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رعـــى صاحـــب الســـمو املكـــي اأميـــر عبدالعزيـــز بن 
ســـعود بـــن نايف بـــن عبدالعزيـــز  وزيـــر الداخلية رئيس 
امجلـــس اأعلـــى للســـجون -حفظه اه- حفل تدشـــن 

اخطـــة ااســـتراتيجية  لتطوير الســـجون.
وتنـــدرج هذه اخطة ضمن برنامج شـــامل تســـعى إليه 
حكومتنا الرشـــيدة مثلة ي وزارة الداخلية لتطوير كافة 
اخدمـــات امقدمة من الـــوزارة ومنها نزاء اإصاحيات 

التابعة للمديرية العامة للســـجون.
وهـــذه اخطة مثل اأبعـــاد امتنامية ي ســـبيل تطوير 
هـــذا امرفق احيوي امرتبط بشـــريحة هامة ي مجتمعنا 

وتأثيرهـــا الفاعل فيه، أا وهم نزاء الســـجون.
حيـــث تضمنـــت هـــذه اخطـــة العديـــد مـــن البرامـــج 
وامبـــادرات احيوية امتعلقة بنـــزاء ااصاحيات، والتي 
مكـــن النزيل مـــن بناء امســـتقبل من خال عـــدة برامج 
م تثبيتهـــا عـــن طريـــق عـــدة اتفاقيـــات بـــن القطاعن 
العام واخاص اســـتفادت منها امديرية العامة للســـجون 
ي تهيئة النزيل واكســـابه بعض امهـــارات الفنية والعملية 
بعـــد قضـــاء محكوميتـــه واخـــروج إلـــى امجتمـــع فـــرداً 

. حاً صا
كمـــا ا يفوتنا ي هذا امجال ااشـــارة إلـــى توقيع عدة 
اتفاقيـــات بن امديرية العامة للســـجون وكافة القطاعات 

امجتمعية ومنها القطاع التعليمي ي ااســـتعانة بخبرات 
تلـــك القطاعـــات وتطبيقهـــا داخل ااصاحيـــات بهدف 
إصـــاح وتهذيـــب النـــزاء  وتوجيـــه اهتمامـــات أولئـــك 
النـــزاء نحو أمـــور مفيـــدة لصاحهم ولصالـــح امجتمع، 
التعليـــم  لتحصيـــل  أمامهـــم  الفرصـــة  باتاحـــة  وذلـــك 

ومواصلتـــه ي ســـبيل الرقـــي بهم.
ومـــن هـــذا امنطلـــق تواصل امديريـــة العامة للســـجون 
بـــذل امزيـــد مـــن اجهـــد والعمل ي ســـبيل تطويـــر هذا 

امرفـــق احيـــوي والهـــام للمجتمع.
وا يســـعني ي هـــذا امجـــال إا أن أتقـــدم بالشـــكر 
والعرفـــان لقيادتنـــا احكيمة وعلى رأســـهم مواي خادم 
احرمـــن الشـــريفن املـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل 
ســـعود وســـمو ولي عهده اأمـــن صاحب الســـمو املكي 
اأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود 
وســـمو وزيـــر الداخلية اأميـــر عبدالعزيز بن ســـعود بن 
نايـــف بن عبدالعزيز-حفظهم اه- علـــى رؤيتهم الثاقبة  
واتاحتهـــم الفرصة مثل هذه اأعمال التطويرية الشـــاملة 

مـــا فيه خدمـــة الوطـــن وامواطن.
علـــى ملكتنـــا  وأدام  الكرمـــة،  قيادتنـــا  اه  حفـــظ 
العزيـــزة أمنهـــا وأمانها، وســـدد على طريـــق التوفيق كل 
مـــن يعمـــل ي ســـبيل ســـعادة الوطـــن وامواطـــن خطاه.

امشرف العام
اللواء/ محمد بن علي اأسمري

مدير عام السجون

الخطة ااستراتيجية للسجون
رؤية جديدة لتطوير شامل

اافتتاحية

1  - العدد )٩٠( - شعبان ١٤٤٠هـ )أبريل ٢٠١٩م(



تصدر عن 
إدارة العاقات العامة واإعام

بالمديرية العامة للسجون

وزير الداخلية يرعى حفل 
إعان الخطة ااستراتيجية 

للمديرة العامة للسجون
رعـــى صاحـــب الســـمو املكـــي اأمير 
عبدالعزيـــز بـــن ســـعود بـــن نايـــف بن 
رئيـــس  الداخليـــة  وزيـــر  عبدالعزيـــز 
امجلـــس اأعلى للســـجون حفل إعان 
للمديريـــة  ااســـتراتيجية  اخطـــة 
العامـــة للســـجون وذلـــك ي إصاحية 

جـــدة بذهبـــان... 

نحو منشآت آمنة ..

اللـــواء  الســـجون  عـــام  مديـــر  افتتـــح 
محمـــد بـــن علـــي اأســـمري أعمـــال 
املتقـــى اأول بعنـــوان »نحـــو منشـــآت 
اإدارة  اســـتضافته  الـــذي   ، آمنـــة« 
العامـــة للســـامة ي امديريـــة العامـــة 

للســـجون.
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المحتويــــــــات

امشرف العام
مدير عام السجون

اللواء / محمد بن علي اأسمري

نائب امشرف العام  رئيس التحرير

المقدم.د / بندر بن علي الخرمي

مدير التحرير

النقيب / عبدالرحمن بن حمود البدراني

سكرتير التحرير

حمدان بن فهد محمد النفيعي

هيئة التحرير

ابرار خالد النافع
سناء صالح الحارثي
هناء سعد الزهراني

امصورون

رقيب / يحيى حسن حكمي
م٧ / فهد محمد العثمان

م٥ / نايف عبدالله الحمداني
جندي / علي ظافر الشهراني

20

اآراء الواردة ي امجلة تعبر عن 
أصحابها وا تعبر بالضرورة عن 

رأي امديرية  العامة للسجون

تدشين نظام »ازهلها«
حـــت رعايـــة صاحب الســـمو املكـــي اأمير 
عبدالعزيز بن ســـعود بن نايف بن عبدالعزيز 
وزير الداخلية، دشـــن ســـمو اأميـــر الدكتور 
بنـــدر بن عبداه بن مشـــاري مســـاعد وزير 
الداخليـــة للشـــؤون التقنيـــة نظـــام »ازهلها« 
ومبـــادرة »فرصـــة ثانيـــة« وذلـــك بامديريـــة 

العامـــة للســـجون ي الرياض.

26

امراسات :
امديرية العامة للسجون - نائب امشرف العام  

رئيس التحرير -  الرياض  ص.ب 
هاتف : 

البريد األكتروني : 



غاف العدد )٩٠(

البيوت العائلية في السجون

البيت العائلي داخل الســـجن، برنامج إنســـاني نابع من  اإنســـانية 
ا يشـــعر بـــه إا مـــن هو خلـــف القضبـــان، أمر به صاحب الســـمو 
وزيـــر الداخلية اأميـــر نايف بن عبدالعزيز يرحمه اه ي الســـابع 
عشـــر من شـــهر جمادى الثانـــي ١٤١١هـ وهو أن يتـــاح للمحكومن 
واموقوفـــن الذيـــن مضـــى عليهم ي الســـجن ثاثة أشـــهر أو أكثر 
فرصـــة ااختاء الشـــرعي بزوجاتهـــم وااجتماع بأســـرهم مرة كل 

. شهر

30

في هذا العدد :
أمير منطقة الباحة يفتتح عدداً من امشروعات 

بسجون امنطقة.
أمير منطقة احدود الشمالية يدشن اأجهزة 

الذاتية للخدمات اإلكترونية بالسجون.
أمير منطقة مكة امكرمة يقلد مدير سجون 

امنطقة رتبته اجديدة.
جامعة جران تعقد دورات تدريبيبة للعاملن 

والنزاء بسجون امنطقة .
مركز تدريب السجون محافظة جدة يختتم 

عدداً من الدورات التخصصية.
سجون مكة امكرمة تدشن مركزاً للخدمات 

وآخر للسامة.
مدير السجون بامنطقة الشرقية يدشن برنامج 

مكافحة التدخن.
سجون مكة امكرمة حتفي بتعاي )٢٠( مدمناً.

امديرية العامة للسجون توقع اتفاقيات استثمارية.  
اتفاقية إنشاء مصنع داخل سجن برمان بجدة.

قضايا امجتمع. 
اابتزاز اإلكتروني.

الصحافة الورقية واإلكترونية.
اإعام القدم واجديد.

حـــــوار.
إلى اللقاء.

2
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12
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16

17
19
38
50
56
60
62
72

104

صفحة

قضية العدد : 
التقنية ودورها في تعزيز العمل اأمني

التقنية التي تعيشـــها البشـــرية ي عالم اليوم لهـــا تأثيراتها الهائلة 
علـــى اأفراد وامجتمعات واحكومات بعد أن جعلت العالم بأســـره 
قريـــة صغيـــرة وأصبـــح للتقنية ي العصـــر احديـــث دوراً مهماً ي 
تعزيـــر العمـــل اأمنـــي والعمـــل ااجتماعـــي والتنمـــوي.. اإصاح 

طرحت هـــذه القضيـــة على عدد مـــن امتخصصن.
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أمير منطقة الباحة يرعى افتتاح مشروعات 
وتوقيع عدد من الَشراكات بسجون المنطقة

رعـــى صاحـــب الســـمو املكـــي اأميـــر الدكتـــور حســـام بـــن ســـعود بـــن 
ـــع  ـــاح مشـــروعات وتوقي ـــل افتت ـــة الباحـــة حف ـــر منطق ـــز أمي عبدالعزي
عـــدد مـــن الَشـــراكات لســـجون امنطقـــة، وذلـــك مركـــز اأميـــر حســـام 

للمعـــارض وامؤمـــرات.
مســـاعد  اســـتقباله  ي  كان  احفـــل  مقـــِر  ســـمِوه  وصـــول  وفـــور 
مديـــر عـــام الســـجون للتأهيـــل واإصـــاح اللـــواء مبـــارك بـــن محيـــا 
الســـليس، ومديـــر ســـجون امنطقـــة العقيـــد معيـــض بـــن أحمـــد 
القحطانـــي، ومديـــرو الســـجون منطقـــة جـــازان ومنطقـــة عســـير 

ومنطقـــة جـــران، وعـــدد مـــن القيـــادات العســـكرية بامنطقـــة.
ــن  ــاٍت مـ ــبة بتـــاوة آيـ ــذه امناسـ ــُمَعّد بهـ ــي الــ ــل اخطابـ ــدأ احفـ وبـ
القـــران الكـــرم، ثـــم ألقـــى مديـــر ســـجون بامنطقـــة كلمـــًة رَحـــب فيهـــا 
بســـمو أميـــر الباحـــة واحضـــور، مقِدمـــاً شـــكره لســـمِوه علـــى رعايتـــه 
للحفـــل وَدْعمـــه مختلـــف الفعاليـــات واأنشـــطة التـــي تنِفذهـــا مديريـــة 

الســـجون بامنطقـــة.
وأشـــار إلـــى أَن حكومـــة خـــادم احرمـــن الشـــريفن املـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود -حفظـــه اه- أَْولـــْت منـــذ تأســـيس هـــذه البـــاد 

ـــم وامعرفـــة؛  ـــًة قصـــوى للتعليـــم وااهتمـــام بجانـــب الِعلْ امباركـــة أولوي
إمانـــاً بأهميـــة التعليـــم ي تطويـــر الشـــعوب وازدهـــار اأوطـــان، ومـــن 
هـــذا امنطلـــق اهتَمـــت امديريـــة العامـــة للســـجون وبتوجيهـــاٍت مـــن 
ـــم والتدريـــب، إذ قامـــت  ـــر عـــام الســـجون بامملكـــة بجانـــب التعلي مدي
بَعْقـــد َشـــراكات واتفاقيـــات مـــع جهـــات وأجهـــزة مختلفـــة مـــا يصـــُب 

ي صالـــح النزيـــل ليعـــود فـــرداً نافعـــاً لنفســـه ومجتمعـــه ووطنـــه.
بعد ذلك استمع سمُوه واحضور إلى قصيدة شعرية.

