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صفحة 2

نظرة عامة
قضية المدافعة 

إحقاق حق نزالء مراكز اإلصالح بالعمل بعد اخلروج من السجن.
مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1 
السالمة واألمان )اإلعالن العاملي حلقوق االنسان مادة 23(2

نطاق المدافعة     
حميل: عامن، حمافظة العاصمة.

عناصر إجراء المدافعة 3 

إن التحدي الذي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين هو التمييز بني الرتكيز عىل األنشطة وتنفيذ إجراءات 
تكتيكية تؤدي إىل تعزيز جهود املدافعة بشكل اسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة املنظامت عىل إجراء تقييم أفضل 
أربعة  املدافعة  حلمالت  أردنية  نامذج  املدين:  املجتمع  نشطاء  ادوات  حقيبة  تقّدم  الثمينة،  املوارد  إنفاق  لكيفية 
القرار.  وارشاك صنّاع  واحلشد،  والبحث،  للحملة،  التنظيمي  البناء  عنارص رضورية إلجراء أي محلة مدافعة: 

وتوّفر دراسة احلالة هذه أفكارًا حول عنارص العمل األربعة مجيعها:

البناء التنظيمي للحملة •

البحث •

احلشد •

إرشاك صنّاع القرار •

الغايات التكتيكية

لقد حددت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربع غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان: 
الوقاية، والتدخل، والتعويض، والرتويج/التعزيز. وتوّضح هذه احلالة الغاية التالية:

 التدخل •

فترة الحملة  

15 أيار 2017 - 28 شباط  2018 

1املصدر: تم إجياد وتكييف املعلومات املتعلقة بمجاالت احلقوق 

األربعة هذه يف »اكتشف حقوق اإلنسان: هنج حقوق اإلنسان 
اإلنسان  حقوق  عن  املدافعون  االجتامعية«،  العدالة   لعمل 

  .)http://bit.ly/1TmOp6v( 
منهجية التكتيكات اجلديدة تستخدم: السالمة واألمان؛ وعدم 
وضع  يمكن  مالحظة:  واحلامية-املساءلة.  واملشاركة؛  التمييز؛ 
أي جمال حسب  األربع يف  »الفئات«  املذكورة يف هذه  احلقوق 
السياق الذي يتم فيه انتهاك احلق. عىل سبيل املثال، املادة 23: 
قد يتم وضع احلق يف االنضامم إىل نقابات العامل يف »السالمة 
أو  النقايب  التنظيم  يكون  حيث  »املشاركة«  من  بدالً  واألمان« 

االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا. 

»لكلِّ   :)1(  23 املادة  االنسان،  حلقوق  العاملي  2اإلعالن 

ية اختيار عمله، ويف رشوط عمل  شخص حقُّ العمل، ويف حرِّ
عادلة وُمرضية، ويف احلامية من البطالة«.

https://bit.ly/2hrKTAM

»حقيبة  يف  املبينة  األربعة  املدافعة  إجراء  عنارص  حتديد  يأيت   3

هبا  قام  التي  املدافعة  جتربة  من  مدافعة«  حلمالت  أردنية  نامذج 
للجمعية  السابق  التنفيذي  املدير  السندس،  أبو  فيصل  السيد 
فيصل  السيد  وكان  األردن.  يف  البحرية  البيئة  حلامية  امللكية 
عام  منذ  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  يف  مدربًا  السندس  ابو 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
فعالة  السرتاتيجية  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم  وأثناء 
منظمته  هبا  قامت  التي  املدافعة  جهود  يف  اجلديدة  للتكتيكات 
هذه  استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
التقّدم  لتقييم  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية، 
امُلحَرز. وحتتاج املزايا والعيوب املتعلقة باستخدام التكنولوجيا 
يتعلق  فيام  إىل فحص  املدافعة  إجراء  يف كل عنرص من عنارص 
محلة  وألهداف  املقصودة  املستهدفة  للفئات  مالئمته  بمدى 

املدافعة.

