش 
أن  الخصوص  وجه  عىل  السجن  يف  العمل  لربامج  وميكن  اإلجرام.)4(  معاودة   من 
ثم  ومن  العملية،  وخربتهم  السجناء  مؤهالت  وتحسن  وأرسهم،  للسجناء  دخال  تدر 

قابليتهم للتوظيف بعد إطالق رساحهم.

ت والجرمية
ي باملخدرا

ب األمم املتحدة املعن
ن: مكت

صورة مقدمة م
ال

باللغات  مانديال  نيلسون  قواعد  عىل  االطالع  وميكن   .175/70 العامة  الجمعية  قرار  )1( مرفق 

الرابط يف  والفنلندية  والفرنسية  والعربية  والصينية  والروسية  والربتغالية  واإلنكليزية  واألملانية   اإلسبانية 
.https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml

 ،4 القاعدة  مانديال(،  نيلسون  )قواعد  السجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  املتحدة  األمم  قواعد  )2( انظر 

الفقرة 1.
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/ التايل:  الرابط  عىل  )3( متاح 

.Arabic_V1707438.pdf
 . www.unodc.org/dohadeclaration/en/topics/prisoner-rehabilitation.html 4( انظر الرابط(
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)5( قواعد نيلسون مانديال، القاعدة 99 )انظر املرفق الثاين(.

. www.unodc.org :6( متاحة باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والعربية والفرنسية يف املوقع الشبيك(

)7( حرض حلقة العمل االستشارية اإلقليمية ألمريكا الالتينية، التي عقدها املكتب يف مدينة بنام يف الفرتة من 10 إىل 12 أيار/مايو 2017، خرباء 

من 12 بلدا. وحرض اجتامع فريق الخرباء التابع للمكتب، الذي ُعقد يف فيينا يف الفرتة من 24 إىل 26 كانون الثاين/يناير 2018، ممثلون عن 21 بلدا 
وعن منظامت دولية ومنظامت غري حكومية.

)8( من خالل استقصاء أجابت عليه 36 إدارة وطنية للسجون.

وترتبط برامج العمل يف السجن أحيانا باستحداث عالمة تجارية ملنتجات السجون أو خدماتها. وقد تبني أن لهذا 
التدبري قيمته يف توعية عامة الجمهور بأن السجناء جزء من املجتمع غري منقطع عنه، مام يقلل من الوصم االجتامعي 
املرتبط بالسجن ويعزز احرتام السجناء ألنفسهم، ويف نفس الوقت يلبي طلب املستهلكني عىل املنتجات التي تسهم 

يف تحقيق أهداف اجتامعية إيجابية.

ويف حني أن العمل يف السجن، عندما يدار عىل نحو سليم، له فوائده املعرتف بها عىل نطاق واسع يف دعم إعادة 
إدماج السجناء يف املجتمع، ال تزال هناك قيود وثغرات يف العديد من البلدان فيام يتعلق باألجور املنطبقة وظروف 
العمل واحتياطات السالمة وتغطية التأمني الصحي وغري ذلك من املزايا ذات الصلة التي تنطبق عادة عىل أي عامل 

خارج السجن.

إطار  أو ضمن  العادية  العمل  قوانني  السجناء مدرجة يف  املنطبقة عىل  العمل  لوائح  كانت  إذا  النظر عام  وبغض 
معياري محدد، فإنها ينبغي أن تكفل أن ينظم العمل يف السجن، مبا يف ذلك األجور وطرائقه عىل نحو يقرتب به قدر 

اإلمكان من األعامل املامثلة خارج السجن)5( ومبا ميتثل للمعايري الدولية الدنيا.

املكتب  أجرى  السجون،)6(  يف  التأهيل  إلعادة  برامج  وضع  أجل  من  طريق  خارطة  املعنون  املنشور  إصدار  وبعد 
مشاورات)7( واضطلع ببحوث)8( بشأن ما هو قائم من عالمات تجارية وطنية خاصة مبنتجات السجون واملامرسات 
عىل للحصول  األعضاء  الدول  لطلبات  واستجابة  والبحوث،  املشاورات  تلك  نتائج  إىل  وبالنظر  الصلة.   ذات 

املساعدة يف هذا املجال تحديدا، يسعى املكتب إىل دعم البلدان املهتمة يف وضع عالمات تجارية خاصة مبنتجات 
السجون لديها مبا يتفق متاما مع حقوق السجناء ومعايري العمل املنطبقة يف السجون، حيث يندرج هذا الدليل ضمن 

املجهود املذكور.
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الهدف من الدليل

يهدف هذا الدليل إىل مساعدة الدول األعضاء عىل وضع أو تعزيز عالمة تجارية خاصة مبنتجات أو خدمات السجون 
مبا يتفق متاما مع املعايري والقواعد الدولية املنطبقة عىل برامج العمل يف السجون وظروف عمل السجناء.

ويستكشف الدليل ما ييل: )أ( الرشوط األساسية التي يتعني عىل إدارات السجون تلبيتها واألسئلة التمهيدية التي 
)ب( مختلف  الدولية؛  للمعايري  امتثالها  تقييم مدى  قبيل  التجارية، من  قبل وضع عالمتها  معالجتها  عليها  يتعني 
الخطوات التي يتعني اتخاذها لوضع منوذج تجاري يتامىش مع املعايري الدولية؛ )ج( طرائق ومتطلبات استحداث 

عالمة تجارية وطنية؛ )د( كيفية تسويق منتجات السجون يف السوق.

وإضافة إىل ذلك، يقدم الدليل قامئة باألدوات الفنية ملساعدة إدارات السجون يف عملية تطوير العمل يف السجن 
التي  للبلدان  واملستمرة  السابقة  التجارب  إىل  تستند  عملية  توصيات  يقدم  كام  الصلة.  ذات  التجارية  والعالمات 

وضعت بالفعل عالماتها التجارية.

الرشوط األساسية واألسئلة التمهيدية

يف  تنظر  أن  السجون  إلدارات  ينبغي  السجون،  مبنتجات  خاصة  وطنية  تجارية  عالمة  وضع  عملية  يف  البدء  قبل 
األسئلة التالية.

ا؟ ية ملنتجات السجون أو خدما�ت ار ج
ت

هل هناك حاجة إىل عالمة �

ميكن إلدارات السجون إدارة برامج العمل وصنع املنتجات وبيعها دون استحداث عالمة تجارية. أما الفوائد الرئيسية 
للعالمة التجارية فتتمثل يف املساعدة عىل إظهار أن ظروف العمل يف السجن تتامىش مع املعايري الدولية، وتحسني 

نظرة املجتمع إىل السجناء، والتعريف عىل نحو أفضل باملنتجات أو الخدمات.

املثال، رأت  التجارية أن تسهم يف تعزيز احرتام السجناء ألنفسهم. فعىل سبيل  وعالوة عىل ذلك، ميكن للعالمات 
إدارة السجون يف ماليزيا أن وضع العالمة التجارية صحيح من شأنه أن يكفل تعريف الزبائن بأن املنتجات ُصنعت 
من خالل برنامج للعمل يف السجن، لكن األهم هو أن يرى السجناء مثرة عملهم. وقال وان رمضان بن وان أحمد، 
من عالمة My Pride: "مل نضع العالمة التجارية من أجل املنتجات، بل وضعناها من أجل السجناء". فقد كان مبعثا 
للفخر بني السجناء ارتداء العائلة املالكة مالبس من عالمة My Pride، ومتكن أصدقاء السجناء وعائالتهم من رشائها.
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بيد أن وضع عالمة تجارية خاصة مبنتجات السجون لن يؤدي إىل الطلب عليها أو احرتامها بشكل فوري. ففي بعض 
البلدان، تعاين منتجات السجون من الوصم املرتبط بصفة السجني. ويف بلدان أخرى، تكون السوق الوحيدة ملنتجات 

السجون سوقا داخلية، أي أن املنتجات ال تُصنع سوى للسجون أو غريها من الكيانات الحكومية.

ومع ذلك، ميكن أن تساعد عملية وضع العالمة التجارية، وإن مل يكن ذلك من أجل البيع للجمهور، عىل تعزيز برنامج 
العمل يف السجن عن طريق إيجاد فهم مشرتك لرسالته ومتكينه من تحسني إيصال فوائده عىل نحو أفضل، داخليا 

وخارجيا عىل السواء.

ية ملنتجات  هل هناك قدرة اكفية عىل وضع وامتالك العالمة التجار
ا؟ السجون أو خدما�ت

ينبغي إلدارات السجون أن تنظر يف املسائل التالية:

 امللكية: هل لدى إدارة السجن صالحية بيع املنتجات إىل زبائن غري الحكومة؟ هل لدى اإلدارة صالحية 	 
قانونية لوضع عالمة تجارية؟ من سيكون مالك العالمة التجارية؟ من سيكون املسؤول عن بيع وتسليم 

املنتجات للعمالء )عىل سبيل املثال، منظمة غري ربحية أو رشكة خاصة(؟

التجارية، 	  العالمات  عملية وضع  لدعم  الالزمة  والبرشية  املالية  املوارد  السجون  إدارة  لدى   املوارد: هل 
اإلطالق؟ هل هناك موظفون  البدء حتى مرحلة  عامني من مرحلة  إىل  يصل  وقتا  يستغرق  قد  ما  وهو 
كذلك،  األمر  يكن  وإذا مل  التجارية؟  العالمات  وضع  عملية  لقيادة  الالزمة  الخربة  لديهم  أو متطوعون 
هل هناك موارد لجلب املساعدة الخارجية )مثل وكالة أو خبري استشاري(لتوجيه أو تنفيذ عملية وضع 

العالمات التجارية؟

 الدعم الداخيل: هل يدعم القادة املعنيون عملية وضع العالمات التجارية؟ َمن يف فريق القيادة ميكنه أن 	 
يعمل كمنارص للمساعدة يف ضامن الحصول عىل الدعم عىل جميع املستويات؟

امج معل السجناء مع املعاي�ي الدولية؟ هل تتوافق �ج

يقدم املنشور املعنون خارطة طريق من أجل وضع برامج إلعادة التأهيل يف السجون، يف فصله الخامس املتعلق 
بوضع برامج عمل تنفذ يف السجون، إرشادات بشأن كيفية االمتثال للمعايري الدولية املنطبقة عىل العمل يف السجون، 

وال سيام قواعد نيلسون مانديال واتفاقية العمل الجربي لعام 1930 )رقم 29( ملنظمة العمل الدولية.)9(

.United Nations, Treaty Series, vol. 39, No. 612 )9(
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ويتناول الفصل 5 من خارطة الطريق أيضا مسائل محددة ينبغي النظر فيها عند وضع برامج عمل يف السجن، وهي 
األمنية  االعتبارات  ومعالجة  األجور،  يف  املساواة  وضامن  الفساد،  ومنع  االستغاللية،  العمل  برامج  تجنب  تحديدا، 

واعتبارات الرأي العام، واختيار منوذج تنظيمي للعمل يف السجن.

االعتبارات  ومراعاة  الصلة  ذات  الدولية  للمعايري  الكامل  االمتثال  ضامن  عن  مسؤولة  الوطنية  السلطات  وتُعترب 
املتعلقة بحقوق اإلنسان. ويندرج ذلك االمتثال ضمن االعتبارات الرئيسية من أجل وضع عالمة تجارية جديرة بالثقة 

والحفاظ عليها.

ويُفرتض أن ينظم عدد من املبادئ الرئيسية، املذكورة يف قواعد نيلسون مانديال)10( أي نشاط عمل يف السجن، وهي:

منفعة 	  أجل  من  يُستخدم  أو أن  مؤملة  طبيعة  ذا  يكون  وأال  منتجا  السجون  يف  العمل  يكون  أن   يجب 
شخصية أو خاصة ألي موظف من موظفي السجن.

ال يجوز اسرتقاق السجناء أو استعبادهم.	 

يكافأ السجناء عىل عملهم وفقا لنظام أجور منصف.	 

ال يجوز أن يُستخَدم أي سجني، يف خدمة السجن، يف عمل ينطوي عىل صفة تأديبية.	 

 ال يجوز أن تصبح مصلحة السجناء خاضعة ملقصد تحقيق ربح مايل من وراء العمل يف السجن.	 

 يُنظم العمل يف السجن وطرائقه عىل نحو يقرتب به بقدر اإلمكان من األعامل املامثلة خارج السجن، بغية 	 
إعداد السجناء للظروف املهنية الطبيعية.

كام ينبغي احرتام األحكام املتعلقة بظروف عمل السجناء، ومنها:

 ميكن أن تجري أنشطة العمل يف السجون يف مرافق إنتاج محددة داخل السجون أو خارجها يف مرافق 	 
أخرى أو وحدات صناعية مجهزة تجهيزا سليام.

إرشاف 	  تحت  دامئا  يكونوا  أن  يجب  السجن،  إدارة  لسلطان  ال تخضع  أعامل  يف  السجناء  يُستخَدم   حني 
موظفي السجن.