إثـــر ذلـــك، دشـــن ســـمو أميـــر الباحـــة مشـــروعات ســـجون امنطقـــة، 
ــى  ــاح مبنـ ــه، وافتتـ ــم والتوجيـ ــز التحكـ ــاح مركـ ــي مثلـــت ي افتتـ التـ
العـــام، كمـــا دشـــن  بـــإدارة الســـجن  صيانـــة اآليـــات وامركبـــات 
ســـمُوه خدمـــة »لِبيـــه« عبـــر اجهـــاز امخَصـــص للخدمـــة، وتتيـــح 
ــال  ــجون إيصـ ــة للسـ ــة العامـ ــع امديريـ ــة للمتعاملـــن مـ ــذه اخدمـ هـ
ـــم واستفســـاراتهم، واحصـــول  ـــم وتقـــدم شـــكواهم ومقتََرحاته آرائه
علـــى مواعيـــد مقابلـــة امســـؤولن بالســـجون فيمـــا يخـــُص اأعمـــال 

ــجون. ــال السـ ــة بأعمـ امرتبطـ
ــراكات  ــاث َشـ ــع ثـ ــعود توقيـ ــن سـ ــام بـ ــر حسـ ــمو اأميـ ــاهد سـ وشـ

الباحة - اإصاح
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ــا  ــارك بـــن محيـ ــواء مبـ ــا اللـ ــة للســـجون ومثلهـ ــة العامـ بـــن امديريـ
الســـليس، وجامعـــة الباحـــة ومثلهـــا معالـــي مديـــر اجامعـــة الدكتـــور 
عبـــداه بـــن يحيـــى احســـن، وإدارة التعليـــم بالباحـــة ومثلهـــا 
مســـاعد امديـــر العـــام للشـــؤون امدرســـية ُعَمـــر بـــن هجـــاد الغامـــدي، 
وجمعيـــة النَحالـــن التعاونيـــة ومثلهـــا مديـــر اجمعيـــة الدكتـــور 

ــازم. ــد اخـ أحمـ
ونَصـــت تلـــك ااتفاقيـــات بـــن امديريـــة العامـــة للســـجون واجهـــات 
ـــة وورش  ـــذ مجموعـــة مـــن البرامـــج التدريبي ـــى تنفي ـــا، عل ـــع معه اموَق
العمـــل، والتعـــاون ي مجـــال تبـــاُدل امعلومـــات واســـَيما امتعلقـــة 
باأبحـــاث والدراســـات، باإضافـــة إلـــى الدعـــم بالكـــوادر التربويـــة 

والتعليميـــة، وتنفيـــذ البرامـــج والفعاليـــات التربويـــة الهادفـــة، وتأهيـــل 
الســـجناء ي مجـــال تربيـــة النحـــل وإكســـابهم مهـــارات فنيـــة ُمـــِدَرة 
للدخـــل، وذلـــك عبـــر إنشـــاء مصنـــع داخـــل الســـجن العـــام بالباحـــة
وِي ختـــام احفـــل كـــَرم ســـمو أميـــر الباحـــة اجهـــات الداعمـــة 
وامشـــارِكة ي احفـــل، فيمـــا تســـلََم ســـمُوه هديـــة تذكاريـــة بهـــذه 

امناســـبة.
حضـــَر احفـــَل معالـــي مديـــر جامعـــة الباحـــة، ومديـــر شـــرطة امنطقـــة 
العميـــد وليـــد بـــن حمـــزة احربـــي، وأمـــن منطقـــة الباحـــة الدكتـــور 

علـــي بـــن محمـــد الســـواط، وعـــدد مـــن امســـؤولن ي امنطقـــة.

3  - العدد )٩٠( - شعبان ١٤٤٠هـ )أبريل ٢٠١٩م(



اســـتقبل صاحـــب الســـمو املكـــي اأميـــر فيصـــل بـــن خالـــد بـــن 
ـــز أميـــر منطقـــة احـــدود الشـــمالية ي مكتـــب  ســـلطان بـــن عبدالعزي
ــز  ــن فايـ ــم بـ ــد ميـ ــة العقيـ ــجون امنطقـ ــَر سـ ــارة، مديـ ــمِوه باإمـ سـ

ــري. العمـ
للخدمـــات  الذاتيـــة  اأجهـــزة  ااســـتقبال  خـــال  ســـمُوه  ودشـــن 
اإلكترونيـــة التـــي تقـــِدم اخدمـــات للنـــزاء والعاملـــن ي امديريـــة 
ـــوكاات الشـــرعية،  ـــى خدمـــة إصـــدار ال ـــًة إل العامـــة بامنطقـــة، إضاف
لتطويـــر  امســـتقبلية  اخطـــط  أبـــرز  ســـمُوه  اســـتعَرَض  فيمـــا 

امنطقـــة. ي  اإصاحيـــات 
امهـــم  الـــدور  ســـلطان  بـــن  خالـــد  بـــن  فيصـــل  اأميـــر  وأَكـــد 
لإصاحيـــات مـــن خـــال برامـــج اإصـــاح والتأهيـــل، منِوهـــاً ســـمُوه 
بحـــرص القيـــادة الرشـــيدة -أَيدهـــا اه- علـــى تهيئـــة جميـــع وســـائل 
ـــات اأساســـية لهـــم، موِجهـــاً بأهميـــة  الراحـــة للنـــزاء وتوفيـــر امتطلَب
تكثيـــف البرامـــج التوعويـــة وإيجـــاد الفـــرص التعليميـــة والتدريبيـــة 

ــع  ــود جميـ ــاً جهـ ــم، مثِمنـ ــرة محكومياتهـ ــاء فتـ ــزاء أثنـ ــبة للنـ امناسـ
ــمالية. ــدود الشـ ــة احـ ــجون منطقـ ــن ي سـ العاملـ

مـــن جانبـــه قـــَدم العقيـــد العمـــري شـــكره لســـمو أميـــر منطقـــة 
احـــدود الشـــمالية، مؤِكـــداً أن توجيهـــات ســـمِوه ســـتكون دافعـــاً لبَـــْذل 

مزيـــٍد مـــن اجهـــود مـــا يحِقـــق التطلُعـــات امنشـــودة.

أمير منطقة الحدود الشمالية يدِشن اأجهزة الذاتية 
اإلكترونية التي تقِدم الخدمات للنزاء في سجون المنطقة

احدود الشمالية - اإصاح
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اأمير خالد الفيصل يقِلد 
مدير سجون منطقة مكة المكَرمة رتبته الجديدة

قلَـــد صاحـــب الســـمو املكـــي اأميـــر خالـــد الفيصـــل مستشـــار 
خـــادم احرمـــن الشـــريفن أميـــر منطقـــة مكـــة امكَرمـــة 
الرتبـــة اجديـــدة مديـــر ســـجون امنطقـــة اللـــواء ماجـــد بـــن 

بنـــدر الدويـــش.
وهَنـــأ اأميـــر خالـــد الفيصـــل اللـــواَء الدويـــش بالترقيـــة، 

ســـائًا اه لـــه التوفيـــق والنجـــاح.
مـــن جانبـــه أعـــرب اللـــواء الدويـــش عـــن شـــكره وتقديـــره 
أميـــر منطقـــة مكـــة امكَرمـــة علـــى كلماتـــه وتوجيهاتـــه، مؤِكـــداً 
ـــْذل مزيـــٍد مـــن  أن الترقيـــة ســـتكون -بعـــون اه- دافعـــاً لـــه لبَ

اجهـــد خدمـــًة للِديـــن والوطـــن.

مكة امكرمة - اإصاح
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قـــام مديـــر الســـجون منطقـــة جـــران العقيـــد الدكتـــور شـــايع بـــن 
ســـعد القحطانـــي بزيـــارٍة معالـــي مديـــر جامعـــة جـــران اأســـتاذ 
الدكتـــور فـــاح الســـبيعي، وُعِقـــَد خـــال الزيـــارة اجتمـــاٌع لبحـــث ُســـبُل 
ــة  ــة، باإضافـ ــجون امنطقـ ــن بسـ ــزاء والعاملـ ــة النـ ــاون خدمـ التعـ

إلـــى مناقشـــة مديـــد ااتفاقيـــة الســـابقة بهـــذا اخصـــوص.
وقـــد وَجـــه معالـــي مديـــر اجامعـــة عمـــادة خدمـــة امجتمـــع وغيرهـــا من 
ـــة بتقـــدم دورات تدريبيـــة متنوعـــة لتطويـــر مهـــارات  العمـــادات امعنَي
العاملـــن ي الســـجون والنـــزاء علـــى حـــٍد ســـواء، وتقـــدم الدراســـات 
وااستشـــارات ي مجـــال تطويـــر الرعايـــة والتدريـــب داخـــل الســـجون، 
واإســـهام ي دراســـة بعـــض الظواهـــر داخـــل ســـجون امنطقـــة وإيجـــاد 
ـــة ي  ـــات الصحي ـــاون الكلي ـــى تع ـــة إل ـــا، باإضاف ـــول امناســـبة له احل

تقـــدم خدماتهـــا العاجيـــة والتوعويـــة للنـــزاء.
وأبـــدى معاليـــه اســـتعداد اجامعـــة لتقـــدم خدماتهـــا كافـــة وفـــق 
اإمكانـــات امتاحـــة. كمـــا م ااتفـــاق علـــى تشـــكيل جنـــة مـــن 

الطرفـــن ُحـــَدد مـــن خالهـــا أوُجـــه التعـــاون بـــن ســـجون امنطقـــة 
وجامعـــة جـــران.