http://bit.ly/1TmOp6v
https://bit.ly/2hrKTAM


حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

صفحة 3

ملّخص موجز
كان هلذه احلملة أثر ملحوظ عىل مركز الرعاية الالحقة للسجناء وأرسهم )إدماج(4 وهو التغري من النهج اخلريي 
/ الرعائي املتبع من قبل اجلمعية اىل البدء بالعمل بالنهج املبني عىل حقوق اإلنسان. هذه النقلة يف جمال العمل 
كانت نتيجة العمل مع برنامج USAID لدعم ُمبادرات امُلجتمع املدين )USAID CIS( من خالل برنامج منح 
مبادرات املدافعة بتطبيق مشاريع املدافعة اجلامعّية املبنّية عىل األولوّيات التي يتم الّتعرف عليها حملّيًا من خالل 
امُلشاركة امُلجتمعّية واملدافعة امَلبنيَّة عىل احلقوق. وبالتايل، قامت إدماج بإطالق محلة حق نزالء مراكز اإلصالح  

والتأهيل بالعمل بعد اخلروج من السجن - حمافظة العاصمة.

املادة املتعلقة ب »رد اإلعتبار« ضمن قانون أصول املحاكامت اجلزائية  حترم نزالء مراكز اإلصالح املفرج عنهم 
من حقهم بالعمل حيث أنه يمنع حصول املفرج عنهم عىل شهادة »عدم املحكومية« إال بعد مرور فرتة زمنية قد 
متتد إىل ست سنوات إذا كانت العقوبه جنائيه أو ثالث سنوات إذا كانت العقوبه جنحيه. ورغم انه ومع بداية 
احلملة، وبسبب جهود املدافعة املختلفة، قد تم تعديل هذة املادة من القانون لتقترص العقوبة اجلنائية عىل ثالث 

سنوات وعقوبة اجلنحة اىل سنة واحدة، إال أن هذه املشكلة ما زالت قائمة وذات أمهية لألسباب التالية:

حرمان املفرج عنهم من حقهم يف العمل:

عدم قدرة السجناء املفرج عنهم عىل البحث عن عمل يؤدي إىل زيادة احتاملية تكرار اجلريمة، والتطرف وانحراف 
أفراد األرسة أيضًا )توريث اجلريمة(. و يعد هذا إهدار وتعطيل طاقة برشية منتجة بدل من احتوائها واستثامرها 

ملصلحة املجتمع والوطن. 

حتويل املوارد احلكومية: 

زيادة خمصصات الدولة إلعادة اإلصالح مرة أخرى، وبناء مراكز إصالح جديدة بدل أن تستثمر تلك األموال 
يف أولويات وطنية أخرى. 

عدم  شهادة  بالغاء  املطالبة  بتصعيد  احلملة  استمرت  اجلزائية،  االحكام  قانون  عىل  تم  الذي  التعديل  ورغم 
املحكومية بشكل كيل كوهنا متثل عقوبة ثانية بعد العقوبة األوىل )السجن( وحتد من فرص توظيف السجناء بعد 
العاصمة عامن  القطاع اخلاص يف  بالتدخل بشكل مبارش مع رشكات من  قضاء حمكوميتهم.  وقامت »إدماج« 
لتعديل أنظمتها الداخلية اخلاصة بالتوظيف إللغاء رشط احلصول عىل شهادة عدم املحكومية حيث وافقت ثالثة 

رشكات رئيسية من القطاع اخلاص مما شكل بالتايل نموذجًا حيتذى به من قبل الرشكات األخرى. 

املفرج عنهم  الوطنية ألرس  املعونة  استمرار  الوطنية لضامن  املعونة  باإلضافة لذلك عملت احلملة مع صندوق 
حلني اإللتحاق بعمل/وظيفة  بدل قطع املعونة مبارشة بعد اخلروج من السجن. 

اإلنجازات
التعليامت اخلاصة بطلب عدم حمكومية  استطاعت »إدماج« حتقيق هدف احلملة األول واملبارش وهو - تعديل 
ضمن رشوط التوظيف لرشكتني من القطاع اخلاص يف العاصمة عامن خالل العام 2017 ، لضامن حق نزالء 
مراكز اإلصالح والتأهيل بالعمل بعد اخلروج. مع العلم بأن التوجه كان اوالً للعمل ايضًا مع مؤسسة قطاع عام 
ولكن تم الرتكيز عىل رشكات من القطاع اخلاص الن تعليامت القطاع العام ترتبط بديوان اخلدمة املدنية. حدثت 

نجاحات رئيسية للحملة من خالل حشد املجتمع وإرشاك صناع القرار.