بها 	  بأن يستخدموا جزءا عىل األقل من أجرهم يف رشاء أشياء مرخص  النظام للسجناء   يجب أن يسمح 
الستعاملهم الشخيص وأن يرسلوا جزءا آخر منه إىل أرستهم. يجب أن تحتجز اإلدارة جزءا من األجر بحيث 

يشكل كسبا مدخرا يتم تسليمه إىل السجني لدى إطالق رساحه.

برامج إلعادة  خارطة طريق من أجل وضع  املعنون  املنشور  السجون ضمن  العمل يف  تنطبق عىل  أيضا مبادئ وأنظمة إضافية  )10( أُدرجت 

التأهيل يف السجون.
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 يحدد العدد األقىص لساعات العمل اليومي واألسبوعي للسجناء بالقانون أو بلوائح تنظيمية إدارية، مع 	 
مراعاة القواعد أو العادات املحلية املتبعة يف مجال استخدام العامل األحرار.

 يُشرتط يف تحديد الساعات املذكورة أن يرُتك يوم للراحة يف األسبوع ووقت كاف للتعليم وغريه من األنشطة 	 
املقررة كجزء من معاملة السجناء وإعادة تأهيلهم.

 تراعى يف السجون االحتياطات املتخذة لحامية سالمة العامل األحرار وصحتهم.	 

 تُتخذ تدابري لتعويض السجناء عن إصابات العمل، مبا يف ذلك األمراض املهنية، برشوط ال تكون أقل مؤاتاة 	 
من تلك التي مينحها القانون للعامل األحرار.

وبرصف النظر عن طرائق العمل املختارة )أي برامج العمل التي ينفذها القطاع الخاص أو إدارة السجون أو أصحاب 
األخالقية.  لالعتبارات  القصوى  املراعاة  إطار  يف  العمل  برامج  ذ  تنفَّ أن  مبكان  األهمية  فمن  اآلخرون(،)11(  املصلحة 
وينبغي أال يقترص هذا النهج عىل الجزء املتعلق بالسجون، بل ينبغي أن يكون مدمجا يف السلسلة بأكملها )أي بدءا 
من سلسلة اإلمداد وصوال إىل تسويق املنتجات(. وهذا يعني ضمنا احرتام جميع القواعد الدولية وصكوك حقوق 

اإلنسان)12( ويسمح باالرتقاء بالعمل يف السجون مبا يتجاوز الحد األدىن للمعايري الدولية املنطبقة عليه.

)11( انظر أيضا املنشور املعنون خارطة طريق من أجل وضع برامج إلعادة التأهيل يف السجون، وخصوصا الفصل 5 منه.

)12( عىل وجه الخصوص العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
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أوال- وضع العالمة التجارية

يتضمن هذا الفصل مشورة عملية لفائدة إدارات السجون تتناول مسألة وضع العالمة التجارية.

ما هي العالمة التجارية؟

قيم؟  هي  هل  شعار؟  هي  هل  التجارية".  "العالمة  مصطلح  تعريف  السهل  من  ليس  التجارية؟  العالمة  هي  ما 
هل هي انطباع العمالء؟ ميكن أن تكون العالمة التجارية كل تلك األمور وأكرث. وحتى أفضل العقول يف التسويق مل 

تتفق عىل تعريف وحيد.

ية هممة؟ عت�ج العالمة التجار
ُ
ملاذا ت

إذا مل يتفق أحد بشكل نهايئ عىل ما هي العالمة التجارية، فلامذا هي بهذه األهمية؟ بشكل عام، إن امتالك العالمة 
التجارية يتجاوز بكثري مجرد جعل الناس يفضلون منتجاتك أو خدماتك عىل منتجات اآلخرين أو خدماتهم. واألمر 
يتعلق أيضا بجعل جمهورك املحدد يعتربك املزود األكرث إقناعا بالحل الذي يفي باحتياجاته. فالعالمة التجارية، يف 

جوهرها، عبارة عن حل للمشاكل ووعد.

ومن شأن العالمة التجارية الفعالة القيام مبا ييل:

 إيصال رسالة بوضوح إىل جمهورك 	

 تأكيد مصداقية العالمة التجارية 	

 إرساء رباط عاطفي بني املشرتين املحتملني )والرشكاء واملتربعني( واملنتج أو الخدمة 	

 تحفيز املشرتي عىل رشاء املنتج أو الخدمة 	

 ضامن والء املستخدم للعالمة التجارية والرشكة أو املؤسسة 	

من املهم تذكُّر أن العالمة التجارية تتعلق باالنطباع: ليس انطباعك أنت، ولكن الطريقة التي ينظر بها 
اآلخرون إىل مؤسستك أو منتجاتك أو خدماتك. وبينام ال ميكنك التحكم بشكل كامل يف انطباع اآلخرين، فإن 

العالمة التجارية املدروسة جيدا سوف تساعدك عىل تشكيل ذلك االنطباع بصورة إيجابية.

!
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لتكن املعرفة دليلك 

عند البدء برحلة، من الجيد تكوين فكرة عامة عن النقطة البداية ونقطة النهاية املرجوة لتلك الرحلة. وينطبق اليشء 
نفسه عىل وضع العالمة التجارية. ينبغي أخذ الوقت للنظر فيام ييل، لضامن تكوين صورة واضحة عن وضعك الحايل:

يهتموا 	  أن  يُرجح  الذين  أو الرشكات  األشخاص  مجموعة  هو  املستهدف  جمهورك  املستهدف:  الجمهور 
أكرث من غريهم مبنتجاتك أو خدماتك. من سيشرتي منتجاتك أو خدماتك؟ املستهلكون؟ وكاالت حكومية 
تواجههم؟  التي  والتحديات  واحتياجاتهم  رغباتهم  هي  ما  الخاصة؟  الرشكات  التجزئة؟  تجار  أخرى؟ 
أو خدمتك منتجك  ما هو  األحيان؟  أغلب  الذين يشرتون منك يف  العمالء   ملاذا يشرتون منك؟ من هم 

األكرث مبيعا؟

معرفة العالمة التجارية: هل الجمهور املستهدف الذي حددته يعرف مؤسستك من قبل؟ ما مستوى هذه 	 
املعرفة؟ عىل سبيل املثال، ما نسبة جمهورك املستهدف الذي ميكن أن يحدد مؤسستك كمورد للمنتجات 

التي تصنعها أو الخدمات التي تقدمها؟

التصور الخاص بالعالمة التجارية: ما الذي يخطر ببال جمهورك املستهدف عندما يفكر يف مؤسستك؟ هل 	 
هو يشء إيجايب أم سلبي؟ ما هو التصور املتوخى من جمهورك املستهدف؟

التغلب عىل النظرة السلبية ملنتجات السجون: ميكن أن تشكل النظرة السلبية للسجون والسجناء عقبة 	 
أمام اعتبار منتجات السجون موثوقة وجذابة. فغالبا ما يُنظر إىل منتجات السجون عىل أنها منتجات من 
الدرجة الثانية ال تحظى بالثقة بكونها تفي مبعايري الجودة املطلوبة. وقد تكون هناك أيضا شواغل إضافية، 
الصعوبات  عام من  سياق  يف  مستحق  غري  امتيازا  السجناء  مينح  السجن  يف  العمل  دعم  أن  فكرة  مثل 
تُصنع السجون  منتجات  أن  من  مخاوف  هناك  تكون  قد  املقابل،  ويف  السائدة.  والبطالة   االقتصادية 

ينبغي عدم دعمها. ويتطلب استحداث عالمة تجارية  يف ظروف عمل استغاللية يف السجون، ومن ثم 
عالمة  وضع  يتيح  الواقع،  ويف  ومواجهتها.  السلبية  التصورات  هذه  استبانة  السجون  مبنتجات  خاصة 
التصور  للتغلب عىل  فرصة  بشأنها  مناسبة  اتصال  اسرتاتيجية  وإعداد  السجون  مبنتجات  تجارية خاصة 
السلبي والوصم املرتبطني بالسجناء )انظر األمثلة يف إطار "الرسائل الرئيسية" و"قصة العالمة التجارية" يف 

الصفحات 19 إىل 21(.

حصة السوق: هل لديك منافسون ملنتجاتك؟ ما كمية املنتجات التي يبيعها منافسوك مقارنة مببيعاتك؟ 	 
هل ميكنك توسيع حصتك يف السوق؟ ما التحديات املرتبطة يف توسيع حصتك يف السوق؟

بعد ذلك، ينبغي تحديد بعض األهداف لعملية وضع العالمة التجارية. ومام ينبغي التفكري فيه، ما السبب يف الرغبة 
يف وضع عالمة تجارية أو ما الحاجة التي تدعو إىل ذلك. وميكن أن تشمل األهداف ما ييل:
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ضوشكل ضألالتلضودضئرة ضوذهبيأ

كيف

ااذض

ملاذض

زيادة الشهرة: هل رنت بحاجأ إىل زوادة اعرفأ جمهولك ضملس هدف مبؤسس ك را ان -ك؟	 

إحداث تحول يف النظرة إىل العالمة التجارية: هل ودى جمهولك ضملس هدف تصول غري دقيق را غري ا سق 	 
ضوس-ناء  بأن  إقناع عميل ت-الي اح مل  إىل  رنت بحاجأ  ضملثال، هل  را ان -ك؟ عىل سبيل  ملؤسس ك 

ميكنهم إن اج سلة عاويأ ضو-ودة؟

زيادة الحصة يف السوق: هل هناك فرصأ وزوادة ابيعاتك ان خلل علاأ ت-الوأ قووأ؟	 

ضو -الوأ 	  باوعلاأ  ضو عروف  زوادة  وكسب عملء جدد ان خلل  فرصأ  هناك  هل  كسب عمالء جدد: 
را دخول رسوضق جدودة؟

بعد ضونظر يف هذه ضألسئلأ، وُحدد هدف را ضثنان كأُاىل راووواتك عىل ضملدى ضوقصري )ري اا بني 18 شهرض اسن ني(.

بناء األساس للعالمة التجارية

بعد رن و بني وك رن ا ة علاأ ت-الوأ خطوة صحيحأ باونسبأ إىل اؤسس ك، ارن ضووقت قد حان وو ة علا ك 
ضو -الوأ را ت-دودها، ميكنك ضوبدء يف ا ة ضولبنات ضو ي سي شكل انها رساس علا ك ضو -الوأ.

اميكنك ضس خدضم "ضودضئرة ضوذهبيأ":)13(

)13( رشح ساميون سينيك افهوم »ضودضئرة ضوذهبيأ« يف رحد اؤمترضت ضو كنوووجيا اضورتفيه اضو صميم )TED( )ميكن ضجطلع عىل اقطة ان ضملؤمتر 

.)www.youtube.com/watch?v=2Ss78LfY3nE :عىل ضورضبط
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من خالل البدء بالسؤال "ملاذا"، أي الغرض من مؤسستك، تصبح لديك القدرة عىل بناء عالمة تجارية تلهم 
وتجذب املوظفني والعمالء وتكون قادرة عىل تحقيق التغيري االجتامعي. وسوف نستخدم مفهوم الدائرة 

الذهبية للمساعدة يف توضيح كيفية اكتشاف العنارص الرئيسية لعالمتك التجارية.

ملاذا

نبدأ عملية وضع العالمة التجارية من خالل توضيح الغرض من مبادرة العمل التي تطلقها إدارة السجون. ذلك أن 
اإلجابة عن السؤال "ملاذا" توجد مبادرة هي عنرص أسايس للتواصل مع العمالء املحتملني وأصحاب املصلحة اآلخرين، 

مثل املانحني.

ومن األهمية مبكان أن يجسد بيان اإلجابة عن السؤال "ملاذا" تجسيدا فعليا ما تسعى اإلدارة إىل تحقيقه نتيجة 
لربنامج العمل. ما هي الفائدة التي يقدمها أو "الصالح العام" الذي سيساعد عىل تحقيقه؟

متعددة،  عنارص  العمل  برنامج  يخص  فيام  "ملاذا"  السؤال  عن  اإلجابة  تشمل  قد  السجون،  إدارات  إىل  وبالنسبة 
مثل إرشاك السجناء يف أعامل مجدية تتامىش مع املعايري الدولية، وإتاحة الفرص للسجناء لتعلم مهارات جديدة 
تساعدهم عىل االندماج يف املجتمع بعد إطالق رساحهم، مام يسهم يف الحد من معاودة اإلجرام، أو زيادة دخل 
السجناء وأرسهم، أو زيادة الدخل لتمويل برنامج العمل نفسه )انظر أيضا قسم "الرسائل الرئيسية" يف الصفحة 18(.

وما الدالئل عىل أن اإلجابة عن السؤال "ملاذا" محكمة؟ يجب أن يوضح بيان إجابتك عن السؤال "ملاذا" السبب 
الحقيقي لوجود العالمة التجارية: ما الدافع الذي يحرك األشخاص املشاركني يف مبادرتك، ويجعلهم يشعرون بالفخر 
إزاء عملهم، ويكون مرجعا لكل قرار يُتخذ؟ ويجب تذكُّر أن الهدف ليس التعريف بالعمل نفسه، ولكن بالسبب 

الذي يدعو إىل القيام به.