ـــه  ـــم شـــكره وامتنان ـــي عـــن عظي ـــد القحطان ـــه أعـــرب العقي مـــن جانب
معالـــي مديـــر اجامعـــة علـــى تفُهمـــه أهميـــة التعـــاون مـــع ســـجون 
امنطقـــة، مثِمنـــاً مـــا تقِدمـــه اجامعـــة ومنســـوبوها مـــن خدمـــات 
للنـــزاء تســـاعدهم ي مواصلـــة تعليمهـــم ليعـــودوا للمجتمـــع أفـــراداً 
صاحـــن مؤَهلـــن ومزَوديـــن مهـــاراٍت مِكنهـــم مـــن اانخـــراط ي 

ســـوق العمـــل.
ـــات  ـــن ااجتماعـــات وااتفاقي ـــن سلســـة م ـــاع ِضْم ـــي هـــذا ااجتم يأت
ـــى عاتقهـــا  ـــَدْور املقـــى عل ـــاً بال ـــي تعقدهـــا ســـجون امنطقـــة، إمان الت
ي إصـــاح النـــزاء وامســـاعدة علـــى تأهيلهـــم ي اجوانـــب كافـــة، 
انطاقـــاً مـــن رســـالة امديريـــة العامـــة للســـجون التـــي تتواكـــب مـــع 

رؤيـــة امملكـــة ٢٠3٠.

سجون نجران تبحث عددًا من الملفات مع 
الجامعة
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ــة  ــل الليليـ ــد بـــن حنبـ ــة أحمـ ــارة مدرسـ ــر بزيـ ــد بـــن علـــي خضيـ ــتاذ محمـ ــازان اأسـ ــار بجـ ــم الكبـ ــر إدارة تعليـ ــام مديـ قـ
ـــة  ـــة والترفيهي ـــة واإصاحي ـــة والتعليمي ـــَد ســـير الدراســـة والبرامـــج التربوي ـــث تفَق ـــام، حي ـــة بســـجن جـــازان الع اإصاحي

التـــي تقِدمهـــا امدرســـة للنـــزاء.
وقـــد شـــملت الزيـــارة الوقـــوف علـــى اخطـــط والســـجات اإداريـــة امنِظمـــة للعمـــل واملفـــات ودفاتـــر إعـــداد الـــدروس، 

وكذلـــك ااِطـــاع علـــى امعـــارض امتنِوعـــة التـــي أعَدهـــا الطـــاب للمناســـبات الوطنيـــة.
ـــع عقُدهـــا ي الفصـــل الدراســـي الثانـــي، وتكـــرم الطـــاب  ـــاح البرامـــج الرياضيـــة والترفيهيـــة امزَم جـــاء ذلـــك خـــال افتت

امتفوقـــن وامتمِيزيـــن ي اانضبـــاط خـــال الفصـــل الدراســـي اأول.
وقـــد أبـــدى مديـــر تعليـــم الكبـــار عـــن بالـــغ ســـعادته وســـروره ِمــَـا شـــاهده، وقـــَدم شـــكره وتقديـــره إدارة امدرســـة ومعلميهـــا 
وطابهـــا علـــى اانضبـــاط الدراســـي وعلـــى اجهـــود امثِمـــرة ي تقـــدم اخدمـــات التربويـــة واإصاحيـــة للنـــزاء. كمـــا 
قـــَدم شـــكره مديـــر الســـجون بامنطقـــة العميـــد عيضـــة بـــن معيـــض امالكـــي، ومديـــر اإدارة العامـــة لســـجن جـــازان امقـــَدم 
علـــي بـــن حســـن مصلـــوف، ومديـــر إدارة اإصـــاح والتأهيـــل النقيـــب عبـــداه بـــن محمـــد آل فاضـــل، ومديـــر شـــعبة 
ــة  ــة التعليميـ ــة البيئـ ــا ي تهيئـ ــي يبذلونهـ ــرة التـ ــود الكبيـ ــى اجهـ ــم، علـ ــم قاسـ ــر إبراهيـ ــب عمـ ــب النقيـ ــم والتدريـ التعليـ

اإصاحيـــة امناســـبة للنـــزاء.

مدير تعليم الكبار يدشن 
البرامج الاصفية لنزاء سجون جازان

مدير السجون بعسير يناقش 
التدريب المهني والتقني للنزاء

العميـــد  الســـجون منطقـــة عســـير  اجتمـــع مديـــر 
ســـعد بـــن تراحيـــب بـــن غنـــام ي مكتبـــه، مديـــر 
امعهـــد الصناعـــي الثانـــوي بأبهـــا امهنـــدس فـــارس 
التأهيـــل  مديـــر  بحضـــور  القحطانـــي،  ســـعيد  بـــن 
واإصـــاح العقيـــد محمـــد بـــن ســـيف الشـــهراني؛ 
مناقشـــة كل مـــا يخـــُص العمليـــة التدريبيـــة امهنيـــة 
للنـــزاء، وبحـــث كافـــة الُســـبُل الكفيلـــة بتحقيـــق معاييـــر 
اجـــودة لتأهيـــل النـــزاء وااســـتفادة مـــن البرامـــج 
التدريبيـــة ي امهـــارات التـــي يحتاجهـــا ســـوق العمـــل 
عنهـــم  اإفـــراج  بعـــد  والنزيـــات  النـــزاء  وتفيـــد 

ليكونـــوا لَِبنَـــاٍت صاحـــة ي امجتمـــع.

عسير - اإصاح

جازان - اإصاح
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استئناف الدارسة في كافة 
سجون المملكة

اســـتأنف نـــزاء الســـجون ي مختلـــف مناطـــق امملكـــة دراســـتهم ي التعليـــم العـــام واجامعـــي. ففـــي امنطقـــة الشـــرقية 
ـــجون  ـــزاء س ـــتأنف ن ـــا اس ـــرات، كم ـــة واحاض ـــدروس التعليمي ـــم ال ـــوا ي تلِقيه ـــتهم، وانتظم ـــجون دراس ـــزاء الس ـــتأنف ن اس
القصيـــم دراســـتهم، وكذلـــك ي ســـجون امدينـــة امنـــَورة وينُبـــع، حيـــث انطلقـــت الدراســـة مـــدارس الســـجون ي فصلهـــا 

الدراســـي الثانـــي. 
ــزاء  ــتأنف النـ ــا اسـ ــي، كمـ ــام واجامعـ ــم العـ ــتهم ي التعليـ ــة دراسـ ــجون امنطقـ ــزاء سـ ــتأنف نـ ــة اسـ ــة الباحـ وي منطقـ

دراســـتهم ي منطقَتـــي جـــازان واحـــدود الشـــمالية.

امناطق - اإصاح

أخبار اإصاح
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نزاء سجون منطقة نجران يستأنفون 

دراستهم في التعليم العام والجامعي

نزاء سجون منطقة الباحة يستأنفون 

دراستهم في التعليم العام والجامعي

نزاء سجون جازان  يستأنفون دراستهم

نزاء سجون الحدود الشمالية يستأنفون 

دراستهم

نزاء سجون المنطقة الشرقية يستأنفون نزاء سجون القصيم يستأنفون الدراسة

دراستهم في التعليم العام والجامعي
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ــة  ــتراتيجية بـــن وزارة الداخليـ ــراكة ااسـ ــدأ الَشـ ــاً مـــن مبـ انطاقـ
ـــة، زار  ـــن امؤَسســـات التعليمي ـــة العامـــة للســـجون وب ـــًة بامديري مَثل
ــة الدكتـــور  ــَة الريـــاض، برئاسـ ــة امعرفـــة إصاحيـ ــٌد مـــن جامعـ وفـ
جابـــر بـــن محمـــد اليمانـــي عميـــد كليـــة الصيدلـــة باجامعـــة. وكان ي 
اســـتقبال الوفـــد الدكتـــور ســـلطان بـــن خلـــف النـــوري مديـــر مشـــروع 
الَشـــراكة مـــع جامعـــة امعرفـــة ي امديريـــة العامـــة للســـجون، واأســـتاذ 

ـــة. ـــة ااجتماعي ـــر شـــعبة الرعاي ـــي اأحمـــري مدي ـــن عل محمـــد ب
وقـــد اســـتهَل الوفـــُد زيارتـــه مقابلـــة مديـــر إصاحيـــة الريـــاض 
الرائـــد علـــي بـــن راشـــد الزهرانـــي، حيـــث مـــت مناقشـــة اخدمـــات 
التعليميـــة والتدريبيـــة لنـــزاء اإصاحيـــة، بعـــد ذلـــك قـــام الوفـــد 
بجولـــة ميدانيـــة علـــى الوحـــدات الســـجنية، وكذلـــك زيـــارة وحـــدة 
امركـــز  إلـــى  باإضافـــة  اأعمـــال،  ومراكـــز  الاحقـــة،  الرعايـــة 
ـــَمرافق الصحيـــة كافـــًة مـــن  ـــى الـ ـــَع الوفـــد الزائـــر عل الصحـــي، واَطل

العيـــادات الطبيـــة، وامختَبَـــرات، ومركـــز اأشـــَعة متكامـــل اخدمـــات، 
والصيدليـــة، وتضَمـــَن جـــدوُل الزيـــارة ااِطـــاع علـــى الفصـــول 
البنيـــة  جاهزيـــة  مـــن  للتأُكـــد  ااختبـــارات  وقاعـــات  الدراســـية 

ــائل. ــل الوسـ ــزاء بأفضـ ــي للنـ ــوى العلمـ ــدم احتـ ــة لتقـ التحتيـ
وقـــد أبـــدى الوفـــُد إعجابهـــم مـــا شـــاهدوه مـــن مبـــاٍن حديثـــة 
وَمرافـــق خدميـــة تأهيليـــة وإصاحيـــة، تُســـِهم ي تســـهيل مهـــام 
الشـــركاء ااســـتراتيجين للمديريـــة العامـــة للســـجون ي أداء دورهـــم 

ــزاء. ــاه النـ ــة جـ ــؤوليتهم ااجتماعيـ ــن مسـ ــق مـ امنطِلـ
ــا  ــل عليهـ ــي تعمـ ــة التـ ــود امنَظمـ ــن اجهـ ــارة ِضْمـ ــذه الزيـ ــي هـ تأتـ
ونـــزاء  منســـوبيها  الوعـــي  لتعزيـــز  للســـجون  العامـــة  امديريـــة 
ــر  ــة، وتوفيـ ــة امائمـ ــة التعليميـ ــة البنيـ ــال تهيئـ ــن خـ ــجون، مـ السـ
التأهيـــل العلمـــي لنـــزاء ونزيـــات الســـجون، ومســـاعدتهم علـــى 

إيجـــاد فـــرص وظيفيـــة بعـــد انتهـــاء محكوميتهـــم.