إن الطرق التي قامت هبا »إدماج« بحشد املجتمع ضمنت فهاًم دقيًقا للمشكلة وتطوير احللول املناسبة التي يمكن 
تقديمها لصانعي القرار.

مشاركة القطاع اخلاص: استطاعت »إدماج« بنجاح بقيام ثالث رشكات قطاع خاص )رشكة »جمموعة العمالق« 
ورشكة »فريونا للصناعات الغذائيه« ورشكة »مارسينا الصناعية«(  بإلغاء رشط توفري شهادة عدم املحكومية يف 

طلب التوظيف. 

جمتمع  منظمة  هي  )إدماج(  للسجناء  الالحقة  الرعاية  4مركز 

إدماجهم  وإعادة  عنهم،   املفرج  السجناء  لتأهيل  تسعى  مدين 
يف املجتمع بطريقة سليمة، حتى يتمكنوا من توظيف طاقاهتم 
بشكل إجيايب ومنتج وبالتايل يستفيد املجتمع من هذه الطاقات 
املجتمع  استقرار  هيدد  دامهًا  خطرًا  يشكلوا  ال  وحتى  املبددة،  
يف املستقبل. ويسعى املركز كذلك إىل العمل عىل توفري وهتيئة 
ورعاية  السجون  من  عنهم  للمفرج  املجزي  العمل  فرص 
والنفسية  اإلجتامعية  الناحية  من  أحواهلم  ومتابعة  أرسهم 
واإلقتصادية أثناء وجود أرباب أرسهم داخل املؤسسة العقابية.



صفحة 4

حق نزالء مراكز االصالح والتأهيل بالعمل بعد الخروج - إدماج )جمعية الرعاية الالحقة للسجناء وأسرهم(

املعونة  الوطنية عىل استمرارية تقديم  املعونة  إنجاز كبري عند موافقة صندوق  العام: تم حتقيق  القطاع  مشاركة 
املالية ألرس السجناء بعد خروجهم من السجن ملدة سنة كاملة مقابل التدريب أو العمل سواء للسجني أو أحد 

أفراد عائلته هبدف إعالء قيمة العمل واإلعتامد عىل الذات بدل قطع املعونة مبارشة فور خروجهم من السجن.

املشكلة  بوجود  املتأثرين  مشاركة  أوالً،  املدافعة.  محلة  إنجاح  إىل  أدت  التي  املهمة  العوامل  من  عدد  وهنالك 
ن فريق العمل من حتديد املشكلة وكيفية  )سجناء سابقني او أحد أفراد أرسهم( يف كافة مراحل احلملة. هذا َمكَّ
تأثر هؤالء السجناء السابقني وأرسهم هبا بشكل دقيق حيث أهنم األقدر عىل التعبري عن هذه املشاكل وكيفية 
اإلسرتاتيجية  الرشاكة  لذلك،  باإلضافة  القضية.  بملكية  املتأثرين  شعور  يف  اإلرشاك  هذا  وساهم  هبا،  تأثرهم 
للخدمات االستشارية والتدريب( لكل منهام قدرات تكمل  العريب  املركز  )إدماج و  بني منظمتي جمتمع مدين 
النقص عند األخرى. وأخريًا، وضوح الرسالة املوجهة إىل أصحاب الرشكات بأن ليس كل سجني جمرم. هذه 
الرسالة خاطبت الصور النمطية السلبية السائدة واملرتبطة باخلوف والريبة جتاه السجناء املفرج عنهم. إال أنه قد 
التدريب  العمل، ومؤسسة  القطاع اخلاص واجلهات احلكومية مثل وزارة  تم وبنجاح حشد بعض مؤسسات 

املهني، وغرفة صناعة عامن، وغرفة جتارة االردن.

الدروس الرئيسية 
عناصر إجراء المدافعة 5

تشكل عنارص إجراء املدافعة يف هذه احلملة حتديات ودروس مستفادة مهمة حول جتربة »ادماج » يف تنفيذ محلة 
املدافعة من أجل حق نزالء مراكز االصالح بالعمل بعد اخلروج من السجن.