كيف

اآلن بعد أن توضحت الصورة بشأن السبب الكامن وراء مبادرتك، يتعني إرساء يشء من التنظيم والنظام، أي اإلجابة 
عن السؤال "كيف". ما هي املعتقدات األساسية للمؤسسة أو املبادرة التي تشكل مبادئها التوجيهية؟ كيف تقدم 

املبادرُة الحلول بطريقة فريدة )مفهوم يُعرف أيضا باسم "القيمة املوعودة الفريدة"(؟

يف املايض، ارتكبت بعض املؤسسات الخطأ املتمثل يف االكتفاء باختيار كلمة أو اثنتني للتعبري عن مبادئها التوجيهية، 
من قبيل "االحرتام" أو "النزاهة" أو "التفكري التطلعي" أو "االبتكار". بيد أن معنى هذه الكلامت، لسوء الحظ، ميكن 
أن يختلف من شخص آلخر. ومن األهمية مبكان تجاوز ذلك ووضع مبادئ قابلة للتنفيذ بحيث يصبح جميع أعضاء 

املبادرة مسؤولني عن التقيد بتلك املبادئ.

!
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ويف سياق السجون، من األهمية مبكان أن تكون جميع أنشطة عمل السجناء وظروف عملهم ممتثلة امتثاال كامال 
للمعايري الدولية وأن يكون الغرض الرئييس منها هو دعم إعادة اندماج السجناء يف املجتمع وتوفري دخل لهم )انظر 

أيضا القسم الذي يتناول "الرشوط األساسية واألسئلة التمهيدية" يف املقدمة(.

والعالمة  التجارية.  بعالمتك  الخاصة  القيم  تطوير  عند  الرئيسية  االعتبارات  من  الدولية  املعايري  تكون  أن  ويجب 
التجارية وسيلة جيدة إلظهار كيفية امتثال العمل الذي يقوم به السجناء امتثاال كامال لتلك املعايري.

ماذا

العمل  "ماذا" ألن  بالسؤال  البدء  إىل  العادة  األهمية. فنحن منيل يف  بالغة من  الذهبية عىل درجة  الدائرة  ترتيب 
أو املنتج الذي نصنعه يكون حارضا يف أذهاننا. بيد أن البدء بالسؤال "ماذا" ميكن أن تكون له عواقب سلبية غري 
مقصودة. فعىل سبيل املثال، هناك احتامل بأن يؤدي الرتكيز أوال عىل السؤال "ماذا" )املنتجات أو األعامل( إىل تجاهل 

السؤال "ملاذا" )الغرض( تجاهال كامال.

إجابتك عن السؤال "ماذا" عبارة عن وصف للمنتجات أو الخدمات املقدمة. وينبغي أن يشكل ذلك امتدادا طبيعيا 
إلجابتك عن السؤال "ملاذا". ويجب أن تبقى إجابتك عن السؤال "ماذا" متسقة مع إجابتك عن السؤال "ملاذا" وإال 

سيبدو األمر غري صادق يف أعني أصحاب املصلحة املتعاملني معك.

مثال

لنتخيل أن إجابتك عن السؤال »ملاذا« هي كاآليت:

فرصة  للسجناء  تتاح  السجون،  يف  العمل  خالل  ومن  املجتمع.  يف  يؤدونه  دورا  للسجناء  أن  نعتقد 
إلحداث أثر إيجايب يف أنفسهم وأرسهم ويف املجتمع ككل.

وإجابتك عن السؤال »كيف« عىل النحو التايل:

يقوم برنامج عملنا عىل معاملة بعضنا بعضا بكرامة واحرتام وتهذيب، ]يف إطار امتثال كامل للمعايري 
الدولية والقوانني الوطنية[ ]مبا يوفر مزايا تفوق الحد األدىن املطلوب مبوجب املعايري الدولية واللوائح 

الوطنية[ املتعلقة بالعمل يف السجن، مع السعي باستمرار إىل تحقيق األفضل يف عملنا ويف عالقاتنا.
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مثال )تابع(

ميكن أن تكون اإلجابة املتسقة عن السؤال »ماذا« عىل النحو التايل:

أثاثنا الفريد من نوعه والعايل الجودة صنعه يدويا السجناء املشاركون يف برنامج العمل. واملال الذي 

يكسبونه من مبيعات تلك املنتجات يتساوى مع ما يكسبه العاملون خارج السجون أو يقرتب منه، 

ويسمح لهم بإعانة أرسهم وتعويض الضحايا، مبا يتفق مع املعايري الدولية.

وترد معلومات إضافية عن تطوير املنتجات يف الفصل الرابع )طرح املنتجات يف األسواق(.

مثال

يف عام 2008، استَحدثت العالمة التجارية In-Made يف هولندا )www.in-made.nl( عالمة تجارية ثانية، 

املؤهلني  للسجناء  الربنامج  ويسمح   .Ex-Made )https://in-made.dji.nl/diensten/ex-made( وهي 

الذين يقضون املرحلة األخرية من االحتجاز بالعمل خارج السجن. وتتاح للسجناء فرصة العمل يف صناعات 

مثل اللحام وتنسيق الحدائق والخدمات اللوجستية وخطوط اإلنتاج مبا يدعم إعادة اندماجهم بنجاح يف 

املجتمع من خالل منحهم خربة عمل حقيقية.

وضع هوية العالمة التجارية

أفضل وصف لهوية العالمة التجارية هو أنها واجهة مؤسستك أو مبادرتك. فهي الكيفية التي يتعرف بها جمهورك 
عليك وينظر بها إليك. ومن املهم مالحظة أن وضع هوية العالمة التجارية ال يصبح ممكنا إال باالستناد إىل أساس 

قوي للعالمة التجارية.

وتتضمن هوية العالمة التجارية ما ييل:

شخصية العالمة التجارية	 

صوت العالمة التجارية	 
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القيمة املوعودة	 

الهوية املرئية	 

الرسائل الرئيسية	 

قصة العالمة التجارية	 

ية صية العالمة التجار خ ش
�

تساعد شخصية العالمة التجارية أو منطها األسايس عىل جعل العمالء يتامهون أكرث مع عالمتك التجارية  بإضفاء 
خصائص برشية عليها.

ي تستخدم
ية ال�ت ية وعىل العالمات التجار صلية للعالمات التجار

أ
ذج ال دول 1-  أمثلت عىل ال�خ  الج

ذج تلك ال�خ

أمثلة العالمة التجاريةالخصائصالنمط األسايس

كوكا كوال، ماكدونالدزبسيط، مرح، مبهج، متفائلالربيء

مدفوع بالقيم، عميل، سهل املراس، املواطن
ميال للثقة بالغري

أيكيا

شجاع، منضبط ذاتيا، محفز، واثق، البطل
مبارش

ناييك

يساعد تحديد النموذج األصيل لعالمتك التجارية عىل اكتشاف أنواع الصور واملواضيع التي ستساعدك عىل إنشاء 
اتصال أكرث عاطفية بني أصحاب املصلحة املتعاملني معك وعالمتك التجارية.

وترد يف املرفق األول موارد لزيادة استكشاف األمناط األساسية العالمات التجارية.

ية صوت العالمة التجار

أصحاب  مع  للتواصل  ستُستخدم  التي  أو الكلامت  اللغة  يف  التفكري  عليك  التجارية،  عالمتك  تحديد شخصية  بعد 
إطارها.  تتم يف  التي  األعامل  كل  بها  توصف  التي  الكيفية  التجارية هو  املتعاملني معك. صوت عالمتك  املصلحة 
هل عالمتك التجارية رسمية أم غري رسمية؟ هل هي واثقة وملِهمة، أم هي غري متكلفة وجدية؟ إذا كانت عالمتك 

التجارية شخصا، فكيف كانت ستتكلم؟
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!

تلفة من اط مخ
خ
ستخدام أ� نت �ب ن�ت طأ عىل مواقع الإ دول 2-  أمثلت عىل رسائل الخ  الب

ية" "صوت العالمة التجار

نعتذر، لكننا نواجه مشكلة.رسمية

نأسف، لكننا نواجه مشكلة من جانبنا.غري رسمية

عفوا! نأسف، لكننا نواجه مشكلة بسيطة من جانبنا.متحمسة

ماذا فعلت؟! لقد دمرت موقعنا! )مجرد مزحة. إننا نواجه مشكلة من جانبنا.(مازحة

إذا كانت العالمة التجارية تستهدف جامهري متعددة )مثل الحكومات واملانحي والعمالء(، تعيَّ التفكري 
يف كيفية إجراء التعديالت املناسبة عىل صوتها دون املساس بشخصيتها. عىل سبيل املثال، إذا كان النموذج 

األصيل لعالمتك التجارية هو "املواطن"، كام هو موضح أعاله، فقد يكون من املحبذ استخدام لغة تعيل 
القيم واملساواة عند مخاطبة الجهات املانحة، ويف املقابل اختيار لغة غري رسمية عند مخاطبة العمالء.

أمثلت

يتبي مام ييل كيف تستخدم بعض العالمات التجارية ملنتجات السجون صوتها لبيع منتجاتها أو خدماتها:

تستهدف Muã، وهي عالمة تجارية للعمل يف السجون ومنتجاتها يف باراغواي، املستهلكي بلغة 	 

ملِهمة تروج منتجات ذات نوعية جيدة وتعطي السجناء األمل يف إحداث تحول كامل يف حياتهم.

تستخدم عالمة In-Made يف هولندا صوتا مهنيا واضحا يستهدف العمالء التجاريي إلظهار أن 	 

هناك إمكانات غري مستغلة يف كل فرد.

القيمة املوعودة

القيمة املوعودة بيان يحدد الفوائد الفريدة التي ميكنك وحدك تقدميها إىل عمالئك. والقيمة املوعودة ليست شعارا 
أو نصا لشعار. القيمة املوعودة هي مبثابة وعد بأن العمالء )أو أصحاب املصلحة( املحتملي سيحظون بيشء ذي 

قيمة عندما يشرتون منتجات السجن أو خدماته.



| 15راجتلا ة ضوعلاأ ضو -الوأ

اعند ضس بانأ ضوقيمأ ضملوعودة، و-ب ارضعاة عاالني لئيسيني: ضح ياجات عملئك ضملح ملني؛ اكيف تلبي ابادلتك 
را ان -اتك تلك ضجح ياجات رفضل ان ابادلضت ضآلخرون را ان -اتهم.

اعىل ضوقيمأ ضملوعودة رن ت-يب عن ضألسئلأ ضو اويأ:

ان هو ضو-مهول ضملس هدف ملن -اتك را خدااتك؟	 

اا هي ضح ياجات جمهولك ضملس هدف؟	 

كيف تلبي ابادلتك را ان -اتك حاجأ ضو-مهول ضملس هدف را تحسن ا عه؟	 

اا هي ضوفوضئد ضملحددة ضو ي ميكن و-مهولك ضملس هدف رن و وقعها؟	 

ان ري ناحيأ وُع رب اا تقداه فرودض را اخ لفا؟	 

اهلوية املرئية

عنداا وفكر اعظم ضوناس يف ضوعلاأ ضو -الوأ، فإن رال اا و بادل إىل ذهنهم هي ضوصولة. اغاوبا اا تكون هوو ك 
ضملرئيأ رال ضتصال بني ضوناس اعلا ك ضو -الوأ: لؤوأ شعالك را ضسمك يف اوقعك ضإلوكرتاين را عىل اسائل ضو وضصل 
ضو -الوأ  ضوعلاأ  اضحد ان  را ضوشعال ا-رد جزء  ضملرئيأ  ضوهووأ  رن  بيد  ان ج.  را بطاقأ  ك يب  را عىل  ضجج امعي 

ضوشاالأ ورشك ك.

ضوفرودة  اضو-وضنب  ضو -الوأ اصوتها  ضوغرض ان ارشاعك اشخصيأ علا ك  نظرت يف  رن  باوفعل  وك  اقد سبق 
ضمل علقأ بها. اميكن وهذه ضوعنارص رن تساعدك يف إنشاء هووأ ارئيأ قادلة عىل تحقيق ضو وضصل ضوعاطفي ااساعدة 

ضألشخاص عىل ضس بانأ ان -اتك يف ضوسوق.

تشمل ضوهووأ ضملرئيأ وعلا ك ضو -الوأ تصميم شعالك، اضوخطوط ضملس خداأ، اضوصول اضورسوم ضملخ الة، 
اضألووضن ضملس خداأ، اتصميم اوقعك ضإلوكرتاين را ك يباتك. ات- مة كل هذه ضوقطة و كون صولة ا سقأ 

وعلا ك ضو -الوأ. اإذض تصولت رن علا ك ضو -الوأ شخص، فإن هوو ك ضملرئيأ هي مبثابأ ضمللبس ضو ي 
ورتدوها ذوك ضوشخص.