وفد جامعة المعرفة يزور إصاحية الرياض

الرياض - اإصاح

أخبار اإصاح
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ــجون  ــر السـ ــاعد مديـ ــى مسـ ــجون، رعـ ــام السـ ــر عـ ــن مديـ ــًة عـ نيابـ
منطقـــة مكـــة امكَرمـــة العميـــد الدكتـــور إبراهيـــم بـــن ســـعد الغامـــدي 
حفـــل تخريـــج املتحقـــن بعـــدٍد مـــن الـــدورات ي برنامـــج أمـــن 
ــَدة.  ــة جـ ــب الســـجون محافظـ ــز تدريـ ــن مركـ ــال الســـجون مـ وأعمـ
ـــات  ـــع مديري ـــن ي جمي ـــى إكســـاب العامل ـــج إل ـــدف هـــذا البرنام ويه
أمـــن  وامهـــارات ي  امعـــارف  أُُســـس  امملكـــة  الســـجون مناطـــق 

وأعمـــال الســـجون. 
وأوضـــح مديـــر قســـم العاقـــات والتوجيـــه النقيـــب تركـــي الشـــلوي 
أن سياســـة التدريـــب ي مركـــز تدريـــب الســـجون تنطلـــق مـــن رؤيـــٍة 
أساُســـها تقـــدم أفضـــل احلـــول التدريبيـــة ي علـــوم الســـجون 
منســـوبي  لتمكـــن  واإصاحيـــة؛  والتأهيليـــة  اأمنيـــة  بجوانبهـــا 
ـــز ي اأداء  قطـــاع الســـجون والقطاعـــات اأمنيـــة اأخـــرى مـــن التمُي
الوظيفـــي مـــن خـــال توفيـــر فـــرص تدريبيـــة فاعلـــة عاليـــة امســـتوى، 
وتعزيـــز التعـــاون مـــع الشـــركاء ي تقـــدم برامـــج تدريبيـــة رائـــدة 

ــرية. ــوارد البشـ ــال امـ ــة ي مجـ ــات امهنيـ ــل اممارسـ ــاد أفضـ باعتمـ
كمـــا أوضـــح مديـــر شـــعبة التعليـــم النقيـــب منصـــور الســـلمي أن 
ـــى ســـّت عشـــرة  برنامـــج أمـــن وأعمـــال الســـجون لأفـــراد اشـــتمل عل
دورة ي نســـخته الثانيـــة، والتحـــق بهـــذا البرنامـــج ٥١٧ متدربـــاً، 
قضـــوا ســـتة أســـابيع مركـــز تدريـــب الســـجون تلَقـــوا فيهـــا العلـــوم 
النظريـــة وامهـــارات اميدانيـــة ي علـــوم أمـــن وحمايـــة الســـجناء وأمـــن 
ـــري واإرشـــاد  ـــن الفك ـــة كاأم ـــارف العام ـــى امع ـــًة إل الســـجون، إضاف
الدينـــي واإســـعافات اأوليـــة وااتصـــاات الاســـلكية، والتعـــُرف 
ــي  ــب يأتـ ــن التدريـ ــة مـ ــذه امرحلـ ــد هـ ــة، وبعـ ــرات العقليـ ــى امؤثـ علـ
ــع  ــي( بواقـ ــزال التدريبـ ــَرف بااختـ ــا يُعـ ــو مـ ــي )وهـ ــق اميدانـ التطبيـ
ـــن مـــن مارســـة  ـــن امتدرب ـــة العمـــل؛ َمـــا مِك ســـبعة أســـابيع ي بيئ
ــون  ــز التدريـــب لتكـ ــا ي مركـ ــي تلَقوهـ ــارات التـ ــوم وامهـ ــع العلـ جميـ

عونـــاً لهـــم للعمـــل ي الســـجون. 
وألقـــى قائـــد مركـــز تدريـــب الســـجون محافظـــة جـــَدة امقـــَدم 

مركز تدريب السجون بمحافظة جَدة يحتفل بتخريج 
الملتحقين بالدورات التخُصصية في أمن وأعمال السجون

مكة امكرمة - اإصاح

أخبار اإصاح
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عامـــر بـــن علـــي آل ســـلطان كلمـــًة عَبـــر فيهـــا عـــن شـــكره وامتنانـــه 
لســـعادة مديـــر عـــام الســـجون اللـــواء محمـــد بـــن علـــي اأســـمري، 
الدكتـــور  ركـــن  العميـــد  والتطويـــر  للتخطيـــط  امســـاعد  وســـعادة 
ـــام  ـــن دعـــم واهتم ـــه م ـــا يُوِليَان ـــى م ـــن فضـــل الشـــهري، عل ـــداه ب عب
ـــب  ـــز تدري ـــة ي قطـــاع الســـجون بشـــكل عـــام، ومرك ـــة التدريبي للعملي
ــمو  ــب السـ ــات صاحـ ــم توجيهـ ــا يترجـ ــاص، مـ ــكل خـ ــجون بشـ السـ
ـــزة  ـــر امســـتمر لأجه ـــة -حفظـــه اه- بالتطوي ـــر الداخلي ـــي وزي املك
ـــا  ـــرات كافـــة، وتســـخير مهامه ـــة مـــع امتغِي ـــل باحترافي ـــة للتعاُم اأمني

وقدراتهـــا بالتدريـــب والتأهيـــل اممنَهـــج ي خدمـــة الوطـــن وامواطـــن. 
ـــذوه مـــن خالـــه لوحـــة )٤  ـــَل احفـــَل عـــرٌض عســـكري شـــَكل منِف تخلَ
واء( مناســـبة الذكـــرى الرابعـــة للبيعـــة خـــادم احرمـــن الشـــريفن 
حفظـــه اه، كمـــا نَُفـــذ أيضـــاً عـــدد مـــن الفرضيـــات العســـكرية 
التـــي تعكـــس مـــا وصـــل إليـــه امتدربـــون مـــن إتقـــان للمهـــارات 
اأمنيـــة امختلفـــة، وانتهـــى احفـــل بتكـــرم امتفوقـــن وامتمِيزيـــن مـــن 

امتدربـــن ومـــن منســـوبي امركـــز ضباطـــاً وأفـــراداً.
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سجون مكة تدشن مركزًا للخدمات وآَخر للسامة

دشـــن مديـــر ســـجون منطقـــة مكـــة امكَرمـــة اللـــواء ماجـــد بـــن بنـــدر 
الدويـــش مركـــز ومعـــرض الســـامة، ومركـــز اخدمـــات، والهويـــة 
اخاصـــة للـــزي اموَحـــد للنـــزاء، وذلـــك بإصاحيـــة جـــَدة، ويأتـــي 
ذلـــك ِضْمـــن حزمـــة اخطـــط التطويريـــة والتنظيميـــة التـــي 

ـــة. ـــا ســـجون امنطق ُجريه
مركز اخدمات:

وأوضـــح اللـــواء الدويـــش أن مركـــز اخدمـــات هـــو اأول مـــن 
ـــم  ـــى تنظي ـــى مســـتوى الســـجون ي امملكـــة، ويهـــدف إل نوعـــه عل
مجموعـــة مـــن اخدمـــات ي مبنـــى واحـــد اختصـــار الوقـــت 
ــوكاء  ــن الـ ــق بـ ــزاً للتوثيـ ــن مركـ ــراءات، ويتضَمـ ــاء اإجـ ي إنهـ
أو احامـــن والنـــزاء، ومكتـــب كتابـــة عـــدل، وغرفـــاً للزيـــارات 
اخاصـــة للنـــزاء، وقاعـــة ااســـتثمار وهـــي خاصـــة لاجتمـــاع 
برجـــال اأعمـــال الراغبـــن بااســـتثمار داخـــل اإصاحيـــة أو ي 

ـــَمرافق التابعـــة لهـــا. الـ
ــة  ــة والازمـ ــات احديثـ ــع التقنيـ ــز بجميـ ــع مجَهـ ــد أن اموقـ وأكـ
امقَدمـــة،  باخدمـــات  امعنَيـــة  اأطـــراف  إجـــراءات  لتســـهيل 

وأنـــه ســـيجري تعميـــم هـــذه التجربـــة علـــى جميـــع ســـجون 
امنطقـــة. وإصاحيـــات 

مركز ومعرض باغات السامة:
مـــن جانـــٍب آخـــر افتتـــح اللـــواء الدويـــش مركـــز ومعـــرض باغـــات 
الســـامة ي اإدارة العامـــة إصاحيـــة جـــَدة، وأشـــار مديـــر 
اإدارة العامـــة إصاحيـــة جـــَدة امقـــَدم محمـــد أبـــو حيمـــد 
إلـــى أن امعـــرض يهـــدف إلـــى عـــرض جميـــع أنظمـــة الســـامة 
امتوفـــرة داخـــل َمرافـــق اإصاحيـــة وفـــق أعلـــى معاييـــر الســـامة 

واحفـــاظ علـــى اأرواح واممتَلَـــكات.
ـــق،  ـــاء احري ـــة إطف ـــَدات الســـامة، وأنظم ـــرُض مع ـــن امع وتضَم
 ،FM200 ونظـــام  احرائـــق،  عـــن  امبكـــر  اإنـــذار  وأنظمـــة 
وقاعـــة   ،SAFTEY WORKSTATION ونظـــام 

اجتماعـــات.
معَدات السامة:

مخَصصـــة  مركبـــة  جـــَدة  إصاحيـــة  العامـــة  اإدارة  توِفـــر 
باإضافـــة إلـــى مركبـــة دعـــم للتدُخـــل ي حـــاات الطـــوارئ، 
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ــق  ــاعد فريـ ــي تسـ ــَدات التـ ــع امعـ ــا بجميـ ــرى جهيزهـ ــث جـ حيـ
الســـامة مباشـــرة حـــاات الطـــوارئ مـــع ضمـــان احافظـــة 
علـــى ســـامة اجميـــع باســـتخدام تلـــك امعـــَدات حســـب اأنظمـــة 

امعتََمـــدة التـــي م تدريـــب العاملـــن عليهـــا.
أنظمة إطفاء احريق:

تضـــم اإصاحيـــة أحـــدث نظـــام إطفـــاء احريـــق وهـــو نظـــام 
ــَدر  ــة تُقـ ــة هائلـ ــه مضَخـ ــث م ربطـ ــي، حيـ ــرش اآلـ ــبكة الـ شـ
ــق  ــي َمرافـ ــة، وتغِطـ ــكل دقيقـ ــون لـ ــا بــــ٢٥٠٠ جالـ ــدرة ضِخهـ قـ

ــي. ــرّش آلـ ــن ١٥٠٠٠ مـ ــر مـ ــة بأكثـ ــة كافـ اإصاحيـ
:FM200 نظام

يشـــتمل علـــى أحـــدث أنظمـــة اإطفـــاء، ويتـــم توزيعـــه داخـــل 
ـــازاً  ـــددة، ويســـتخدم هـــذا النظـــام غ ـــزة متع ـــن أجه غـــرف تتضَم
صديقـــاً لإنســـان، وي حالـــة احريـــق يقـــوم النظـــام بعـــزل 
اأوكســـجن وإطـــاقFM٢٠٠  إخمـــاد احريـــق خـــال ٥ ثـــواٍن 
فقـــط مـــن إطـــاق اإنـــذار، وتتـــُم هـــذه العمليـــة بالكامـــل دون أي 

تدُخـــل بشـــري.