البناء التنظيمي للحملة

 

قامت »إدماج« ببناء تنظيميها الداخيل من خالل الربنامج التدريبي املقدم من قبل برنامج USAID لدعم مبادرات 
املجتمع املدين باستخدام منهجية التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان »اخلمس خطوات إلسرتاتيجية فعالة«. 
تبدأ منهجية اخلمس خطوات بعمل مجاعي لتحديد بيان مشكلة واضح وحمدد. تعد هذه اخلطوة التأسيسية هامة 
ألي محلة )انظر يف البحث(. وقد قامت »إدماج« بتحديد املشكلة كالتايل: السجناء السابقون ال يتمتعون بحقهم 
يف العمل بسبب عدم حصوهلم عىل شهادة عدم حمكومية ملدة قد متتد من 3  اىل 6 سنوات بناًء عىل نوع العقوبة. 
)علاًم بأنه توازى تعديل هذه املادة من قانون أصول املحاكامت اجلزائية مع بداية احلملة (. توفر منهجية اخلمس 
املسار  أو رحلة تغيري خطوة بخطوة. يساعد هذا  لتطوير مسار إسرتاتيجي  خطوات السرتاتيجية فعالة عملية 

االسرتاتيجي أيًضا عىل متابعة ومراقبة التقدم احلاصل )انظر الرسم التوضيحي 1(. 

املبينة  األربعة  املدافعة  إجراء  عنارص  حتديد  5يأيت 

جتربة  من  مدافعة«  حلمالت  أردنية  نامذج  »حقيبة  يف 
املدير  السندس،  أبو  السيد فيصل  التي قام هبا  املدافعة 
البحرية  البيئة  امللكية حلامية  السابق للجمعية  التنفيذي 
مدربًا يف  السندس  ابو  فيصل  السيد  األردن. وكان  يف 

ومدربًا   2010 عام  منذ  اجلديدة  التكتيكات  منهجية 
استخدم  وأثناء   .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  رئيسيًا عىل 
للتكتيكات  فعالة  السرتاتيجية  خطوات  اخلمس  منهجية 
وأثناء  منظمته  هبا  قامت  التي  املدافعة  جهود  يف  اجلديدة 
هذه  استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب 
لتقييم  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية، 
باستخدام  املتعلقة  والعيوب  املزايا  وحتتاج  امُلحَرز.  التقّدم 
املدافعة  إجراء  عنارص  من  عنرص  كل  يف  التكنولوجيا 
املستهدفة  للفئات  مالئمته  بمدى  يتعلق  فيام  فحص  إىل 

املقصودة وألهداف محلة املدافعة.

الرسم التوضيحي 1: املسار اإلسرتاتيجي للحملة.

استھداف مؤسسات : المستھدف
والقطاع  2في القطاع العام عدد 

لدیھم مرونھ في  2الخاص عدد 
النظام الداخلي یسمح بعملیة 

التعدیل
اعداد ورقة موقف حول  :2تكتیك 

منطلق حقوقي، االثار (القضیة 
المترتبة، توصیات، تصنیف الجنح، 
العمل المشروط، العقوبات البدیلة، 