الشعار

عند ضونظر يف تصميم شعالك، ونبغي ا ة ضملبادئ ضو وجيهيأ ضو اويأ يف ضجع بال:

ت-نب 	  باملشاهد.  ضتصال  اإلساء  وفهمه  رقل  اق ا  و طلب  تذكره. اهو  وسهل  ضوبسيط  ضوشعال  البساطة: 
ضإلفرضط يف ضوعنارص ضمل ضمنأ فيه. وكفي رن وكون هناك لسم اضحد إىل جانب ضسم علا ك ضو -الوأ. بل 

وكفي يف بعض ضألحيان ضس خدضم ضسم علا ك ضو -الوأ اك وبا بخط ا ميز.

!
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التفرد: ينبغي إجراء بحث حول شعارات املنتجات يف مجالك وتفقد املنتجات املناِفسة يف السوق. تجنب 	 
وضع شعار يشبه إىل حد كبري الشعارات األخرى. إذا كان شعارك فريدا، فسيكون من األسهل تسجيله 

كعالمة تجارية )انظر أيضا "امللكية الفكرية" أدناه(.

قابلية تغيري الحجم: هل يظل من املمكن التعرف عىل شعارك لدى طبعه بأحجام بالغة الصغر؟ هل يبدو 	 
واضحا ومتسقا عندما يُطبع بالحجم الكبري؟ من األفضل تصميم الشعار كعمل فني متجهي باستخدام 

برنامج حاسويب. وهذا يعني إمكانية تصغريه أو تكبريه دون التأثري عىل وضوح الصورة النهائية.

قابلية التكييف: هل ميكن طباعته باأللوان والتدرج الرمادي عىل حد سواء؟ هل ميكن طباعته يف شكل 	 
عمودي أو أفقي؟ سوف يُستخدم شعارك ضمن طائفة واسعة من الطرائق، سواء عىل موقع شبيك، أو عىل 

املالبس، أو عىل الورق، أو كختم. ينبغي التأكد من أن تصميمك يتسم باملرونة.

الصلة: يجب أن يجسد شعارك أغراض عالمتك التجارية وأغراض من تخدمهم. وميكن للشعار القوي أن 	 
يكون مصدر فخر للعاملني من حيث إعالء شأن عملهم ومنحهم األمل يف املستقبل.

ويجب أن تدعم الصور املستخدمة يف شعارك "قصة" عالمتك التجارية والغرض منها.

أمثلت

يَُعد شعار ”My Pride“،يف ماليزيا، )14( مثاال رائعا.

 ،“prison” إىل  “PRI”و ،“Malaysia” إىل   “MY” داخليا. حيث تشري الشعار  السجون هذا  وقد صمم موظفو 
الوطنية  الزهرة  الخطمي، وهي  ورقة  والورقة هي  ماليزيا.  السجون يف  إدارة  أي   ،“department” إىل   ،“DE”و
املاليزية. وقد نُفذ الرسم بأسلوب مريئ مستوحى من فن النقش عىل الخشب )الباتيك( الذي تشتهر به ماليزيا. ويف 
الشعار، متثل األوراق الثالث املراحل التي ينبغي للسجناء اجتيازها قبل أن يتمكنوا من االنضامم إىل برنامج العمل، 
واملتمثلة يف إعادة التأهيل وتغيري املواقف وتطوير املهارات واملعارف. ويشكل الشعار ككل مفتاحا، مام يدل عىل 

أن السجناء لديهم، من خالل برنامج العمل، مفتاح الخروج إىل العامل وتحقيق النجاح.

.http://tempahan.prison.gov.my/tempahan )14(
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تشري العالمة Muã،)15( وتعني ”الرياعة“ باللغة الغوارانية، إىل املنتجات التي يصنعها السجناء تحت هذا االسم يف 

باراغواي.

ويكمن الهدف يف بعث األمل يف نفوس السجناء ومنحهم الفرص من خالل إرساء األساس ملستقبل ناجح. ويفي 
الشعار بالعديد من معايري الشعار الجيد: فهو بسيط وفريد وقابل للتكييف وتغيري الحجم. وميكن استخدامه مع 

نص الشعار ”Encendé esperanza“)”إشعال األمل“( أو بدونه.

الخطوط

الصدد تحديد خط  الجيدة يف هذا  التي ستُستخدم يف جميع االتصاالت. ومن املامرسات  الخطوط  ينبغي تحديد 
منفصل للعناوين وآخر بسيط وسهل القراءة للنص. ويف حال استخدام خط معني يف الشعار، من األفضل استخدام 

خط مختلف لألغراض األخرى يف املوقع الشبيك ويف الكتيبات للمساعدة عىل إبراز الشعار.

اختيارات الصور

التجارية.  التجارية قيمك وتشكل االنطباع املأخوذ عن عالمتك  تجسد الرسوم والصور املستخدمة لتمثيل عالمتك 
ويف حالة ترويج منتجات السجون وخدماتها، ينبغي استخدام صور تُظهر الروح املهنية واملنتجات العالية الجودة 
واملصنوعة بكرامة. كيف سيتم إيصال الفكرة بشأن املنتجات املصنوعة مبسؤولية والتي من شأنها متكني الناس؟ كيف 

ستُختار الصور التي ستعربِّ عن منتجاتك بوضوح؟

. www.facebook.com/muaencendeesperanza/; https://www.instagram.com/mua_py/; https://twitter.com/mua_py )15(
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إذا مل يكن لديك صور جيدة، فيمكن البحث عرب اإلنرتنت أو عىل موقع "بنرتست" )Pinterest( لالطالع عىل الصور 
أو األمناط التي تتوافق مع عالمتك التجارية من أجل إضافتها إىل قامئة األمنيات الخاصة بك، مع املراعاة الواجبة 

لحقوق التأليف والطبع والنرش.

األلوان

ينبغي اختيار لونني أو ثالثة ألوان الستخدامها بشكل متسق يف عرض عالمتك التجارية. فاللون ميكن أن يقيم رابطا 
قويا باملشاهدين. وينبغي اختيار لون أفتح للخلفيات، ولون أغمق للنص، ولون ثالث زاه أو فريد لعنارص التصميم.

امللكية الفكرية

أو الدويل.  الوطني  املستوى  تجارية عىل  كعالمة  تسجيل شعارك  املحبذ  من  التجارية،  بعالمتك  االهتامم  تزايد  مع 
ويضيف وضع عالمة تجارية ميكن التعرف عليها قيمة إىل مرشوعك، وهو مهم لحامية قيمته وسالمته.

التجارية من  التجارية فوائد مختلفة. ويوفر تسجيل شعارك أساسا قانونيا لحامية عالمتك  ويوفر تسجيل العالمة 
املنافسني الذين لديهم عالمات تجارية مامثلة أو ميكن الخلط بينها وبني عالمتك. ويثبت التسجيل أيضا أن عالمتك 

التجارية ال تنتهك عالمات تجارية أخرى، كام أنه يحمي عالمتك من الطعون القانونية.

وميكن أن تتكون العالمة التجارية من تصميم شعار )صورة( أو اسم عالمتك التجارية )"In-Made" مثال( أو أن تكون 
مزيجا من الشعار واسم العالمة التجارية.

ويعتمد اتخاذ القرار بشأن تسجيل عالمتك التجارية من عدمه عىل العديد من العوامل. فقد اختارت بعض العالمات 
التجارية، مثل My Pride، أن تسجل شعارها.

ومن األفضل التشاور مع محامني محليني أو مكاتب محاماة محلية مختصة بالعالمات التجارية ألن بإمكانها تقديم 
إرشادات بشأن املواقع وغريها من االعتبارات. ويف حال التخطيط للبيع خارج البلد، من املحبذ سؤال املستشارين 

القانونيني عن خيار تسجيل عالمتك التجارية من خالل املنظمة العاملية للملكية الفكرية.

الرسائل الرئيسية

الرسائل الرئيسية هي النقاط األساسية حول مؤسستك أو مبادرتك املراد من الجمهور سامعها وتذكرها. وتشكل هذه 
العبارات األساس لجهودك يف مجايل التسويق واالتصاالت. ومن املرجح استخدامها عند التحدث إىل وسائل اإلعالم، 

وكتابة البيانات الصحفية، وإعداد املواد التسويقية.



| 19راجتلا ة ضوعلاأ ضو -الوأ

اميكن ولرسائل ضورئيسيأ ضملك وبأ بشكل جيد تحقيق اا ويل:

تحدود ضألاوووات اتو يح ضملعلواات	 

 امن ضجتساق اضودقأ	 

ضورتكيز عىل ضونقاط ضألساسيأ عند ضو حدث إىل رصحاب ضملصلحأ را اسائل ضإلعلم	 

ايف ضوو ة ضملثايل، و-ب رن تكون ضورسائل ضورئيسيأ:

مقتضبة: و-ب رج تزود لسائلك ضورئيسيأ عىل ثلث إىل خمس لسائل. اونبغي رن تكون كل لساوأ قصرية 	 
اابارشة إىل حد اا، ري اكونأ ان جملأ إىل ثلث جمل ميكن قووها خلل 30 ثانيأ را رقل.

ضملن -ات 	  عن  امتييزه  ان -ك  تعروف  خلل  ان  ضملوعودة  ضوقيمأ  ضورسائل  تكرل  رن  و-ب  اسرتاتيجية: 
ضألخرى.

مقنعة: و-ب رن تبعث ضورسائل يف جمهولك ضورغبأ يف ضو حرك.	 

مستهدفة: ونبغي ضو كفري يف جمهولك اتكييف لسائلك ان حيث عمق ضملعلواات ضووضلدة فيها اصيغ ها 	 
افقا وذوك.

او-ب رن تكون ضورسائل ضورئيسيأ صحيحأ ادقيقأ. فعىل سبيل ضملثال، ونبغي إلدضلة ضوس-ن رن ت -نب ضوقول إن 
"ضوعمل يف ضوس-ون وقلل ان اعاادة ضإلجرضم" دان تقدوم ري حقائق تدعم تلك ضوعبالة. ابدج ان ذوك، ان ضألفضل 
ضوقول إن "75 يف ضملائأ ان ضوس-ناء ضوذون شالكوض يف برضا-نا ضملعنيأ باوعمل يف ضوس-ون اجداض عمل بعد إطلق 
رسضحهم"، را إن "75 يف ضملائأ ان ضوس-ناء ضوذون شالكوض يف برضاج ضوعمل ضو ي ننفذها رفاداض بأن ودوهم ضحرتضاا ولذضت 

رعىل ان راوئك ضوذون مل وشالكوض"، رشوطأ رن تدعم ضوبحوث تلك ضورساوأ.

اميكن رن تكون ضورسائل ضورئيسيأ فرصأ اثاويأ و سليط ضوضوء عىل اسأوأ ضألجول اضملزضوا ضوعادوأ ضملمنوحأ ولس-ناء 
اإظهال ضا ثاوك ولمعاوري ضوداويأ، را ح ى كيفيأ ت-ااز ضوحد ضألدىن ان ضمل طلبات.

مثال

ضوداويأ عىل اوقة  ولمعاوري  اباجا ثال  ضوس-ناء  بأجول  ا علقأ  اثال جيد عىل لساوأ  ضجطلع عىل  ميكن 

ضملرتبات اضملزضوا ضملقداأ إىل ضوس-ناء ضملشالكني يف  وُعلَن بو وح عن  Carcel (www.carcel.co)، حيث 

برنااج ضملؤسسأ، اذوك بإدلضج ضوعبالضت ضو اويأ:
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مثال )تابع(

العمل داخل نظام السجون أمر معقد، ولكننا نعتقد أن وضع معايري جديدة وعادلة للعمل ضمن إطار 

إعادة التأهيل ميكن أن يكون له تأثري هائل عىل السجينات. إننا نهيئ بيئة آمنة للنساء يف السجن يك 

يكتسنب مهارات جديدة، ويحصلن عىل أجور عادلة، ويوفرن الدعم ألرسهن.

إننا نؤمن بأن جميع العامل، املسجونني منهم والطلقاء، يستحقون أجرا يكفل الحد األدىن للمعيشة 

لقاء عملهم. ونحن ملتزمون بدفع أجر عادل للسجينات يكفل لهن العيش الكريم، وباحرتام ظروف 

مكان العمل.

وللتأكد من أن ظروف العمل مطابقة للمعايري، فإننا نتشاور باستمرار مع الخرباء بشأن اتفاقية منظمة 

العمل الدولية بشأن العمل الجربي وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.

إثبات  بنقاط  اإلثبات". ويجب أن تكون كل رسالة مدعومة  الرئيسية يف "نقاط  الرسائل  ويتمثل أحد أهم عنارص 
أو دليل ميكن لعمالئك الوثوق به.

فنحن نتلقى يوميا كام هائال من الرسائل التسويقية، غالبا من عالمات تجارية تْفرط يف الوعود املقدمة وتقرص يف 
الوفاء بتلك الوعود. لكن املستهلكني واملشرتين يبحثون عن منتجات ميكنهم الوثوق بها حقا وتقدم ما يثبت صدقها.