أنظمة اإنذار امبكر عن احرائق:
نظـــام ES3EDWARONG هـــو نظـــام متطـــور، م ربطـــه 
بلوحـــة حُكـــم رئيســـة و٢٧ لوحـــة فرعيـــة و١٤٠٠٠ كاشـــف حريـــق 

ـــة. ـــة وضوئي ـــذار صوتي ـــزة إن ودخـــان وكاشـــف حـــراري، وأجه
:SAFTEY WORKSTATION نظام

يتـــم مـــن خـــال هـــذا النظـــام حديـــد مـــكان انطـــاق اإنـــذار، 
وهـــو جهـــاز عالـــي القـــدرة، مهمتـــه إنهـــاء حالـــة الطـــوارئ بأســـرع 
ـــع مـــن خـــال  ـــْرض اموق ـــر َع ـــِل اخســـائر، عب ـــن وبأق وقـــت مك
ـــذار اموجـــودة  ـــزة اإن ـــع أجه ـــا جمي ـــح عليه ـــة موَض خريطـــة كامل
ومواقعهـــا بالتحديـــد، ليتســـَنى حديـــد مـــكان احالـــة الطارئـــة 

ـــة وســـرعة. ـــكِل دق ب
قاعة اجتماعات:

يتـــم ي هـــذه القاعـــة عـــرض ومناقشـــة فرضيـــات اإخـــاء 
واإيـــواء داخـــل الوحـــدات الســـجنية لتُحاكـــي الواقـــع للعاملـــن 
والنـــزاء وتدريبهـــم علـــى التصـــُرف ي احـــاات الطارئـــة، وذلـــك 

مشـــاركة عـــدد مـــن اجهـــات ذات العاقـــة.
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دشـــن مديـــر الســـجون بامنطقـــة الشـــرقية العميـــد راكان 
ـــة للصحـــة  ـــام الشـــؤون الصحي ـــر ع الشـــعان، ومســـاعد مدي
العامـــة بامنطقـــة الشـــرقية الدكتـــور عبدالرحمـــن أبـــو داهـــش، 
ـــاإدارة العامـــة لســـجن الدمـــام،  برنامـــج مكافحـــة التدخـــن ب
وذلـــك بحضـــور مديـــر إدارة التأهيـــل واإصـــاح بســـجون 
بـــن مشـــهور، ومديـــر  امنطقـــة الشـــرقية العقيـــد محمـــد 
برنامـــج مكافحـــة التدخـــن الدكتـــور أمـــن آل غريـــب، ومديـــر 
اإدارة العامـــة لســـجن الدمـــام العقيـــد محمـــد احبيشـــي.

 يأتـــي ذلـــك ي إطـــار مســـاعدة النـــزاء علـــى اإقـــاع عـــن 

التدخـــن ومكافحتـــه مـــن خـــال التوعيـــة والعـــاج، ليشـــمل 
هـــذا البرنامـــج جميـــع الســـجون الفرعيـــة بامنطقـــة الشـــرقية، 
ـــى  ـــم العمـــل عل ـــن، ويت ـــر امدخن ـــث ُخِصصـــت أجنحـــة لغي حي
حقيـــق أهـــداف البرنامـــج ي احـــد مـــن نســـبة التدخـــن بـــن 
ــامة  ــن سـ ــا يضَمـ ــة مـ ــل صحيـ ــة عمـ ــر بيئـ ــزاء، وتوفيـ النـ
النـــزاء والعاملـــن مـــن أضـــراره، ومســـاعدة الراغبـــن ي 
ـــاً.  اإقـــاع عنـــه بتقـــدم اخدمـــات العاجيـــة ســـلوكياً ودوائي
ــى  ــاع حتـ ــن بدايـــة اإقـ ــبوع مـ ــل كَل أسـ ــم النزيـ ــم تقييـ ويتـ

نهايـــة فتـــرة امتابعـــة.

مدير السجون بالمنطقة الشرقية يدشن 
برنامج مكافحة التدخين بسجن الدمام
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ـــل  ـــة للســـجون ي التأهي ـــة العام ـــن رســـالة امديري ـــاً م انطاق
واإصـــاح وتعزيـــز الوعـــي لنزائهـــا، رعـــى ســـعادة اللـــواء 
ماجـــد بـــن بنـــدر الدويـــش تخريـــج الدفعـــة اأولـــى مـــن النـــزاء 
ـــان »إشـــراقة« بســـجن  ـــز معاجـــة اإدم ـــن مرك امســـتفيدين م

برمـــان محافظـــة جـــَدة والبالـــغ عددهـــم ٢٠ مســـتفيداً.
ــاج  ــى عـ ــل علـ ــراقة« يعمـ ــج »إشـ ــر أن برنامـ ــر بالِذْكـ اجديـ
وتأهيـــل متعاطـــي ومدمنـــي امخـــِدرات مـــن الســـجناء، ويَُعـــُد 
ــوم علـــى  ــة، ويقـ ــتوى امملكـ ــدة علـــى مسـ ــج الرائـ ــن البرامـ مـ
هـــذا البرنامـــج نخبـــٌة مـــن اأخصائيـــن النفســـين ومرشـــدي 
ـــى مجموعـــة أنشـــطة  ـــي، ويعتمـــد عل ـــاي واإرشـــاد الِدين الَتَع
تســـتمُد أساَســـها العلمـــي ي الغالـــب مـــن برنامـــج »ماتركـــس« 
العامـــي، مـــع التركيـــز علـــى جوانـــب التفاُعـــل الذاتـــي للســـجن 
بالنفـــس  الثقـــة  وتعزيـــز  واأمـــل  التفـــاؤل  روح  وَغـــْرس 

وااعتمـــاد علـــى الكفـــاءة الذاتيـــة والرقابـــة الشـــخصية.
حضـــر احفـــَل مجموعـــٌة مـــن الضبـــاط والعاملـــن، وامديـــر 
علـــى  »إشـــراقة«  مراكـــز  امشـــِغلة  »قـــوم«  لشـــركة  العـــام 
مســـتوى امملكـــة اأســـتاذ عبـــداه امطـــوع، وامشـــرف الفنـــي 
علـــى البرنامـــج اأســـتاذ جمـــال صالـــح، والفريـــق امعالـــج 

ــَدة. ــراقة« بجـ ــز »إشـ مركـ
خِريجـــي  أحـــد  لـــه  قـــَدم  الـــذي  احفـــل  برنامـــَج  تخلَـــَل  وقـــد 
ـــة  ـــاٌت مـــن القـــرآن الكـــرم، ومـــوذج حـــي لبيئ برنامـــج »إشـــراقة« آي
ـــر عـــن رغبتهـــم  اجلســـات العاجيـــة، وقـــَدم اخريجـــون نشـــيداً يعِب
اجـــادة ي الَتَعـــاي مـــن هـــذه اآفـــة اخطيـــرة، ثـــم كلمـــة لراعـــي 
ــة  ــى كلمـ ــة إلـ ــش، باإضافـ ــدر الدويـ ــن بنـ ــد بـ ــواء ماجـ ــل اللـ احفـ
مديـــر شـــركة »قـــوم« امشـــِغلة مراكـــز »إشـــراقة« اأســـتاذ فيصـــل 

ــة. ــور التذكاريـ ــا والصـ ــاُدل الهدايـ ــُل بتبـ ــَم احفـ ــوع، واختُِتـ امطـ

 من مدمني المخِدرات..
ً
سجون مكة المكَرمة تحتفي بَتَعافي ٢٠ نزيا

مدير السجون بمنطقة مكة المكَرمة يخِرج الدفعة اأولى 
من النزاء المستفيدين من برنامج »إشراقة«

مكة امكرمة - اإصاح

17  - العدد )٩٠( - شعبان ١٤٤٠هـ )أبريل ٢٠١٩م(



أصـــدر صاحـــب الســـمو املكـــي اأميـــر عبدالعزيـــز بـــن ســـعود 
بـــن نايـــف وزيـــر الداخليـــة قـــراراً منـــح نـــوط اأمـــن لثاثـــة 
مـــن منســـوبي ســـجون منطقـــة مكـــة امكَرمـــة نظيـــر جهودهـــم 

وتفانيهـــم ي مجـــال عملهـــم.
ـــواء ماجـــد بـــن  ـــد مديـــر ســـجون منطقـــة مكـــة امكَرمـــة الل وقلَ
بنـــدر الدويـــش، بحضـــور مســـاعد مديـــر ســـجون منطقـــة مكـــة 
ــم الغامـــدي، ومديـــر إدارة  ــة العميـــد الدكتـــور إبراهيـ امكَرمـ
العمليـــات بســـجون منطقـــة مكـــة امكَرمـــة العقيـــد صالـــح 

القحطانـــي، نـــوط اأمـــن لـــكٍل مـــن وكيـــل رقيـــب بنـــدر بـــن 
أحمـــد عطيـــة الزهرانـــي، واجنـــدي محمـــد بـــن ســـعد ســـاعد 

اجهنـــي، واجنـــدي طـــال بـــن مريزيـــق حســـن الرشـــيدي.
علـــي  بـــن  محمـــد  اللـــواء  الســـجون  عـــام  مديـــر  وشـــكر 
اأســـمري صاحـــب الســـمو املكـــي وزيـــر الداخليـــة علـــى هـــذه 
اللفتـــة الكرمـــة وغيـــر امســـتغَربة مـــن ســـمِوه الكـــرم، متمِنيـــاً 
أن يكـــون ذلـــك حافـــزاً لعمـــوم منســـوبي امديريـــة العامـــة 

ــاء. ــد والعطـ ــن اجهـ ــٍد مـ ــذل مزيـ للســـجون لبـ

بأمر وزير الداخلية.. نوط اأمن لثاثٍة من منسوبي سجون مكة

مكة امكرمة - اإصاح

أخبار اإصاح
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وَقعـــت امديريـــة العامـــة للســـجون اتفاقيتَـــي تشـــغيل مـــع مجموعـــة 
وحلويـــات  »افنـــدوم«،  مخابـــز  ومجموعـــة  للدواجـــن،  »فقيـــه« 
»باتشـــي«، ي مكتـــب مديـــر عـــام الســـجون محافظـــة جـــَدة، وذلـــك 
ــي  ــة للســـجون التـ ــة العامـ ــتراتيجية للمديريـ ــة ااسـ ــار اخطـ ي إطـ
ــودة  ــام، والتـــي تشـــمل حقيـــق برنامـــج »جـ ــذا العـ ــة هـ ــْت بدايـ أُعلنـ

احيـــاة« امعلَـــن عنـــه ي رؤيـــة ٢٠3٠م.
ـــَمرافق اخدميـــة  وتهـــدف ااتفاقيـــات اموَقعـــة إلـــى تشـــغيل وإدارة الـ
ـــا  ـــات فيه ـــزاء والنزي ـــان بجـــَدة، وتشـــغيل الن ـــة ذهب داخـــل إصاحي
اكتســـاب امهـــارات التـــي تســـاعدهم علـــى امنافســـة ي ســـوق العمـــل 

ـــاء محكومياتهـــم. بعـــد انته
وقـــد أوضـــح مديـــر عـــام الســـجون اللـــواء محمـــد بـــن علـــي اأســـمري 
أن هـــذه ااتفاقيـــات مثـــل نـــواة َشـــراكة حقيقيـــة بـــن الســـجون 
والقطـــاع اخـــاص، لإســـهام ي بنـــاء اإنســـان وإعادتـــه للمشـــاركة 
ي ازدهـــار وطنـــه، وعَبـــر اللـــواء اأســـمري عـــن شـــكره للشـــركاء 
احاليـــن، مؤِكـــداً أن امديريـــة العامـــة للســـجون ترِحـــب بـــكل فكـــرة 
اســـتثمارية مـــن شـــأنها حقيـــق قيمـــة ُمضافـــة للعمـــل ي جميـــع 

ــة. ــات امملكـ إصاحيـ

المديرية العامة للسجون توِقع اتفاقيات استثمارية
جدة - اإصاح
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رعـــى صاحـــب الســـمو املكـــي اأميـــر عبدالعزيـــز بـــن ســـعود بـــن 
ـــى  نايـــف بـــن عبدالعزيـــز وزيـــر الداخليـــة رئيـــس امجلـــس اأعل
للســـجون، حفـــل إعـــان اخطـــة ااســـتراتيجية للمديريـــة 

العامـــة للســـجون، وذلـــك ي إصاحيـــة ذهبـــان بجـــَدة.