)حلول مقترحھ,المعونة المتكررة 
تطویر ورقة : الغایة من التكتیك

موقف للتعامل مع المؤسسات لتنفیذ 
.الحلول المقترحة

مؤسسات القطاع :  المستھدف
العام والخاص

عقد سلسلھ من اللقاءات : 3تكتیك 
مع المعنیین من القطاع 

خاص/العام
 4تم عقد : الغایة من التكتیك

لقاءات ھدفت لعرض ورقة 
الموقف وبیان األثر السلبي 

.لتطبیق قانون رد االعتبار

شركة مجموعة : المستھدف
العمالق
اعداد مسودة تعلیمات :  4تكتیك 

.لمؤسسات القطاع العام والخاص
تم تعدیل : الغایة من التكتیك

شھادة طلب التوظیف لدى مؤسسة 
العمالق بحیث یلغى طلب شھادة 

.عدم المحكومیھ

مؤسسات القطاع العام : المستھدف
والخاص

قائمھ بأھم جھات العمل في : 1تكنیك 
العاصمھ التي تشترط تعلیمات 

التوظیف طلب عدم /التشغیل
.محكومیھ

تحدید المؤسسات : الغایة من التكتیك
التي تشترط شھادة عدم المحكومیة 

 10تم تحدید مؤسستان قطاع عام و(
)مؤسسات قطاع خاص

:1الھدف رقم 
تعدیل التعلیمات القطاعیة الخاصة 
بطلب عدم محكومیة خالل العام 

جھة قطاع عام وجھة ( 2017
)قطاع خاص في العاصمة عمان

:نقطة البدایة

المشكلة الیوم

 یتمتعون ال السابقون السجناء
 عدم بسبب العمل في بحقھم

 عدم شھادة على حصولھم
  3 من تمتد قد لمدة محكومیة

 نوع على بناءً  سنوات 6 الى
.العقوبة

أن یتمتع جمیع السجناء 
السابقین في حقھم بالعمل فور 

.خروجھم من السجن



صفحة 5

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

تنظيم  يسمى  أن  يمكن  ما  أو  التنظيمي حلملتهم،  البناء  ما خيص  »إدماج« يف  املستفادة من جتربة  الدروس  من 
اإلجراءات  بتبني عدد من  العمل،  لفريق  الفنية  اإلحتياجات  وبعد حتليل  املنظمة،  قيام  الداخيل«، هي  »البيت 
التي سامهت بتحقيق نتائج أجيابية للحملة. أوالً، إرشاك أشخاص ممن عانو من املادة املتعلقة برد األعتبار، ومل 
يتمكنوا من احلصول عىل شهادة عدم املحكوميه، يف احلملة ويف اإلجتامعات، حيث ساهم وجودهم يف الوصول 
إىل اهلدف بشكل عميل أكثر. ثانيًا، عقد رشاكة اسرتاتيجية مع  املركز العريب لإلستشارات والتدريب والذي يضم 
خرباء يف املجاالت املكملة لتنفيذ احلملة. ثالثًا، تشكيل فريق عمل من منظامت املجتمع املدين واجلهات احلكومية 
والقطاع اخلاص، لضامن اخلروج بتوصيات، حيث كانت توجيهات الفريق هي السبب األسايس يف نجاح احلملة 
املدافعة وكسب  مفاهيم  تدريب عىل  العريب عىل  واملركز  »إدماج«  فريق عمل  رابعًا، حصل  أهدافها.  يف حتقيق 
املدافعة هذة فقط  بل يف أي  املنظمتني  ليس يف قضية  بالفائدة عىل  املستخدمة والتي عادت  التاييد واألدوات 
قضية حقوقية قادمة. أخريًا، اإلستعانة بخرباء متخصصني يف ختطيط احلمالت لتوجيه الفريق كلام دعت احلاجة. 

البحث

من أهم الدروس املستفادة يف ما يتعلق بالبحث هو قناعة »إدماج« برضورة ختصيص الوقت الكايف لتشخيص 
املشكلة وحتليل أبعادها املختلفة:

التي  الدراسات  بعض  املعلومات وأجراء  بجمع  العريب لإلستشارات  واملركز  »إدماج«  قامت  املشكلة  لتحليل 
سامهت ببناء قاعدة معلومات مهمة سواًء للحملة احلالية أو للحمالت املكملة والتي سيتم تنفيذها مستقبال. 
ومن أهم هذه الدراسات، دراسة حتليلية ل 20 رشكة كربى يف عامن، وجدت أن مجيعها قد وضع رشطًا للتوظيف 
وهو احلصول عىل شهادة عدم حمكومية وبالتايل كانت مجيع هذه الرشكات متنع عمل السجناء الذين ليس لدهيم 
هذه الشهادة. وقد تبني من التحليل والدراسات امليدانية مع هذه الرشكات أهنا  تفرتض أن كل سجني هو جمرم 
وبالتايل فال يمكن اإلستغناء عن شهادة عدم املحكومية كرشط  للتوظيف. باإلضافة إىل ذلك، تم عمل دراسات 
ضمن  املحكومية  عدم  شهادة  عىل  اإلبقاء  عىل  املرتتبة  بالتأثريات  املتعلقة  واإلجتامعية  اإلقتصادية  اآلثار  عن 
الترشيعات األردنية واآلثار املرتتبة عىل قطع املعونة الوطنية عن أرس السجناء بعد خروجهم مبارشة من السجن. 