وللحصول عىل أدلة ميكن للعمالء الوثوق بها أو عىل نقاط إثبات، ميكن االستعانة مبا ييل:

الشهادات: ميكن االتصال بعمالء سابقني للتحقق من جودة منتجاتك أو خدماتك وسؤالهم عام إذا كانوا 	 
يسمحون لك باالستعانة بتعليقاتهم يف مواد التسويق الخاصة بك.

مقارنة املنتجات: ما وضع منتجاتك مقارنة باملنتجات األخرى يف السوق؟ عىل سبيل املثال، ميكن أن يؤدي 	 
تقديم منتجات ذات نوعية جيدة باالقرتان برسالتك االجتامعية إىل جعل منتجاتك جذابة للعمالء.

البحث: ميكن إلجراء بحوث حول تأثري عملك أن يثبت فعالية برنامجك. كم عدد املشاركني الذين يكتسبون 	 
مهارات ذات صلة؟ وميكن إلدارات السجون وغريها من الدوائر جمع البيانات عن السجناء السابقني بعد 
إطالق رساحهم، عىل الرغم من صعوبة هذه العملية يف كثري من األحيان. ومن البيانات التي يُعترب جمعها 
مثريا لالهتامم بشكل كبري عدُد السجناء الذين وجدوا فرصة عمل بعد املشاركة يف مرشوعك، فذلك ميكن 

أن يوضح تأثري برنامجك عىل مدى نجاح إعادة اندماجهم وتوظيفهم بعد إطالق رساحهم.
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االعتامد من أطراف ثالثة: مبجرد استقرار منتجاتك يف السوق، ميكن للحصول عىل شهادة جودة من طرف 	 
ثالث أن مينح العمالء الثقة يف منتجاتك ويواجه أي تصورات بشأن كون األمر يقترص عىل عمليات رشاء 
لألغراض الخريية. فعىل سبيل املثال، من املحبذ الحصول عىل شهادات اعتامد من أطراف ثالثة فيام يتعلق 
املعنية  أو الكيانات  املقاييس  لتوحيد  الدولية  املنظمة  التي تقدمها  أو اإلنتاج، مثل تلك  الجودة  مبعايري 

باعتامد املنتجات العضوية.

املقابالت مع املشاركني: نرش قصص املشاركني يف برنامجك والتقدم الذي حققوه.	 

التوصيات: من املمكن سؤال الزبائن أو العمالء الحاليني عام إذا كانوا عىل استعداد للتحدث مع عمالء 	 
محتملني آخرين حول منتجاتك أو خدماتك.

 االمتثال للمعايري الدولية: يُفرتض أن يؤدي االمتثال لتلك املعايري، وال سيام قواعد نيلسون مانديال، دورا 	 
السجناء  برفاه  التزامك  واضحة ملدى  معايري  مانديال  نيلسون  قواعد  وتوفر  الرئيسية.  رسائلك  رئيسيا يف 
املشاركني يف برامج العمل وبشمولهم مبعاملة عادلة، وال سيام يف مجاالت ظروف العمل وأنظمة األجور.

أمثلت

بعد إطالق رساح سجناء سابقني شاركوا يف  ماليزيا، عرضت عالمة My Pride قصص نجاح تحققت  يف 

برنامج عملها، مبا يف ذلك قصة سجينة تدربت عىل قص القامش والخياطة ومتلك اآلن مؤسستها الخاصة 

يف مجال الخياطة.

يف هولندا، وضعت عالمة In-Made معايري، وهي تستخدم نظاما إلدارة العالقات مع العمالء لتخطيط 

ومراقبة العمل، مام يضمن قدرتها عىل تسليم املنتجات للعمالء يف الوقت املحدد ويف حدود امليزانية.

يف  والثانية  البلد  يف  للسجون  األوىل  التجارية  العالمة  أنها  عىل  نفسها   Muã العالمة  تقدم  باراغواي،  يف 

أمريكا الالتينية. ومينحها هذا املركز مصداقية باعتبارها فاعال مهام وذا خربة يف السوق. كام تعرض شعارات 

حكومية وصورا أخرى تثبت مصداقية نهجها وأهدافها النبيلة.

ية قصة العالمة التجار

يف حني أن الرسائل الرئيسية تقدم الحقائق وتخاطب العقل، فإن قصة العالمة التجارية توفر اإللهام وتخاطب القلب. 
فقصة عالمتك التجارية تعزز االتصال العاطفي مع املشاهدين. وقصة العالمة التجارية هي وصف لعالمتك التجارية 

وللقيم التي تتمسك بها، كام أنها ترشح أهميتها.
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وكام ذُكر يف بداية الفصل األول، قد يكون لدى بعض املستهلكني تصور سلبي للعمل يف السجون. فالبعض يراه مسوغا 
محتمال الستغالل اليد العاملة بالنظر إىل انخفاض األجور يف بعض البلدان، يف حني يرى آخرون عكس ذلك الرأي وأن 
السجناء ال يستحقون فرص العمل، ال سيام عندما تكون هذه الفرص شحيحة يف املجتمع املحيل. وبغض النظر عن 
أسباب هذا الرأي السلبي، فإن قصة العالمة التجارية الفعالة ميكن أن تغري النظرة إىل السلع املنتجة يف السجن وإىل 

من يصنعونها.

عىل غرار العديد من إدارات السجون، واجهت العالمة In-Made يف البداية التحدي املتمثل يف التصور العام 
السلبي عن السجناء ومنتجات السجون عىل حد سواء. 

ولتغيري ذلك التصور، اختارت In-Made الرتكيز عىل تقديم منتجات عالية الجودة. ومن خالل ”التحكم“ يف 
قصة العالمة التجارية وجعل املستهلكني يقرنون بني العالمة In-Made واملنتجات املوثوقة، نجح القامئون 

عىل العالمة يف أن تقرتن املنتجات واألفراد الذين يصنعونها بصورة إيجابية.

ويجب أن تتضمن مكونات قصة العالمة التجارية الفعالة رشحا لالحتياجات التي تلبيها منتجاتك أو خدماتك. ويف 
سياق السجن، ينبغي رشح كيف يلبي نهجك تلك االحتياجات ويسهم يف صنع املستقبل املنشود. وبعبارة أخرى، 
هم من أجل العودة إىل املجتمع بعد إطالق  يجب رشح كيف يزود العمل يف السجن السجناء مبهارات عملية ويعدُّ

رساحهم، وكيف أن رشاء منتجات السجن هو عمل يندرج ضمن املسؤولية االجتامعية ويوفر الفرص للمحرومني.

EX-MADEو IN-MADE الشكل الثاين- أمثلة من منتجات العالمتني
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ثانيا- وضع الخطة التجارية

التوقعات  وضع  وكيفية  أهدافها،  تحقيق  وكيفية  أعاملها،  هدف  توضيح  عىل  املؤسسة  التجارية  الخطة  تساعد 
والتخطيط عىل املدى الطويل.

وتندرج الخطط التجارية عموما ضمن فئتني:

التقليدية: تكون هذه الخطط شاملة وموحدة وتفصيلية. وتتطلب الخطط التجارية التقليدية املزيد من 	 
الخطط  تكون هذه  أن  املستثمرون. وميكن  يتوقعه  ما  غالبا  املتعمقة، وهو  املالية  واملعلومات  البحث 

مؤلفة من عرشات الصفحات.

الوجيزة: يقترص تركيز هذه الخطط عىل العنارص الرئيسية. وال تحتوي الخطة التجارية الوجيزة دامئا عىل 	 
مستوى التفاصيل الذي يتطلبه املستثمرون، ولكنها تقدم ملحة عامة عن النموذج التجاري املتبع. وعىل 
غرار الخطط التقليدية، تقوم الخطط الوجيزة عىل هيكل قيايس، ولكنها تركز عىل مفاهيم عامة ميكن بعد 

ذلك تطويرها مبزيد من التفصيل.

وهناك موارد كثرية متاحة للمساعدة يف وضع الخطط التجارية. وقد يكون من املفيد التعاقد مع خبري استشاري 
محيل أو رشكة محلية للمساعدة يف وضع خطتك، وخصوصا إذا مل يسبق لك إعداد واحدة. وترد قامئة باملوارد يف 

املرفق األول.

تجارية،  خطة  بوضع  العهد  الحديثة  أو الرشكات  الناشئة  الرشكات  وخاصة  املؤسسات،  من  العديد  إىل  وبالنسبة 
قد تحتوي الخطط التجارية التقليدية عىل مستوى من التفصيل يبدو صعب املواكبة. وتوفر الخطة التجارية طريقة 

بديلة لتقديم املعلومات الرضورية لصنع القرار.

 ،Lean Canvas ومنوذج   Business Model Canvas منوذج  موجزة  تجارية  خطة  لوضع  املفضلة  النامذج  ومن 
وكالهام متاح باملجان.

ومنتجاتها  أعاملها  أفكار  عن  بسيطة  عامة  ملحة  إعداد  عىل  املؤسسات  ملساعدة  مصمم   Lean Canvas ومنوذج 
باستخدام وسيلة مرئية. وقد استخدمت العالمة Muã هذا النموذج يف رشاكة مع عدة مؤسسات ساعدت يف تطوير 

النموذج التجاري وتوسيع نطاقه للوصول إىل األسواق الوطنية والدولية.

. www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas )16(

.https://leanstack.com/is-one-page-business-model )17(
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ثالثا- تطوير مفهوم املنتج أو صقله

مبجرد االنتهاء من الخطة التجارية، يُفرتض أن تكون قد تكونت فكرة عن نوع املنتجات أو الخدمات التي يُعتقد أنها 
ستالئم العمالء أو الجمهور املستهدف.

وحتى لو كنت قد بدأت بالفعل يف بيع املنتجات أو الخدمات، فإن هذا القسم يوفر أدوات ممتازة من أجل صقل 
اسرتاتيجيتك املتعلقة بتطوير املنتجات. وإذا مل يكن يف بالك منتج معني أو خدمة معينة، فيمكن لهذا الفصل أن 

يساعدك يف تحديد املنتجات أو الخدمات التي قد تكون مناسبة.

تقييم القدرات الداخلية

يُعترب تقييم القدرات الداخلية خطوة حاسمة يف تطوير وتسويق أي منتج. وال تشري القدرات فقط إىل قدرة املوظفني 
عىل تدريب السجناء، أو إىل قدرة السجناء عىل صنع املنتجات، بل تشري أيضا إىل امتالك اإلدارة األهلية القانونية 

لبيع املنتجات خارجيا.

إنتاجه ومعرفة ما إذا كانت هناك  النظر فيام يستطيع السجن  الداخلية ميكن أن يعني أيضا  القدرات  والنظر يف 
طريقة لتكييف تلك املنتجات مع السوق.

مثال

متقدمة  السجينات مبهارات  وتزويد  عادلة  أجل خلق فرص عمل  Carcel من  التجارية  العالمة  أُنشئت 

لتمكينهن من تقديم الدعم ألرسهن واالدخار من أجل مستقبلهن من خالل صنع مالبس عالية الجودة. 

وكانت نقطة البداية استكشاف الِحرَفية والكفاءات التقليدية يف بريو وتايلند باستخدام مواد محلية طبيعية 

والجمع بينها وبني التصميم االسكندنايف. وتتمتع النساء يف بريو مبوهبة استثنائية يف مجال الحياكة، ومن 

ثم أصبحت منتجات الحياكة أول خط من خطوط الرشكة للمالبس العالية الجودة. ويف تايلند، هناك تقليد 

مميز يقوم عىل التطريز والعمل بالحرير، وكان ذلك األساس لتطوير الخط الثاين من املالبس. ومن خالل 

أن يستخدمنها يف  بعد ذلك  التي ميكنهن  النساء،  Carcel مهارات  تعزز  املحلية،  الكفاءات  اختيار هذه 

السوق املحلية عند إطالق رساحهن.
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داري الدمع الإ

يف بعض البلدان، ال تسمح القوانني إلدارة السجون ببيع املنتجات ألطراف خارجية. فعىل سبيل املثال، متتلك سلطة 
العالمة  أو تسويق هذه  بإدارة  عمومي،  ككيان  لها،  ال يُسمح  ولكن   Muã التجارية العالمة  باراغواي  يف  السجون 
التجارية. ولذلك، فقد أقامت إدارة السجون رشاكة مع منظمة غري ربحية إلدارة جوانب تسجيل العالمة التجارية 
والتسويق فيام يخص Muã، بينام تركز اإلدارة عىل تدريب السجناء وإعادة تأهيلهم. وأُبرم اتفاق قانوين لتحديد 
مسؤوليات والتزامات الطرفني العمومي )إدارة السجون( والخاص )املنظمة غري الربحية( بوضوح. وعالوة عىل ذلك، 
أقامت سلطة السجون رشاكة مع مرصف التنمية للبلدان األمريكية وإحدى الرشكات لوضع منوذج العمل وتعديل 

الجزء اإلداري من أجل توسيع نطاق املرشوع.

وإضافة إىل امتالك إدارة السجون األهلية القانونية لبيع املنتجات، من املهم أيضا النظر يف قدرتها عىل ضامن االمتثال 
للمعايري املتفق عليها دوليا للعمل يف السجون )انظر أيضا القسم الذي يتناول "الرشوط األساسية واألسئلة التمهيدية" 

يف املقدمة(.