سمو وزير الداخلية يرعى 
حفل إعان الخطة ااستراتيجية 

للمديرية العامة للسجون
الرياض - اإصاح

احـتـفـــــــال

وكان ي اســـتقبال ســـمِوه لـــدى وصولـــه مقـــَر احفـــل صاحـــُب الســـمو 
املكـــي اأميـــر عبـــداه بـــن بنـــدر بـــن عبدالعزيـــز نائـــب أميـــر 
ــن  ــد بـ ــواء محمـ ــجون اللـ ــام السـ ــر عـ ــة، ومديـ ــة امكَرمـ ــة مكـ منطقـ

ــمري. ــي اأسـ علـ
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الخطة اإلستراتيجية
للمديرية العامة

للسجون

التصنيف
تصنيف النزالء وفق العديد من المعايير الدقيقة 

لتقديم برامج خاصة تتالئم مع فترة محكومياتهم

التقنية
اإلرتقاء بجودة العمل من خالل إستحداث برامج وتطبيقات 

تقنية مميزة تستهدف الجمهور الداخلي والخارجي

المباني والبنى التحتية
تحويل البيئة السجنية من مفهوم العقاب المجرد

 إلى بيئة إصالحية من خالل تطوير المنشئات السجنية

الشراكات
تعزيز الشراكات اإليجابية بين المديرية العامة 

للسجون والقطاع الحكومي و الخاص

     الخطة ااستراتيجية تتوافق مع متطلبات 
 لتحقيق الرسالة النبيلة لتأهيل نزاء 

ً
المرحلة سعيا

المؤسسات اإصاحية.

وفـــور وصـــول ســـمِوه ُعـــزف الســـام املكـــي، بعـــد ذلـــك افتتـــح ســـمُوه 
قاعـــة امؤمـــرات الرئيســـة باإصاحيـــة.

وبعـــد أن أخـــذ ســـمِوه مكانَـــُه ي احفـــل بُـــدئ احفـــل بتـــاوة آيـــاٍت 
ـــر عـــام الســـجون كلمـــًة رَحـــب ي  ـــم ألقـــى مدي ـــم، ث ـــر احكي مـــن الِذْك
مســـتهلِها بســـمِوه، منِوهـــاً بالدعـــم غيـــر احـــدود الـــذي تلقـــاه امديريـــة 
العامـــة للســـجون كحـــال بقيـــة القطاعـــات اأمنيـــة مـــن حكومـــة 
خـــادم احرمـــن الشـــريفن املـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، 
وصاحـــب الســـمو املكـــي اأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز 
ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع، حفظهمـــا 
اه، مشـــيراً إلـــى أن خطـــة ااســـتراتيجية العامـــة للســـجون جـــاءت 

ـــزاء. ـــل وإصـــاح للن ـــة تأهي ـــاء منظوم ـــن وبن ـــوم اأم ـــز مفه لتعزي
ــة  ــن اخطـ ــاً عـ ــاً وثائقيـ ــة ِفلْمـ ــر الداخليـ ــمو وزيـ ــاهد سـ ــا شـ بعدهـ

ااســـتراتيجية للســـجون ومـــا تشـــمله مـــن َمحـــاور.
ثـــم دشـــن ســـمُوه عـــدداً مـــن امبـــادرات التـــي شـــملت برنامـــج "ثقـــة" 
امصَمـــم لتأهيـــل النـــزاء الذيـــن تبَقـــى علـــى محكوميتهـــم ســـتة 
أشـــُهر، ومبـــادرة مراكـــز اأعمـــال اخاصـــة بتســـهيل إجـــراءات نـــزاء 

حقـــوق امطالبـــات اماليـــة.
ــة  ــي بحثيـ ــيس كراسـ ــة تأسـ ــع اتفاقيـ ــمُوه توقيـ ــِهَد سـ ــك َشـ ــد ذلـ بعـ
ــركة  ــجون والشـ ــة للسـ ــة العامـ ــن امديريـ ــة، بـ ــن اجرمـ ــة مـ للوقايـ
الســـعودية للصناعـــات اأساســـية "ســـابك "، وســـتدعم ااتفاقيـــة 
تأســـيس ثاثـــة كراســـي بحثيـــة ي ثـــاث جامعـــات متخِصصـــة. 
كمـــا َشـــِهَد ســـمو وزيـــر الداخليـــة توقيـــع مذكـــرة تفاُهـــم بـــن امديريـــة 
ــامية،  ــعود اإسـ ــن سـ ــد بـ ــام محمـ ــة اإمـ ــجون وجامعـ ــة للسـ العامـ
بحيـــث تُتيـــح اجامعـــة للنـــزاء الدراســـة اجامعيـــة، إلـــى جانـــب 

إقامـــة برامـــج تدريبيـــة للعاملـــن ي امديريـــة العامـــة للســـجون.
ـــن  ـــز ب ـــة اأســـتاذ عبدالعزي ـــس أمـــن الدول ـــي رئي ـــَل معال حضـــر احف
محمـــد الهويرينـــي، ومعالـــي نائـــب وزيـــر الداخليـــة الدكتـــور ناصـــر 
ـــة  ـــة اإمـــام عضـــو هيئ ـــر جامع ـــي مدي ـــداود، ومعال ـــز ال ـــن عبدالعزي ب
كبـــار العلمـــاء اأســـتاذ الدكتـــور ســـليمان بـــن عبـــداه أبـــا اخيـــل، 
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احـتـفـــــــال

وعـــدد مـــن أصحـــاب امعالـــي وكبـــار امســـؤولن.
هـــذا وقـــد ُســـلَِطت اأضـــواء علـــى خطـــة ااســـتراتيجية العامـــة 
للســـجون عبـــر الِفلْـــم الوثائقـــي "مـــن هنـــا نبـــدأ" الـــذي أنتجتـــه 
امديريـــة العامـــة للســـجون، وقـــد اســـتهلَت امديريـــة هـــذا الِفلْـــم 

اآتيـــة: بالكلمـــات 
ي بلـــد العـــَزة والشـــموخ، ومـــأرز التوحيـــد والعقيـــدة، حيـــث كرامـــة 
ــاندة  ــادة ملـــك العـــزم واحـــزم، ومسـ ــِل قيـ ــان تُصـــان، وي ظـ اإنسـ
ـــة الوطـــن الَطُموحـــة،  ـــد رؤي ـــواء الشـــباب وقائ ـــل ل ـــن حام ـــدة م عضي
ــة  ــاهرة ي خدمـ ــون السـ ــد العيـ ــم أســـد اأمـــن وقائـ ــة وَدْعـ ومباركـ
اه ثـــم امليـــك والوطـــن، تأخذنـــا امديريـــة العامـــة للســـجون ي جولـــة 
ســـريعة علـــى أهـــِم مشـــاريعها التحُوليـــة وبرامجهـــا امتنِوعـــة الهادفـــة 

لنَْقلـــة نوعيـــة للبيئـــة الســـجنية نحـــو اأفضـــل.
وبَقـــْدر اتســـاع الـــرؤى تَتســـع اخطـــوات، ومـــا أن قصـــص النجـــاح 
ــق  ــتراتيجية تتوافـ ــة اسـ ــم خطـ ــدأ برسـ ــا نبـ ــن هنـ ــة، فمـ ــدأ برؤيـ تبـ
ــة  ــة الهادفـ ــالة النبيلـ ــق الرسـ ــعياً لتحقيـ ــة، سـ ــات امرحلـ ــع متطلَبـ مـ

لرعايـــة وتأهيـــل نـــزاء هـــذه امؤَسســـات اإصاحيـــة، وإعادتهـــم إلـــى 
ـــاول هـــدم، وجـــزء  امجتمـــع عناصـــر فاعلـــة تكـــون ســـواعد بنـــاء ا َمَع

مـــن خطـــة الوطـــن نحـــو التحـــُول ا عالـــًة عليهـــا.
ومـــن هنـــا كان ا بـــَد مـــن وقفـــة إعـــادة هيكلـــة منظومـــة التأهيـــل 
واإصـــاح، وتهيئـــة اأرضيـــة الصلبـــة لذلـــك مـــن خـــال خطـــة 
ـــار  ـــى اعتب ـــة، عل ـــر الدقيق ـــن امعايي ـــد م ـــق العدي ـــزاء وف ـــف الن تصني

ــجون. ــم السـ ــاح ي عالـ ــزات النجـ ــم مرتََكـ ــن أهـ ــف مـ أن التصنيـ
فســـجوٌن مخَصصـــة للنـــزاء اأجانـــب حيـــث تُقـــَدم برامـــج خاصـــة 
لهـــم تتـــاءم مـــع فتـــرة بقائهـــم احـــدودة ي هـــذه البـــاد، وســـجوٌن 
مخَصصـــة للنـــزاء الســـعودين، يســـتفيدون فيهـــا مـــن البرامـــج 
ـــة امـــدى، والرعايـــة الاحقـــة  التأهيليـــة واإصاحيـــة قصيـــرة وطويل
ِمَـــا بعـــد اإفـــراج عنهـــم، َعبْـــر أجهزتنـــا اإصاحيـــة وشـــركائنا 
ااســـتراتيجين ي منشـــآت حديثـــة وفـــق أفضـــل امعاييـــر العاميـــة، 
وتلتـــزم امديريـــة العامـــة للســـجون بتقـــدم الرعايـــة امناســـبة جميـــع 

النـــزاء كٌل بحســـب احتياجاتـــه ومـــا يناســـبه.
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التقنية:
وعلـــى اعتبـــار أَن التقنيـــة هـــي الشـــريان الرئيـــس لنجـــاح أي منَظمـــة، 
ـــة  ـــت امديري ـــل لارتقـــاء بجـــودة العمـــل، فقـــد أَْولَ ـــار اأمث ـــُد اخي وتَُع
خططهـــا  ي  كبيـــراً  تركيـــزاً  التقنـــي  اجانـــب  للســـجون  العامـــة 

امســـتقبلية، يَتضـــح ذلـــك مـــن خـــال اســـتحداثها مجموعـــًة مـــن 
التـــي تســـتهدف تطويـــر  اممَيـــزة  التقنيـــة  والتطبيقـــات  البرامـــج 

اخدمـــات امقَدمـــة للجمهـــور الداخلـــي واخارجـــي للمديريـــة.
"لِبيه":

الشـــكاوى  اســـتقبال  تفاُعلـــي  إلكترونـــي  نظـــام  مشـــروع  هـــو 
العامـــة  امديريـــة  أعمـــال  حـــول  وااستفســـارات  وااقتراحـــات 
ــجون  ــُص السـ ــوم مختـ ــي، ليقـ ــكل حظـ ــت وبشـ ــجون ي أِي وقـ للسـ
ــكِل  ــب بـ ــب الطلـ ــى صاحـ ــة علـ ــا، واإجابـ ــزم جاههـ ــا يلـ ــاذ مـ باتخـ

يُْســـر وســـهولة.