الحشد

بالرغم من الصوره النمطية السلبية السائدة لدى املجتمع واملؤسسات العامة واخلاصة واملرتبطة باخلوف والريبة 
جتاه السجناء املفرج عنهم، إال أنه قد تم وبنجاح حشد بعض مؤسسات القطاع اخلاص واجلهات احلكومية مثل 
منظامت   3 إىل  باإلضافة  األردن،  جتارة  وغرفة  عامن،  صناعة  وغرفة  املهني،  التدريب  ومؤسسة  العمل،  وزارة 
جمتمع مدين، وأربع جهات إعالمية، واملركز الوطني حلقوق اإلنسان وإحدى النائبات السابقات والتي تدرس 

مادة حقوق االنسان يف احدى اجلامعات االردنية وكسب تأييدهم للحملة.

من الدروس املستفادة للحشد:

التفاعل اإلعالمي: أمهية الرتكيز عىل الربامج اإلعالمية خاصة الربامج الدينية والتي حتظى بمشاهدة أكرب. وذلك 
جعل من املمكن ل »إدماج« خماطبة الصورة النمطية السلبية السائدة ورسم صورة جديدة عن أثر هذا الواقع عىل 
حياة السجناء املفرج عنهم وأرسهم. وهذا أكد أن تصميم محلة إعالمية متخصصة وبشكل مدروس ساعد يف 

حتقيق أهداف احلملة. 

من  التخصصات  بعض  يف  الطلبة  بعض  حتفز  أن  »إدماج«  استطاعت  للشباب/الطلبة:  اإلبداعية  املشاركة 
البحثية  املواد  وحتديث  النظرية  املعرفة  بتوفري  للمسامهة  القضية  هذة  حول  خترج  مشاريع  بأجراء   االنخراط  
العلمية. هذا زود اجلهات التي تعمل عىل ختطي هذه املشكلة بمعلومات مهمة ومطلوبة أيضًا املسامهة يف طرح 

القضية يف الفضاء العام بشكل أوسع. 

الرشاكات االسرتاتيجية: قامت »إدماج« ببناء رشاكات اسرتاتيجية مع منظامت تقوم بأعامل تنسجم مع أهداف 
املنظمة القائمة عىل احلملة من شأهنا أن تزود احلملة باخلربات والقدرات التقنية املختلفة واملكملة لبعضها البعض 

وبالتايل تساهم يف نجاح العمل واستدامته.

إشراك صناع القرار

صناع القرار، يف هذه احلالة، متثل قطاعني: القطاع اخلاص، وخاصة الرشكات التي تنص أنظمتها الداخلية عىل 
توفري شهادة عدم املحكومية كرشط للتوظيف، واجلهات احلكومية ذات العالقة بإنفاذ تعليامت مرتبطة بالسجناء 

حال اإلفراج عنهم مثل صندوق املعونة الوطنية.

القطاع اخلاص: 

تم التواصل واحلوار مع 20 رشكة ممن يطلبون شهادة عدم املحكومية كرشط للتوظيف ومناقشة إمكانية إلغاء 

والتأثريات  الترشيعات  يف  تعمقًا  دراستنا  زادت  كلام   «
أن  برضورة  شعرنا  كلام  وأرسهم   السجناء  عىل  اإلقتصادية 
تعكس ورقة املوقف هذا الواقع... ولذا فقد أيقنا فعاًل أن ورقة 
 املوقف جيب أن تعكس هذة املعرفة لتحديد مطالبنا األساسية« 

 - عبد اهلل النارص، مدير منظمة »إدماج«  



صفحة 6

حق نزالء مراكز االصالح والتأهيل بالعمل بعد الخروج - إدماج )جمعية الرعاية الالحقة للسجناء وأسرهم(

هذا الرشط. كان احلوار يتم بشكل مبارش بني فريق عمل احلملة وهذه الرشكات. وخالل ذلك، ظهرت صعوبة 
إقناعهم بالفكرة بسبب العرف السائد أن كل من دخل السجن هو جمرم وال يؤمتن جانبه. وكان هذا التحدي 
األكرب، مما استدعى الفريق الستكشاف وسائل أخرى لإلقناع. ويف النهاية تم النجاح بإلغاء رشط احلصول عىل 
3 رشكات كربى يف عامن وبدء التنسيق مع »إدماج« لتشغيل  شهادة عدم املحكومية كرشط للتوظيف من قبل 

سجناء سابقني من خالل تقديم قائمة بأسامء السجناء الباحثني عن عمل. 