الدولية، فمن املرجح أن تواجه منتجاتها وعالماتها  للمعايري  وإذا مل تكن إدارة السجون قادرة حاليا عىل االمتثال 
التجارية تحديات كبرية من حيث قبولها يف السوق الخاصة.

ويف هذه الحالة، ينبغي لإلدارة أن تركز أوال عىل تحسني ظروف عمل السجناء واالرتقاء مبعايري العمل يف السجون 
لديها، بدال من بناء عالمة تجارية بارزة.

ومبجرد أن يصبح برنامج العمل ممتثال للمعايري املتفق عليها، سيكون من األسهل بكثري بناء عالمة تجارية تنطوي 
عىل قيمة موعودة قابلة لإلثبات.

قدرات الورشة

عند النظر يف مفهوم املنتج، يجب مراعاة املوارد املتاحة يف ورشة السجن. ما هي األدوات واملوارد املتاحة يف إطار 
برنامج العمل؟

ويف بعض الحاالت، قد يكون من املمكن إلدارة السجون أن تقيم رشاكة مع كيانات خارجية لتوفري أدوات وموارد 
إضافية.
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عمل مخصصة  أماكن  إلقامة  خارجية  مع رشكات خاصة   In-Made التجارية  العالمة  اشرتكت  املثال،  سبيل  فعىل 
له  إنتاجية مامثلة ملا قد يتعرضون  بيئة  العمل يف  السجناء عىل  لتدريب  األماكن  السجون. وتُستخدم هذه  داخل 

خارج السجن.

خ مالك املوظف�ي

والتسويق(  )املبيعات  اإلداري  املستويني  عىل  املوظفني  مالك  يف  النظر  سيلزم  العمل،  برامج  معظم  يخص  فيام 
السجن  املوظفني من موظفي  يتألف مالك  أن  بالورشة، ميكن  الخاص  العمل  لنموذج  )السجن(. وتبعا  والتشغييل 

أو موظفني خارجيني أو مزيج من االثنني معا.

ويف باراغواي، قررت إدارة السجون أن هناك حاجة إىل خمسة أدوار إدارية عىل األقل لإلرشاف عىل برنامج العمل، 
تتوىل مؤسسة خارجية أداءها وإدارتها. وتتمثل تلك األدوار فيام ييل:

املنسق العام للعالمة التجارية	 

اإلدارة العامة للعالمة التجارية وتنفيذ االسرتاتيجيات 	

العمل تحت إرشاف الوزارة املسؤولة عن العالمة التجارية 	

إدارة الشؤون املالية، لتحقيق أقىص قدر من املبيعات، واسرتاتيجيات التسويق واإلنتاج 	

البحث عن الفرص السوقية وتنفيذها 	

إدارة وتقييم أداء املوظفني 	

إدارة املشاكل وحلها بالتعاون مع منسقي املجاالت األخرى 	

منسق اإلنتاج والدعم اللوجستي	 

املسؤولية عن جودة املنتجات 	

ضامن شفافية عملية اإلنتاج 	

املسؤولية عن تصميم املنتجات وتطوير منتجات جديدة 	

اإلرشاف عىل تخطيط اإلنتاج واسرتاتيجياته 	

تنسيق تدريب السجناء بوسائل منها إبالغ منسق إعادة اإلدماج االجتامعي بساعات العمل التي  	
أمتها السجناء

إدارة الدعم اللوجستي، مبا يف ذلك النقل والشحن والتسليم من السجون إىل نقاط البيع 	

إدارة العالقات مع املوردين 	
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منسق إعادة اإلدماج االجتامعي	 

ضامن حقوق السجناء وتقديم املساعدة لهم 	

حفظ سجالت ساعات العمل وطرائق التحقق من أجل تخفيف العقوبة 	

اإلرشاف عىل الصندوق االجتامعي 	

اختيار السجناء الذين يشاركون يف العمل يف السجن 	

املنسق اإلداري	 

إدارة العالمة التجارية واملحاسبة 	

إعداد وإرسال التقارير إىل وزارة العدل 	

تسديد املدفوعات إىل موظفي الرشكة 	

إدارة العقود واالتفاقات 	

ومنسق  	 التجارية  للعالمة  العام  املنسق  مع  بالتعاون  التجارية  االسرتاتيجيات  إعداد 
التحالف االسرتاتيجي

ضامن شفافية العالمة التجارية 	

منسق التحالف االسرتاتيجي	 

اإلرشاف عىل العالقات مع نقاط البيع، مثل تجار التجزئة أو تجار الجملة 	

إنشاء التحالفات ووضع االسرتاتيجيات التجارية 	

استالم أوامر التوريد وإرسال أوامر العمل إىل اإلنتاج 	

تتبُّع املبيعات حسب املوقع واالحتفاظ بإحصائيات عن املبيعات واملدفوعات 	

اإلرشاف عىل مبيعات املنتجات والتوقعات والوفاء بأهداف املبيعات 	

وال تشكل املهارات واملعارف الالزمة إلدارة برنامج العمل يف السجن وتسويقه يف العادة جزءا من التدريب الذي 
يتلقاه مديرو السجون أو موظفو السجون. غري أن هذا ال يعني أن موظفي السجون غري قادرين عىل تعلم كيفية 

إدارة برنامج عمل ناجح.

وينقسم برنامج العمل يف السجن الخاص بالعالمة In-Made إىل ثالثة مستويات:

املقر: يتألف من فريق املتخصصني التابعني للمرشوع الذين يرشفون عىل إدارة الربنامج عىل أعىل مستوى 	 
ويعملون كمستشارين لوزارة العدل واألمن.
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ولكل منطقة 	  مناطق.  ثالث  ضمن  سجنا،   22 وعددها  السجون،  تجميع  تم  اإلقليمي:  املبيعات  مكتب 
مكتب مبيعات يعمل فيه مدير حسابات ومسؤول إداري وموظفون تقنيون.

السجون: لكل سجن مرشفون مكلفون باإلرشاف عىل عمل 10 إىل 12 من "العامل املؤقتني" )وهو االسم 	 
الذي يُطلَق عىل السجناء الذين يعملون يف الربنامج(. ويتوىل رئيس برنامج العمل يف السجون مسؤولية 

إدارة املرشفني يف كل سجن.

ويتألف املوظفون يف كل مستوى يف الغالب من موظفني كانوا يعملون بالفعل يف نظام السجون. ويتكون التدريب 
من مزيج من التدريب والتوجيه الداخليني والخارجيني )خاصة يف مجال املبيعات واإلرشاف(.

وإضافة إىل ذلك، وضعت العالمة In-Made معايري لإلنتاج لربنامج عملها تُستخدم يف تدريب املوظفني وتقييم األداء. 
ع مديرو السجون عىل التعلم بعضهم من بعض، ال سيام يف املجاالت التي قد يكون أداء السجون فيها ضعيفا. ويشجَّ

 تشمل تجدر اإلشارة إىل أنه إذا أريد للموظفني الخارجيني أن يتصلوا بالسجناء أو إذا كان ال بد من
 السامح للسجناء بالعمل خارج السجن، فينبغي اتخاذ التدابري املناسبة لضامن سالمة السجناء واملوظفني

عىل حد سواء.

قدرات السجناء والقوة العاملت

ال تشكل قدرة اإلداريني واملوظفني سوى جزء واحد من املعادلة يف برنامج العمل. إذ يجب أيضا النظر يف قدرة القوة 
العاملة يف السجون.

وفيام يتعلق بقدرة القوة العاملة، ينبغي طرح األسئلة التالية:

ما هي املهارات املوجودة لدى السجناء املشاركني يف برنامج العمل أو التي ميكن تدريسها لهم؟	 

هل هناك رشكاء خارجيون ميكنهم املساعدة يف تنمية القدرات؟	 

كيف ينبغي تقييم املهارات، ومن الذي ينبغي أن يقوم بالتقييم؟	 

املهارات  أنواع  أن  غري  العمل.  لربنامج  اختيارهم  قبل  ومواقفهم  السجناء  مهارات  تقييم  املهم  من  عامة،  بصفة 
واملواقف وطريقة االختبار قد تختلف اختالفا كبريا تبعا لنوع العمل الذي يتعني القيام به، وكذلك ملا إذا كان العمل 
سيُنجز داخل ورشة السجن أو خارجها. ومن املهم بالدرجة نفسها تقييم رغبة السجناء يف املشاركة يف برامج العمل 

وتفضيالتهم، وفقا للمعايري الدولية.)18(

!

)16( انظر عىل وجه الخصوص الفقرة 3 من القاعدة 98 من قواعد نيلسون مانديال )انظر املرفق الثاين(.
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وقد وضعت العالمة Muã إطارا لتقييم السجناء الراغبني يف املشاركة يف برنامج عملها مبا يتامىش مع الترشيعات 
الوطنية املتعلقة بربامج العمل يف السجن، واإلرشادات الواردة يف قواعد نيلسون مانديال، واملنشور املعنون خارطة 

طريق من أجل وضع برامج إلعادة التأهيل يف السجون. ويرد اإلطار يف الجدول أدناه.

MUÃ مج العمل �خ ي �ج
خ

ي املشاركة �
خ

خ � دول -3 إطار تقي�ي السجناء الراغب�ي الج

الوصفالخطوات

يتقدم السجني بطلب لالنضامم إىل الورشة من خالل توصية مقدمة من موظفي السجن 1- تقديم الطلب
أو مديره

يجب أن يوافق عىل الطلب الشخص املسؤول مبارشة عن السجني، الذي يجب عليه 2- مراجعة الطلب
التحقق من التوافق بني العمل يف الورش واألنشطة اإللزامية األخرى

3- املوافقة وإدراج السجني 
كمرشح

مبجرد املوافقة عىل الطلب، يُرسل إىل املنسق االجتامعي إلدراجه يف القامئة الرسمية 
للمرشحني مللء الشواغر )قامئة انتظار مرقمة وفقا لرتتيب الطلبات(. وتُحدث القامئة 

يوميا، وتسلم نسخة منها أسبوعيا إىل منسق اإلنتاج

4- اإلدراج عىل قامئة 
االنتظار

يتلقى السجني ردا بشأن التاريخ املتوقع لاللتحاق بوظيفة أو يبلغ، يف حالة عدم وجود 
شواغر، برقمه يف قامئة االنتظار التي أُدرج ضمنها

يتحقق املنسق االجتامعي من امتالك املرشحني املدرجني يف قامئة االنتظار وثائق هوية، 5- مراجعة الوثائق
ويحيل القامئة إىل طبيب املركز حتى يتمكن هذا األخري من إصدار بيان بشأن التوافق 

بني الحالة الصحية للمرشح وإمكانية أداء عمل منِتج

يصدر منسق اإلنتاج واملنسق االجتامعي القرار النهايئ وفق معايري موضوعية6- توزيع الوظائف
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وينبغي أن يكون ملسائل مثل النظافة وااللتزام باملواعيد والقدرة عىل فهم أوامر العمل واالمتثال لها والرباعة دور 
مهم يف التقييم العام.

ومبجرد قبول السجناء يف برنامج العمل، ينبغي بذل قصارى الجهد لدعم نجاحهم.

وفيام يخص العالمة Muã، يعني ذلك ضامن أن يكون السجناء عىل علم تام بطبيعة عملهم والواجبات املرتبطة به، 
مبا يف ذلك:

ما هي وظائفهم املحددة	 

ما هو متوقع منهم كعامل	 

ما هو نوع اإلنتاج الذي يجري يف الورشة	 

ما هي الحقوق املمنوحة لهم كجزء من برنامج العمل	 

ما هي الواجبات التي يجب عليهم االضطالع بها خالل يوم العمل	 

ما هي ظروف العمل، مثل الراتب وساعات العمل والعقد وأيام العمل	 

ما هو نوع املعدات التي ستُستخدم يف العمل والتدريب	 

جهة االتصال يف حال وجود أسئلة أو شواغل تتعلق بربنامج العمل	 

إعداد النامذج األولية

مبجرد فهمك الحتياجات جمهورك وقدراتك الداخلية، ميكنك الرشوع يف إنشاء مناذج أولية )عروض ثالثية األبعاد 
ملنتجاتك أو أفكارك( لضامن جدوى تلك املنتجات أو األفكار.

وتشمل فوائد إنشاء النموذج األويل ما ييل:

استكشاف خيارات تصميمية مختلفة الختبار وتحسني عنرص سهولة االستخدام	 

التحقق من أداء املواد التي من املحتمل استخدامها	 

ضامن تلبية رغبات أو احتياجات العمالء	 

تحديد تكلفة اإلنتاج ونقاط السعر	 

صقل املنتج قبل طرحه يف األسواق	 

وميكن أن يكون النموذج األويل بسيطا مثل رسم التصميم وتحديد املواد التي ستكون مطلوبة لصنع املنتج. ومن 
خالل رسم منتجاتك ووصفها، ميكنك البدء يف مناقشة استخدامها مع جمهورك املحدد لقياس مدى اهتاممه. وستتيح 

لك مالحظات العمالء فرصة تحديد ما إذا كانت أفكارك األولية تستحق املتابعة.