ويُتيـــح النظـــام الربـــط والتواُصـــل بـــن جميـــع اإدارات واجهـــات ذات 
ــة اســـتخدام  ــيتم العمـــل علـــى إتاحـ ــة بشـــكل إلكترونـــي، وسـ العاقـ
النظـــام للنزيـــل بحيـــث ُمَكـــن مـــن التواُصـــل مـــع اجهـــات ذات 
ـــى ااستفســـارات ومعاجـــة أي شـــكوى. وتأمـــل  ـــة عل العاقـــة لإجاب
ــاريعها  ــم مشـ ــد أهـ ــه" أحـ ــون "لِبيـ ــجون أْن يكـ ــة للسـ ــة العامـ امديريـ
ــة  ــة اإداريـ ــى البيروقراطيـ ــاء علـ ــاس والقضـ ــى النـ ــير علـ ي التيسـ
ـــا وســـامتها. ـــُل بدَقته ـــة مـــا ا يُِخ وتســـريع إجـــراءات مـــرور امعلوم

"ُفرِجت":
ُفِرَجْت وكنُت أظُنها ا ُتفَرُج ضاقت فلَما استحكمت حلقاُتها   
إَن اأمــوَر وإْن ضاقـت لهـا فـــرٌج   كم من أمـوٍر شـداٍد فــَرج اُه
يا صاحـَب الـَهـِم إَن الهـَم منفـرٌج   أبِشـْر بخيـٍر فإَن الفــارَج اُه

إَن غايـــة هـــذه امبـــادرة هـــي حقيـــق الريـــادة ي تقـــدم أرقـــى وأســـهل 
ـــُمعِسرين ي تعجيـــل الَســـداد عنهـــم ي احـــق  اخدمـــات مســـاعدة الـ

اخـــاص موثوقيـــة وخصوصيـــة عاليـــة، مـــن خـــال تطبيـــق إلكترونـــي 
ُمتـــاح للجميـــع، حيـــث يتـــم َحْصـــر أعـــداد الــــُمعِسرين بدَقـــة عاليـــة، 
وذلـــك مـــن خـــال الربـــط بـــن اجهـــات امعنَيـــة كافـــة ومنهـــا امديريـــة 

العامـــة للســـجون، ووزارة العـــدل، ووزارة العمـــل، ومؤَسســـة النقـــد.
ــم  ــي، ثـ ــق اإلكترونـ ــول للتطبيـ ــداد الدخـ ــُق أي راغـــب ي الَسـ ويحـ
ســـداد امبلـــغ الـــذي يرغبـــه، كمـــا مكنـــه متابعـــة التطـــورات بعـــد ذلـــك 
ــالة  ــل، ورسـ ــن النزيـ ــم عـ ــع التعاميـ ــالة برفـ ــه رسـ ــث تصلـ ــاً حيـ تقنيـ
ــن  ــراج عـ ــه م اإفـ ــة بأنـ ــة، وثالثـ ــاباته البنكيـ ــك حسـ ــرى بتحريـ أخـ
النزيـــل، وكل ذلـــك يتـــم ي وقـــت قصيـــر مـــع مراعـــاة عـــدم إظهـــار 

هويـــة النزيـــل.
المحاَكمات عن ُبْعد:

ـــدل  ـــع وزارة الع ـــاون م ـــة للســـجون بالتع ـــة العام ـــد شـــرعت امديري وق
ي تبِنـــي نظـــام الَتَقاضـــي امرئـــي )احاَكمـــات عـــن بُْعـــد(، ويَُعـــُد هـــذا 
ــة  ــة ي البيئـ ــة لتوظيـــف التقنيـ ــة الناجحـ ــرز اأمثلـ ــد أبـ ــام أحـ النظـ
اإصاحيـــة، حيـــث يتـــم َربْـــط اموِقَعـــْن إلكترونيـــاً عبـــر دوائـــر 

تلفزيونيـــة مغلَقـــة مـــا يكفـــل للنزيـــل حقوقـــه الشـــرعية والنظاميـــة 
ــا  ــة ومـ ــه إلـــى احكمـ ــة لنَْقلـ ــل الســـجن دون احاجـ ــن داخـ ــة مـ كافـ
يترَتـــب علـــى ذلـــك مـــن مخاطـــر أمنيـــة وكلفـــة تشـــغيلية عاليـــة. 
باإضافـــة إلـــى إمكانيـــة توثيـــق احاكمـــات للرجـــوع لهـــا وقـــت 

ــة. احاجـ
خطة تطويرية وفق رؤية الوطن 

:٢٠٣٠
العقـــاب  مفهـــوم  مـــن  الســـجنية  البيئـــة  حويـــل  علـــى  وحرصـــاً 
ــات  ــذاً لتوجيهـ ــرق، وتنفيـ ــِدث الفـ ــة ُحـ ــة إصاحيـ ــى بيئـ ــَرد إلـ امجـ
صاحـــب الســـمو املكـــي اأميـــر عبدالعزيـــز بـــن ســـعود بـــن نايـــف بـــن 
ـــة  ـــة -حفظـــه اه- بإعـــداد خطـــة تفصيلي ـــر الداخلي ـــز وزي عبدالعزي
ـــد قامـــت  ـــة الوطـــن ٢٠3٠، فق ـــق رؤي ـــة منشـــآت الســـجون وف تطويري
امديريـــة العامـــة للســـجون بإعـــداد خططهـــا الازمـــة واضعـــًة نصـــب 

مة، 
َ
     التقنية هي الشريان الرئيس لنجاح أي منظ

ت الجانب التقني 
َ
ْول

َ
والمديرية العامة للسجون أ

 في خططها.
ً
 كبيرا

ً
تركيزا

      " لِبيه" مشروع نظام إلكتروني تفاُعلي استقبال 
الشكاوى وااقتراحات وااستفسارات.

ها تحقيق الريادة في تقديم 
ُ
 غايت

ٌ
" مبادرة

ْ
ِرجت

ُ
     "ف

أرقى وأسهل الخدمات لمساعدة الـُمعِسرين.

اضي 
َ

ق
َ
ى نظام الت

َ
     المديرية العامة للسجون تتبن

المرئي بالتعاون مع وزارة العدل.
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أعينهـــا هـــدف إلغـــاء امبانـــي امســـتأَجرة، حقيقـــاً مبـــدأ ترشـــيد 
النفقـــات احكوميـــة، فهـــذه امبانـــي ا تدعـــم العمليـــة اإصاحيـــة 
طاقتهـــا  ومحدوديـــة  التحتيـــة  بنيتهـــا  لســـوء  نظـــراً  والتأهيليـــة 
ااســـتيعابية، َمـــا يشـــِتت اجهـــود واإمكانـــات اماديـــة والبشـــرية.

وقـــد تضَمنـــت اخطـــة إلغـــاء ٤٩ ســـجناً مســـتأَجراً، واســـتبدالها 
ـــَق  بإنشـــاء ٢٧ ســـجناً حكوميـــاً ي مختلـــف مناطـــق امملكـــة، وقـــد أُغِل
حتـــى اآن ١١ ســـجناً مســـتأَجراً، فضـــًا عـــن إغـــاق 3 مبـــاٍن إداريـــة.

مذكرات التفاُهم:
وإمانـــاً بأهميـــة الَشـــراكات ي صقـــل العمـــل التأهيلـــي واإصاحـــي 
ي امديريـــة العامـــة للســـجون، فقـــد شـــرعت امديريـــة بعقـــد عـــدد 
مـــن ورش العمـــل مـــع العديـــد مـــن الـــوزارات والهيئـــات واجمعيـــات 
ذات العاقـــة، والتـــي أثمـــرت -بفضـــل اه تعالـــى- عـــن توقيـــع عـــدد 
مـــن مذكـــرات التفاُهـــم مـــع وزارة الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة، ووزارة 
البيئـــة والزراعـــة، ووزارة الشـــؤون اإســـامية والدعـــوة واإرشـــاد، 
ووزارة اإســـكان، ووزارة احـــج والعمـــرة، ووزارة التجـــارة وااســـتثمار، 
ووزارة العمـــل والتنميـــة ااجتماعيـــة، ووزارة التعليـــم، وجامعـــة اإمـــام 
محمـــد بـــن ســـعود اإســـامية، وجامعـــة امجَمعـــة، وامؤَسســـة العامـــة 

التنميـــة  وبنـــك  الســـعودي،  والبريـــد  وامهنـــي،  التقنـــي  للتدريـــب 
ــر"،  ــة "يَِسـ ــة احكوميـ ــة، وبرنامـــج التعامـــات اإلكترونيـ ااجتماعيـ
واجمعيـــة العربيـــة الســـعودية للثقافـــة والفنـــون، وجمعيـــة ريـــادة 
ــة  ــات امعرفـ ــم"، وكليـ ــركة "علـ ــعود، وشـ ــك سـ ــة املـ ــال بجامعـ اأعمـ
للعلـــوم والتقنيـــة، وأكادميـــة "سيســـكو"، وشـــركة "أرامكـــو" الســـعودية، 
والشـــركة الوطنيـــة للصناعـــات اأساســـية "ســـابك"، وجمعيـــة "نبـــراس" 

للتنميـــة والتضامـــن، ومجلـــس إدارة اجمعيـــات التعاونيـــة، واجمعيـــة 
ـــة النَحالـــن  ـــة، وجمعي ـــات الصحراوي ـــات اليســـر والنبات ـــة لنب التعاوني
التعاونيـــة بالباحـــة، وســـتكون مذكـــرات التفاُهـــم هـــذه -بـــإذن اه- 

ـــم الســـجون. ـــة ي عال ـــة اإصاحي ـــد العملي ـــن أهـــم رواف م
ختامـــاً، فـــوق القَمـــة نعلـــو، وا تنتهـــي آمالنـــا ي التطويـــر امســـتمر 
والطمـــوح امتواصـــل لتســـخير كل اإمكانـــات وَمـــِد اليـــد جميـــع اجهـــات 
ذات العاقـــة مـــن أجـــل بيئـــة ســـجنية أفضـــل تعكـــس رقَينـــا كأَمـــٍة زانهـــا 

ـــادة رشـــيدة َطُموحـــة. ـــا بقي ـــَم عليه ـــة، وأنَع ـــم واحكم اه بالعل
فكُل الذي يلقاه فيها ُمَحَبُب وَمْن َتُكن الَعْلياُء ِهَمَة نفِسِه   

 من مذكرات 
ً
ع عددا

ِ
      المديرية العامة للسجون توق

التفاُهم مع العديد من الوزارات والجهات المعنَية؛ 
راكات في صقل العمل 

َ
 منها بأهمية الش

ً
إيمانا

التأهيلي.