ومن الدروس املستفادة ل »إدماج« يف هذه التجربة أنه من املهم أن ال نفرتض أن القائمني عىل الرشكات لدهيم 
اجلنح  الواقع وخاصة يف حاالت  وبالتايل توضيح  املنطلق احلقوقي،  القضية وخاصة من  بأبعاد  الكامل  اإلملام 
وتشجيع  لدهيم  التوظيف  ورشوط  مواقفهم  تعديل  يف  األكرب  األثر  له  يكون  الرشكات  إدارة  عن  للمسوؤلني 
هذه الرشكات عىل أن تقدم نامذج ريادية لغريهم من الرشكات. باإلضافة اىل أن رغبة السجناء باإللتزام بالعمل 

والسلوكيات اجليدة للمحافظة عىل فرصة العمل املتاحة هلم يعترب حافز رئييس للتوظيف. 

القطاع العام )احلكومي(: 

مركز  قام  حيث  وثيقة.  تعاونية  عالقة  بناء  يف  احلملة  بداية  منذ  مبارش  بشكل  احلكومية  اجلهات  ارشاك  ساهم 
اللقاءات  ففي  اللقاءات.  هذه  يف  السجناء  أرس  بعض  مشاركة  عىل  معتمدًا  بالتفصيل  املشكلة  برشح  »إدماج« 
يتمنون  أحيانا  معاناهتم وأهنم  الصندوق  املسؤولني من  مع  السجناء  أهايل  الوطنية، شارك  املعونة  مع صندوق 
املعونة عن األرسة.   وانقطاع  تقع عليهم عند خروجهم  التي  املالية  املعاناة  من  بدالً  السجن  يبقى ذوهيم يف  أن 
نوع من  أي  العمل وال  السجن وال جيدون  الذين خيرجون من  الشخصية مع ذوهيم  األهايل جتارهبم  ووصف 
اللقاءات كان هلا تأثري عىل املوافقة من قبل صندوق املعونة الوطنية عىل استمرارية  الرعاية الالحقة. مثل هذه 
العمل سواء  أو  التدريب  مقابل  كاملة  ملدة سنة  السجن  بعد خروجهم من  السجناء  املالية ألرس  املعونة  تقديم 
للسجني أو أحد أفراد عائلته. وذلك بغرض إعالء قيمة العمل واإلعتامد عىل الذات وبالتايل تم ضامن توفر دخل 
مايل ملدة سنة، وهو أمر رضوري للمسامهة يف ختفيف الضغط املايل الكبري عىل السجني وأرسته. حيث كان هذا 
الضغط يف السابق باإلضافة إىل الفراغ والبطالة يؤدون إىل مشاكل كبرية قد تصل إىل العودة للجريمة أو اإلنتحار.

أثر المدافعة على المنظمة
لربام أهم أثر هلذه احلملة عىل منظمة إدماج هو انتقاهلا من مستوى العمل الرعائي والتوعوي اىل مستوى العمل 
احلقوقي املجتمعي والذي يتمثل بكونه عمل ممنهج هيدف إىل التأثري يف صانعي القرار من أجل دعم قضية معينة 

وإحداث تغيري مبني عىل العدالة واملساواة، حيث سيتم اتباع هذا النهج يف محالت ومشاريع املنظمة املستقبلية.

سامهت احلملة أيضًا يف بناء جسور التعاون والثقة مع اجلهات احلكومية املعنية وكذلك القطاع اخلاص. باإلضافة 
إىل كرس اثنان من الصور النمطية يف املجتمع املحيل: أوالً، املتعلقة بالدور السلبي غري املتعاون من قبل املؤسسات 
واجلهات احلكومية ملبادرات املجتمع املحيل. ثانيًا، أن كل سجني هو جمرم. سوف تساعد هذا الثقة »إدماج« يف 

أي عملية مدافعة تقوم هبا حول هذه القضية يف املستقبل.

»احلملة فتحت عيون املجتمع املحيل وصاحب القرار عىل أن هناك ظلم يامرس بحق السجني املفرج عنه وأرسته متمثلة 
بقانون رد االعتبار وعدم قدرته عىل احلصول عىل شهادة عدم حمكومية إال بعد مرور فرتة زمنية حمدده بالقانون قد تصل 
 لثالث سنوات كرشط أسايس للحصول عىل فرصة عمل مما يشكل عقوبة ثانية تفرض عىل السجني املفرج عنه وأرسته«.

عبد اهلل النارص، مدير منظمة »إدماج«.