دليل عميل لوضع عالمة تجارية خاصة مبنتجات السجون | 32

وتتمثل املرحلة التالية يف إعداد نسخة ثالثية األبعاد من تصميمك املرسوم. وميكن إعداد هذه النسخة إما باملواد 
املزمع استخدامها يف اإلنتاج أو باستخدام أي مواد غري مكلفة تسمح لك بتكوين صورة تقريبية ملا سيبدو عليها املنتج 

النهايئ ووظيفته.

ومرة أخرى، من املهم الحصول عىل ردود الفعل من جمهورك املستهدف عىل هذه النسخة الثانية من النموذج األويل. 
وقد يلزم تكرار هذه الخطوة عدة مرات للحصول عىل منوذج أويل متفوق من ناحية سهولة االستخدام.

ومبجرد اطمئنانك إىل جاذبية تصميمك يف أعني جمهورك، وكذلك إىل سهولة استخدامه، يكون قد حان الوقت إلنشاء 
منوذج أويل يتضمن جميع العنارص املتوخى تضمينها يف املنتج النهايئ، مثل املواد.

ومن شأن إنشاء منوذج أويل "نهايئ" ملرة واحدة أن يعطيك فكرة أفضل عام إذا كان تصميمك جاهزا لإلنتاج أم ال. 
العاملة  ومستوى  املواد،  وتكلفة  اإلنتاج،  وقت  حيث  من  افرتاضاتك  صحة  من  التحقق  يف  يساعد  أن  كام ميكن 

املاهرة املطلوبة.

نقل  منهم  أو باعة خارجيني سيكون مطلوبا  أي موردين  األويل عىل جمهورك وكذلك عىل  ويجب عرض منوذجك 
املنتج من حالة النموذج األويل إىل الحالة التي يكون فيها جاهزا للطرح يف السوق. وستساعدك املالحظات الواردة 
من أصحاب املصلحة عىل اكتساب الثقة فيام يتعلق بتوقعات املبيعات، كام ميكن استخدامها كرسائل ترويجية عند 

البدء يف تسويق املنتج.

التحدث إىل املشرتين املحتملني اختبار افرتاضاتك املتعلقة بالجودة ونقاط  ويف هذه املرحلة، من املهم أيضا عند 
السعر للتأكد من أنك وضعت منوذج مبيعات دقيقا.

الحصول عىل املواد

بالبال.  يخطر  قد  مام  أكرث  مجاالت  عىل  تأثري  عملك  برنامج  يف  املنتجات  صنع  يف  املستخدمة  للمواد  يكون  قد 
وبطبيعة الحال، فإن وجود مصدر ثابت للمواد الخام ذات النوعية الجيدة سيؤثر عىل قدرتك عىل صنع منتجات ذات 

نوعية جيدة. بيد أن مصدر تلك املواد قد يكون له أيضا تأثري مبارش عىل صورة عالمتك التجارية.

الرشاء  وأخالقيات  الخام  املواد  توريد  مثل  مسائل  معالجة  عىل  املواد  عىل  للحصول  اسرتاتيجية  وضع  ويساعدك 
واالستدامة والجودة واملسؤولية االجتامعية للرشكات.

ويجب مراعاة املسائل التالية لدى إعداد اسرتاتيجية الحصول عىل املواد:

األمر 	  وإذا كان  باالشرتاء؟  اسرتاتيجية خاصة  بالفعل  السجون  إدارة  لدى  القامئة: هل  التوجيهية  املبادئ 
كذلك، فهل تنطبق هذه االسرتاتيجية عىل برنامج العمل يف السجن، أم يجب وضع اسرتاتيجية جديدة 
لالشرتاء؟ إذا كانت هناك حاجة إىل اسرتاتيجية جديدة، فينبغي التفكري يف التحدث مع كيانات مامثلة يف 

بلدك أو منطقتك لتحديد ما إذا كانت هناك أي مامرسات فضىل ميكن تطبيقها يف مجال االشرتاء.
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االستدامة: موهقع  صعمالء  صحصهل عىل  يوجوت عىل  سوهى  ن  صجهدة ال موغري -د-ن جأخري. صذصك،  ن 	 
 ألهمية مبكون إنشوء ساساة جهرمد ميكيوو جز-مد بلنو جك بوره د  صخوف  رتاهبة بوسومل ر صوابية جهقعوت 
 ربيعوت - عومري  صجهدة. -يف حني  ن  العوامد عىل  ره د  روربع بوو  -  ره د  ريخمضة  صوكامة بشكل كبري 
قد معزز يف  صبد مة هو ش  صلبح، فإن ذصك ميكن  ن ماحق  صرضر بعال وك  صوجورمة عىل  ردى  صتهمل إذ  

كون سيؤلل يف قدرجك عىل جابية جهقعوت  صعمالء.

بناء العالقات: يف حول  صعمل  ع  هرد جدمد،  ن  روم جحدمد  ؤرش ت  ألد ء  صوي سوسوعدك عىل قيوس 	 
فعوصية عالقوك  صرش ئية. -ميكن صوذه  رؤرش ت  ن جشمل جكامة  ره د، - صهقت  رووح صإلنجوز، - ؤرش ت 
 صجهدة، -جكوصيف  صيلل - صشحن، - صحد  ألدىن  ن  صكميوت  رتاهبة. -مبجلد ج بيت  لكزك كعميل  - 

عمياة، ميكن  ل جعة  رؤرش ت صايظل يف إ كونية  صومو-ض عىل رش-ط  فضل.

املسؤولية االجتامعية للرشكات:  ن هه  هرُد  هرِدك؟  ن  روم فوم ساساة  صوهرمد بوصكو ل، -صيس فلط 	 
 صجوة  صوي هي عىل  جصول  بورش بك. -حيث إن  ن  رلجح  ن جخضع  ريوجوت  رصيهعة يف  صسجن 
صودقيق شدمد،  ن  روم  صوأكد  ن  ن ساساة  صوهرمد ججسد بوصكو ل  صليم نمسوو  صوي ججسدهو عال وك 
 صوجورمة. فعىل سبيل  ر ول، إذ  كون  صهعد  رلجبط بعال وك  صوجورمة موضمن جلدمم  جهر عودصة صاسجيوء، 

جعنيَّ  صوأكد  ن  ن رشكوءك يف ساساة  صوهرمد ملد هن هم  مضو  جهر  عودصة إىل عامصوم.

مثال

 .InأMade جعومد ساتة  صسجهن يف ههصيد  سيوسة  شرت ء جدعم بلهة  صهعد  رلجبط بوصعال ة  صوجورمة

-صيك جُخوور رشكة صولدمم  ي شكل  ن  شكول  ريوجوت  -  صخد وت إىل  صاحة  صسجهن، مجب عايوو  ن 

جاوزف بدعم بلنو ط  صعمل يف  صسجن يف شكل جدرمب  - رش ء  يوجوت  - علض -ظوئف عىل  صسجيوء عيد 

إطالق رس حوم  ن  صسجن.

-مسمح هذ   الصوز ف صاعال ة MadeأIn بأن جحلق  هد فوو  صد خاية  روعالة بوصودرمب - صوهظيف بعد 

 الحوجوز.
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الربحية

إذا كانت املنتجات املصنوعة يف إطار برنامج عملك ستباع خارجيا، فمن املهم مراعاة جانب الربحية. وتُعرَّف الربحية 
بأنها الدرجة التي تحقق بها منشأة أو نشاط ربحا أو مكسبا ماليا.

فإذا كان برنامجك يصنع منتجا مخصصا للبيع، فمن املحبذ فهم كل من الربح والربحية. واملفهومان مختلفان، وإن 
التي  التكاليف أو النفقات  كانا متصلني أحدهام باآلخر. فالربح رقم مطلق يحدده مقدار الدخل الذي يزيد عىل 
يتطلبها صنع املنتجات. وهو يُحسب عىل أنه مجموع اإليرادات مطروحا منه مجموع املرصوفات، عىل النحو التايل:

الربح = اإليرادات – املرصوفات

أما الربحية فهي مقياس لدرجة الربح، وهي تُستخدم لتحديد ما إذا كان الربح املتحقق يكفي الستدامة األعامل 
أو تنميتها. ومن أسهل الطرق لتحديد الربحية تحديُد هامشك الربحي. ويساعدك هامش الربح عىل فهم مقدار 
ما ميكنك االحتفاظ به، مقابل مقدار ما يخصص للنفقات. ويُعرب عن هوامش الربح بالنسب املئوية، وتُحسب عىل 

النحو التايل:

هامش الربح = )اإليرادات - املرصوفات( ÷ اإليرادات

دوالر   20  000 تبلغ  عملك  برنامج  إطار  يف  املبيعة  املنتجات  قيمة  كانت  إذا  املثال،  سبيل   فعىل 
التايل:  النحو  عىل  ربحك  هامش  يُحدد  عندئذ  دوالر،   10 000 بواقع  نفقات  هناك   وكانت 
000 20 دوالر - 000 10 دوالر ÷ 000 20 دوالر = 0,5 دوالر. وهذا يعني أن لديك هامش ربح بنسبة 50 يف املائة: 
يُحتفظ مببلغ 50 سنتا من كل دوالر متحصل عليه من املبيعات، يف حني يخصص املبلغ املتبقي، وقدره 50 سنتا، إىل 

النفقات. وكقاعدة عامة، يجب السعي إىل تحقيق هامش ربح يرتاوح بني 15 يف املائة و25 يف املائة.

لكن من أجل حساب الربح وهامش الربح، يجب أوال فهم كيفية حساب نفقاتك وإيراداتك. فالنفقات تشمل ما هو 
أكرث بكثري من تكلفة املواد. وعند تحديد نفقاتك، عليك حساب تكلفة السلع املبيعة، التي تشمل ما ييل:

 تكاليف املواد املبارشة )تكلفة املواد الخام املشرتاة والتي تدخل مبارشة يف صنع املنتجات، مثل الخشب 	 
والجلود والطالء والبالستيك(

 تكاليف العمل املبارشة )األجور واملزايا والتأمينات املدفوعة إىل املشاركني مبارشة يف صنع وإنتاج السلع، 	 
أي السجناء(

نفقات التصنيع العامة:	 
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 صشكل  صل بعأ    ول عىل  حد  يوجوت My Pride  رصيهعة يف  وصيزمو

جكوصيف  ره د غري  ربورشة ) ره د  رسوخد ة يف عماية  إلنووج  صوي ال ميكن ربتوو  بورشة بوريوَط،  	
  ل  ألد- ت -صه زف  صويظيف -جكوصيف  صشحن(

جكوصيف  صعمل غري  ربورشة ) ألجهر - رز مو - صوأ ييوت  ردفهعة إىل  رشوركني بشكل غري  بورش يف  	
 إلنووج،   ل  ردربني -حل س  صسجهن  ررشفني عىل بلنو ط  صعمل - ردملمن  صعو اني يف  صربنو ط(

 صوكوصيف  ألخلى )  ل  رل فق  صعو ة - صوأ ني -جأجري  آلالت -جكوصيف  صوخزمن -جكوصيف  صوسهمق( 	
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فهم السوق

أيهام يأيت أوال؟ هل يُصنع املنتج لعمالء محددين، أم تحدد حاجة العميل ثم يصنع املنتج؟ كام أن أي قرار بشأن 
املنتجات املزمع تقدميها أو كيفية توسيع خط اإلنتاج يجب أن يستند إىل احتياجات العمالء الحالية واملستقبلية.

ال توجد صيغة سحرية إليجاد سوق ملنتجاتك. إن "السحر" يأيت من اكتساب فهم مفصل للطلب يف السوق 
)ولدى جمهورك املستهدف أو عمالئك( وضامن أن تكون منتجاتك أو خدماتك هي األقدر عىل تلبية 

هذا الطلب.

ويُعترب فهم عمالئك وعملية اتخاذ القرار لديهم عنرصا رئيسيا يف وضع اسرتاتيجيتك التسويقية. وسيساعدك ذلك 

عىل تركيز جهودك عىل رشائح معينة من العمالء بحيث ال تهَدر املوارد عىل جهود تسويقية واسعة النطاق ال تصل 

إىل أكرث زبائنك املحتملني.

وميكن رسم خارطة "رحلة العميل"، وهي مبثابة عملية تعلمية عن العمالء الذين يشرتون منتجاتك واحتياجاتهم 

املحددة وكيفية اتخاذهم قراراتهم الرشائية. وتوضح خارطة رحلة العميل اإلجراءات التي يتخذها عمالؤك وأفكارهم 

والعواطف التي تنتابهم عند تفاعلهم مع مؤسستك.

