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التعليم والتدريب املهني وبرامج العمل لل�ضجناء.
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البيانات املوثوقة عن ال�ضجناء املوجودين رافقها وتخزين
تلك البيانات وحتليلها.
وال ُي َع د ذلك �ضرط ًا م�ضبق ًا لتكييف برامج اإعادة التاأهيل
مع احتياجات ال�ضجناء الفعلية فح�ضب ،بل ُي َع د اأي�ض ًا اأدا ًة
حا�ضمة االأهمية ل�ضمان ال�ضفافية وامل�ضاءلة يف ال�ضجون.
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نتات ال�سون
يف خطوة ثالثة� ،ضوف ينظر املكتب يف اإطالق عالمة جتارية
عاملية ذاتية اال�ضتدامة ملنتجات ال�ضجون ،حتت ا�ضم "فر�ضة
توج نحو توليد الدخل لل�ضجناء ،وتعزيز احرتامهم
جديدة"َّ ،
لذاتهم ،ويادة موؤهالتهم وفر�س العمل التي �ضتتاح اأمامهم
عند االإفراج عنهم وكذلك ،وب�ضكل اأعم ،توعية عامة النا�س
ب�ضاأن كون ال�ضجناء جزء ًا من املجتمع .و�ضوف ُت َّقيم جدوى
القيام بذلك يف �ضياق درا�ضة مقابلة حتلِّل بالتف�ضيل املتطلبات
من حيث ال�ضمانات للحفا على حقوق ال�ضجناء ،واملتطلبات
ون�ضقها التنظيمي.
املت�ضلة بت�ضوي تلك العالمة التجارية َ