طوات الرئيسية الخ

الرشاء 	  إىل  تدعوهم  التي  األسباب  ملعرفة  الحاليني  بالعمالء  االتصال  ينبغي  العميل:  منظور  من  البدء 
املثاليني عمالئك  تحديد  وينبغي  اآلن.  حتى  تجربتهم  كانت  وكيف  قرارهم،  يوجه  الذي  وما   منك، 

واستبانة احتياجاتهم. وقد يساعد ذلك عىل تكوين شخصية وهمية متثل العمالء العاديني أو املستهدفني. 
ذلك أن القدرة عىل "رؤية" أولئك العمالء كثريا ما تشكل رسالة تذكريية فعالة لتوجيه الرحلة مع وضعهم 

يف االعتبار.

بها عمالؤك مع عالمتك 	  يتفاعل  التي  املختلفة  السبل  إدراج جميع  ينبغي  االتصال:  نقاط  إدراج جميع 
التجارية. وميكن أن يشمل ذلك قنوات منها موقعك عىل شبكة اإلنرتنت أو وسائط التواصل االجتامعي 

أو اإلعالنات أو املقاالت اإلخبارية.

!
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توضيح اإلجراءات: تُكتب ضمن إطار جدول زمني جميع الخطوات التي يتخذها عمالؤك للحصول عىل 	 
وانتهاء  املنتج،  واختيار  التوصيات  بالبحث وطلب  الرشاء، ومرورا  عملية  التفكري يف  من  بدءا  منتجاتك، 

بتسليم املنتج.

تحديد العقبات: ينبغي التفكري فيام قد مينع عمالءك من رشاء منتجاتك أو خدماتك. هل لدى العمالء 	 
يف  بالجودة  تتعلق  مشاكل  العمالء  أحد  صادف  هل  السجن؟  يف  املصنوعة  املنتجات  عن  سلبي  تصور 
العقبات  هذه  عىل  الضوء  تسليط  يساعدك  أن  ميكن  للوقت؟  أو مستهلك  صعب  الدفع  هل  املايض؟ 

املحتملة عىل اكتساب معرفة أفضل بها ووضع اسرتاتيجيات للتخفيف منها أو إزالتها.

بعد االنتهاء من رحلة العميل، يبدأ البحث عن أي احتياجات أو ثغرات إضافية يف السوق ميكن ملنتجك سدها. فإذا 
ُوجدت تلك االحتياجات أو الثغرات، فهل حجم العمالء املحتملني املحددين كبري مبا يكفي لتربير استهدافهم؟

فهم املنافسة

الوصول إىل جمهورك  املامثلة يف قدرتك عىل  أو املؤسسات  املنتجات  بها  تؤثر  التي  الكيفية  إىل فهم  هناك حاجة 
املستهدف. وهناك حاجة أيضا إىل إرشادات لتحليل الجوانب املتعلقة بوضع العالمات التجارية والتسويق والجوانب 
القانونية املتعلقة باملنافسني، وكذلك نقاط السعر والجامهري واألساليب الرتويجية للمنتجات املامثلة أو التعويضية.

اختيار قناة التوزيع وإعداد اسرتاتيجية التسويق

ستسهم الخارطة التي رسمتها لرحلة عمالئك يف توجيه الخطوة التالية ملرشوعك، أي: طرح املنتجات يف السوق وفهم 
الكيفية التي ميكن بها إتاحة املنتج للجمهور املستهدف املطلوب من خالل قنوات التوزيع. ومثة مجموعة واسعة من 

النُُّهج لتوصيل منتجاتك إىل السوق، وهي تندرج ضمن نوعني رئيسيني:

التسويق املبارش: توصيل منتجاتك مبارشة إىل العميل النهايئ. وميكن أن يكون ذلك مثال من خالل وجودك 	 
عىل اإلنرتنت، أو التفاوض املبارش مع العمالء، أو يف متاجرك الخاصة. وسوف يتطلب التسويق املبارش قدرا 

أكرب من االستثامر يف التسويق، ولكنه سيؤدي إىل زيادة فرص الوالء للعالمة التجارية.

بالتجزئة	  للبيع  الخارجية  أو املنافذ  أو املوزعني  الجملة  تجار  إىل  منتجاتك  بيع  املبارش:  غري   التسويق 
مفاوضات  املبارش  غري  التسويق  ويتطلب  النهايئ.  للمستهلك  منتجاتك  تسويق  مسؤولية  تتحمل  التي 
تعاقدية واستثامرا تسويقيا أقل نسبيا. وميكن أيضا ملنظامت املجتمع املدين أن تكون مسؤولة عن بيع 

منتجات السجون.
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الشكل الخامس- قنوات تسويق املنتجات االستهالكية

قناة الوكالء قناة البيع بالجملةقناة البيع بالتجزئة القناة املبارشة 

املنِتجاملنِتجاملنِتجاملنِتج

الوكيل أو الوسيط

تاجر الجملة 
أو املوزع

تاجر الجملة 
أو املوزع

تاجر التجزئةتاجر التجزئةتاجر التجزئة

املستهلكوناملستهلكوناملستهلكوناملستهلكون

مالحظة

بعض نظم السجون مقيدة من حيث األسواق التي يُسمح لها بالبيع فيها. لكن حتى لو مل يكن بإمكانك تسويق 
منتجاتك سوى من خالل قنوات االشرتاء العام، يظل من املهم تطوير فهم للكيفية التي ميكنك بها التوريد إىل السوق 

بشكل أفضل، وتحسني جودة منتجاتك، وبناء عالمتك التجارية ملا فيه فائدة العامل والصالح العام.

ويف حال كانت الخطة هي عرض منتجاتك يف أسواق التعامل بني الرشكات أو بني الرشكات واملستهلكني، يقيَّم كل 
د ما ييل: نوع من أنواع العمالء املبينني يف خارطة رحلة العميل ويحدَّ

أين يقومون بعملياتهم الرشائية؟ كيف يدفعون مثن السلع؟

كيف سيتم تسليم املنتج؟	 

هل سيحتاجون إىل الدعم بعد تسليم املنتج؟	 

ما هي االحتياجات املتعلقة باملخزون والتخزين؟	 

ما هي متطلبات أو شهادات الجودة املطلوبة؟	 

ينبغي أن يُقرن كل نوع من أنواع العمالء بإحدى اسرتاتيجيات التوزيع، كام هو موضح يف الشكل أدناه:
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املرفقان

أوال- املوارد

ية طة التجار اذج الخ
خ
�

منوذج Lean Canvas )يشمل منائط تدريبية مجانية محدودة(:	 

	 www.leanstack.com 
منوذج Business Model Canvas )يشمل تجربة مجانية ملدة 30 يوما(:	 

	 www.strategyzer.com 
خطط األعامل التقليدية:	 

	 www.sba.gov/tools/business-plan/1 

معال
أ
ال ال ي مج

خ
مدخل إىل دورات �

	 https://courses.lumenlearning.com/wmopen-introductiontobusiness/ 

ان ملج يون �ج اكء استشار �ش

 	www.taprootplus.org/nonprofits 

 	https://globalprobono.org/members/ 

ية صلية للعالمات التجار
أ
ذج ال ال�خ

	  Margaret Pott Hartwell and Joshua C. Chen, Archetypes in Branding: A Toolkit for 
Creatives and Strategists )n.p., Adams Media, 2012(

 	 Margaret Mark and Carol S. Pearson, The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary 
Brand through the Power of Archetypes )New York, McGraw-Hill, 2001(

 	"brand archetypes" ميكن العثور عىل موارد مجانية عىل اإلنرتنت من خالل البحث عن 

ي السوق
خ

طرح املنتجات �

 	 http://onestopinventionshop.net/10-steps/ 
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 ثانيا-  مقتطفات ذات صلة من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 
)قواعد نيلسون مانديال(

القاعدة 4، الفقرة 2

… ينبغي إلدارات السجون والسلطات املختصة أن توفر التعليم والتدريب املهني والعمل، فضال عن 
اإلصالحي  الطابع  ذات  املساعدة  أشكال  ذلك  يف  مبا  واملتاحة،  املناسبة  املساعدة  من  األخرى  األشكال 
واألنشطة  الربامج  هذه  جميع  تقديم  وينبغي  والريايض.  والصحي  واالجتامعي  والروحي  واألخالقي 

والخدمات مبا يتامىش مع مقتضيات املعاملة الفردية للسجناء.

القاعدة 30

يقوم طبيب، أو غريه من اختصاصيي الرعاية الصحية املؤهلني، بغض النظر عن تبعيتهم للطبيب أو عدم 
تبعيتهم له، مبقابلة كل سجني والتحدث إليه وفحصه يف أقرب وقت ممكــن بعــد دخولــه السجن أوال، 
ثم كلام اقتضــت الضــرورة بعــد ذلك. ويوىل اهتامم خاص ملا ييل:... )ه( تحديد لياقة السجناء للعمل 

ومامرسة التامرين الرياضية واملشاركة يف األنشطة األخرى، حسب االقتضاء.

القاعدة 96

1- يجب إتاحة الفرصة للسجناء املحكوم عليهم للعمل و/أو املشاركة بنشاط يف إعادة تأهيلهم، عىل 
أن يقرر طبيب أو غريه من اختصاصيي الرعاية الصحية املؤهلني لياقتهم البدنية والعقلية.

2- يُوفر للسجناء عمل منتج يكفي لتشغليهم طوال يوم العمل العادي.

القاعدة 97

1- ال يجوز أن يكون العمل يف السجن ذا طبيعة مؤملة.

2- ال يجوز اسرتقاق السجناء أو استعبادهم.

3- ال تجوز مطالبة أي سجني بالعمل من أجل منفعة شخصية أو خاصة ألي موظف من موظفي 
السجن.

القاعدة 98

الذي يصون أو يزيد  النوع  الحدود املستطاعة، من  الذي يوفر للسجني، إىل أقىص  العمل  1- يكون 
قدرته عىل تأمني عيشه بكسب رشيف بعد إطالق رساحه.
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2- يورف تدريب مهني نلرع للسجنلء الملدرين عىل االنتفلع به، وال سيام السجنلء الشبلب.

3- تتلح للسجنلء، يف حدود مل يتمىش مع االختيلر اقهني السليم ومتطلبلت إدارة السجن واالنضبلط 
ريه، إمكلنية اختيلر نوع العمل الذي يفغبوا يف الميلم به.

القاعدة 99

خلرج  اقامثلة  األعامل  من  اإلمكلا  بمدر  به  يمرتب  نحو  عىل  السجن  يف  وطفائمه  العمل  1- يُنظم 
السجن، بغية إعداد السجنلء للظفوف اقهنية الطبيعية.

2- ال يجوز أا تصبح مصلحة السجنلء وتدريبهم اقهني خلضعني قمصد تحميق ربح مليل من وراء 
العمل يف السجن.

القاعدة 100

1- يفضل أا تموم إدارة السجن مبلرشة، ال اقملولوا الخلصوا، بتشغيل مصلنعه ومزارعه.

تحت  دامئل  يكونوا  أا  يجب  السجن،  إدارة  لسلطلا  تخضع  ال  أعامل  السجنلء يف  يُستخدم  2- حني 
إرشاف موظفي السجن. ومل مل يكن العمل لحسلب إدارات حكومية أخفى، يجب عىل األشخلص الذين 
يُمدم لهم هذا العمل أا يدرعوا إلدارة السجن كلمل األجف الذي يُتملىض علدة عنه، مع مفاعلة إنتلجية 

السجنلء.

القاعدة 101

1- تُفاعى يف السجوا االحتيلطلت اقتخذة لحامية سالمة العامل األحفار وصحتهم.

2- تُتخذ تدابري لتعويض السجنلء عن إصلبلت العمل، مبل يف ذلك األمفاض اقهنية، برشوط ال تكوا أقل 
مؤاتلة من تلك التي مينحهل الملنوا للعامل األحفار.

القاعدة 102

تنظيمية  بلوائح  أو  بللملنوا  للسجنلء  واألسبوعي  اليومي  العمل  لسلعلت  األقىص  العدد  1- يحدد 
إدارية، مع مفاعلة المواعد أو العلدات اقحلية اقتبعة يف مجلل استخدام العامل األحفار.

2- يُشرتَط يف تحديد السلعلت اقذكورة أا يرُتك يوم للفاحة يف األسبوع ووقت كلف للتعليم وغريه من 
األنشطة اقمفرة كجزء من معلملة السجنلء وإعلدة تأهيلهم.
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القاعدة 103

1- يكلرأ السجنلء عىل عملهم ورمل لنظلم أجور منصف.

2- يجب أا يسمح النظلم للسجنلء بأا يستخدموا جزءا عىل األقل من أجفهم يف رشاء أشيلء مفخص 
بهل الستعاملهم الشخيص وأا يفسلوا جزءا آخف منه إىل أرستهم.

يتم  اإلدارة لجزء من األجف بحيث يشكل كسبل مدخفا  احتجلز  أيضل عىل  النظلم  أا ينص  3- يجب 
تسليمه للسجني لدى إطالق رساحه.

القاعدة 116

يعطى السجني غري اقحلكَم دامئل رفصة للعمل، ولكن ال يجوز إجبلره عليه. رإذا اختلر العمل، وجب أا 
يتملىض عليه أجفا.
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