      المديرية العامة للسجون تضع خطة تطويرية 
 لتوجيهات سمو وزير 

ً
وفق رؤية الوطن ٢٠٣٠ إنفاذا

الداخلية.
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تدشين 
نظام »ازهلها« ومبادرة »فرصة ثانية« 

بالمديرية العامة للسجون

وأوضـــح مديـــر عـــام امديريـــة العامـــة للســـجون اللـــواء محمـــد بـــن 
ـــَم بهـــذه امناســـبة،  علـــي اأســـمري ي كلمـــٍة لـــه خـــال حفـــٍل أُقي
أَن نظـــام »ازهلهـــا«، ومبـــادرة »فرصـــة ثانيـــة« تأتيـــان ِضْمـــن 
اســـتراتيجية امديريـــة العامـــة للســـجون ي امجـــال التقنـــي والتـــي 

ـــام.  ـــع هـــذا الع ـــة مطل ـــر الداخلي ـــَه باعتمادهـــا ســـمو وزي وَج
النزيـــل  تهـــدف إكســـاب  ثانيـــة«  »فرصـــة  مبـــادرة  أَن  وبـــَن 
ــبكات  ــة شـ ــاء وصيانـ ــم وبنـ ــة لتصميـ ــارات الازمـ ــدرب امهـ امتـ
احاســـب، مـــا يســـاعد علـــى َرْفـــع اآفـــاق امهنيـــة للمتدربـــن، 
ونَْشـــر الوعـــي امعـــري باســـتخدامات التقنيـــة، باإضافـــة إلـــى 
امتـــدرب للحصـــول علـــى شـــهاداٍت  امســـاعدة علـــى تأهيـــل 
ــَرٍف بهـــا عاميـــاً ي مجـــال تقنيـــة امعلومـــات وااتصـــاات،  معتَـ
مفيـــداً بـــأَن امبـــادرة جـــاءت بالتعـــاون بـــن اإدارة العامـــة لتقنيـــة 

امعلومـــات ي امديريـــة العامـــة للســـجون وبـــن شـــركة »سيســـكو« 
ــة.  العاميـ

اخدمـــات  إدارة  نظـــام  أَن  اأســـمري  محمـــد  اللـــواء  وأبـــان 
اإلكترونيـــة »ازهلهـــا« يســـتهدف خدمـــة منســـوبي الســـجون 
خـــال  مـــن  عليهـــم  واجهـــد  الوقـــت  مـــن  كثيـــٍر  باختصـــار 
ـــة  ـــات ذات العاق ـــن اإدارات واجه ـــات ب إرســـال وإمـــام الطلب

إلكترونيـــاً.
وَشـــِهَد احفـــل العديـــد مـــن الفقـــرات، مـــا ي ذلـــك كلمـــة مديـــر 
ــة  ــة العامـ ــف ي امديريـ ــات امكلَـ ــة امعلومـ ــة لتقنيـ اإدارة العامـ
للســـجون اللـــواء امهنـــدس الدكتـــور يحيـــى بـــن دمـــاس الغامـــدي، 
شـــرَح فيهـــا خطـــة امديريـــة العامـــة للســـجون نحـــو التحـــُول 

اإلكترونـــي.

حـــت رعايـــة صاحـــب الســـمو املكـــي اأميـــر عبدالعزيـــز بـــن ســـعود بـــن نايـــف بـــن عبدالعزيـــز وزيـــر الداخليـــة، دشـــن 
ــام  ــة، نظـ ــؤون التقنيـ ــة لشـ ــر الداخليـ ــاعد وزيـ ــاري، مسـ ــور بنـــدر بـــن عبـــداه بـــن مشـ ــر الدكتـ صاحـــب الســـمو اأميـ

»ازهلهـــا« ومبـــادرة »فرصـــة ثانيـــة«، وذلـــك بامديريـــة العامـــة للســـجون ي الريـــاض. 

الرياض - اإصاح
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مدير عام السجون يفتتح أعمال 
الملتقى اأول »نحو منشآٍت آمنة«

افتتـــح مديـــر عـــام الســـجون اللـــواء محمـــد بـــن علـــي اأســـمري أعمـــال 
املتقـــى اأول بعنـــوان »نحـــو منشـــآٍت آمنـــة«، الـــذي اســـتضافته اإدارة 
العامـــة للســـامة ي امديريـــة العامـــة للســـجون ي مقِرهـــا الرئيـــس 
بالريـــاض، واســـتمرت أعمـــال هـــذا املتقـــى يومـــن، وتضَمنـــْت ثـــاث 

جلســـاٍت علميـــة.
واســـتهدف املتقـــى تطويـــر منظومـــة الســـامة والصحـــة امهنيـــة 
للعاملـــن والنـــزاء منشـــآت الســـجون، ونَْشـــر ثقافـــة الســـامة وَرْفـــع 
الوعـــي لـــدى العاملـــن والنـــزاء. كمـــا اســـتهدف املتقـــى تقـــدم 
الدراســـات واحلـــول العلميـــة والَعَمليـــة إدارة امخاطـــر، وتطبيـــق 
ــوارئ،  ــاات الطـ ــواء ي حـ ــة خطـــط اإخـــاء واإيـ ــر الدوليـ امعاييـ
وَرْفـــع كفـــاءة أنظمـــة اإنـــذار واإطفـــاء للوقايـــة مـــن أخطـــار احرائـــق.
ومَيـــز املتقـــى بتبـــاُدل اخبـــرات مـــع اجهـــات امشـــاِركة، واســـتقطبت 
امديريـــة العامـــة للســـجون مجموعـــًة مـــن اخبـــراء للحصـــول علـــى 
ــن  ــا مـ ــى حقيقهـ ــجون إلـ ــؤولون ي السـ ــع امسـ ــي يتطلَـ ــج التـ النتائـ
ـــي. ـــة العامـــة للدفـــاع امدن خـــال هـــذا املتقـــى، بالتعـــاون مـــع امديري
وقـــد تنـــاول امتحـــدث مـــن الدفـــاع امدنـــي امقـــَدم ســـلمان بـــن علـــي 

القحطانـــي متطلَبـــات الســـامة ي امؤَسســـات اإصاحيـــة، والطـــرق 
ـــز اجانـــب الوقائـــي. ـــي مـــن شـــأنها تعزي ـــة الت احديث

وبـــَنَ منـــدوب الهيئـــة الُعليـــا لأمـــن الصناعـــي امقـــَدم امهنـــدس 
عـــادل بـــن زايـــد العتيبـــي، َدْور الهيئـــة الُعليـــا لأمـــن الصناعـــي ي 

أمـــن امنشـــآت احيويـــة وســـامتها.
أَمـــا امتحـــدث مـــن الشـــركة الوطنيـــة للصناعـــات اأساســـية »ســـابك« 
ـــى  ـــد ســـلَط الضـــوء عل ـــي، فق ـــداه الزهران ـــن عب ـــدس ناصـــر ب امهن

ـــة شـــركة »ســـابك« ي ســـامة امنشـــآت. جرب
كمـــا أوضـــح امتحـــدث مـــن امديريـــة العامـــة للســـجون الرائـــد امهنـــدس 
محمـــد بـــن عـــوض الثبيتـــي، أهميـــة وُســـبُل تطويـــر الســـامة ي 

منشـــآت الســـجون.
وي اختـــام، شـــكر مديـــر عـــام الســـجون امتحدثـــن، وأبـــدى ســـعادته 
بـــن اجهـــات احكوميـــة  تبـــاُدل اخبـــرات  مـــن  بهـــذا امســـتوى 
والقطـــاع اخـــاص. كمـــا أَكـــد علـــى أهميـــة مراعـــاة اجوانـــب الوقائيـــة 
ي امنشـــآت، آمـــًا ي أن تتـــم ترجمـــة مـــا ُطـــرَح ي املتقـــى َعَمليـــاً 

لتطويـــر مفهـــوم الســـامة ي منشـــآت الســـجون بصفـــة عاجلـــة.

الرياض - اإصاح

احـتـفـــــــالمتابعـــــــات
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في حوارٍ أجرْتُه »اإصاح« مع أخصائية اإرشاد النفسي روا عاشور:

المملكة العربية السعودية أول دولة في العالم 
تدِشن البيوت العائلية في السجون.

البيوت العائلية تستهدف إصاح الفرد وتعزيز تماُسك اأسرة.
أجرى الحوار: اأستاذة أبرار النافع

تجارب متميزة
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تهـــدف جربـــة البيـــوت العائليـــة الفريـــدة مـــن نوعهـــا بالعالـــم 
إلـــى إصـــاح الفـــرد وتعزيـــز ماُســـك اأســـرة، وهـــو أيضـــاً 
ِحْفـــٌظ أســـرة الســـجن مـــن الضيـــاع، فوجـــود اأســـرة إلـــى 
جانـــب عائلهـــا يُعطـــي انعكاســـاً طيبـــاً أفرادهـــا بصـــورة عامـــة 
ـــق  ـــأَن الســـجن يســـلك الطريـــق الصحيـــح. وهـــو أيضـــاً يحِق ب
امقاصـــد الرئيســـة لـــأم امتحـــدة بـــأن ا يكـــون الســـجناء 
وامعتقلـــون بعيديـــن بـــأي شـــكل مـــن اأشـــكال عـــن امجتمـــع 
الـــذي يعيشـــون فيـــه، بـــل يبـــذل امســـؤولون كَل احـــاوات 
ـــون جـــزءاً  ـــم ا يزال ـــد إحســـاس الســـجناء بأنه ـــان وتأكي لضم
مـــن هـــذا امجتمـــع مـــن منطلـــق إمانهـــم بأنهـــم يســـتطيعون أن 
يكونـــوا عامـــًا مهمـــاً ورئيســـاً ي بنائـــه، كمـــا نَصـــت القاعـــدة 

١/6١ مـــن القواعـــد النموذجيـــة الُدنيـــا معاملـــة الســـجناء.
نشأة "البيت العائلي":

"البيـــت العائلـــي" برنامـــج إنســـاني نابـــع مـــن دولـــة اإنســـانية، 
ــل صاحـــب الســـمو املكـــي  أمـــَر بـــه وزيـــر الداخليـــة الراحـ
اأميـــر نايـــف بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود -يرحمـــه اه- 

١٤١١/6/١٧هــــ. بتاريـــخ 
ـــم  ـــن مضـــى عليه ـــاح للمحكومـــن واموقوفـــن الذي وهـــو أن تُت
ـــاء الشـــرعي  ـــر فرصـــُة ااخت ـــة أشـــُهر فأكث ي الســـجن ثاث

ـــَرة كل شـــهر. ـــرهم م ـــاع بأَُس ـــم وااجتم بزوجاته
الهدف من "البيت العائلي":

البرنامـــج ُقِصـــَد منـــه مزيـــٌد مـــن ااســـتقرار اأَُســـري ي 
حيـــاة الســـجن، والعمـــل علـــى تهذيـــب ســـلوكه، وضمـــان 
إصـــاح اخطـــأ وعـــدم الرجـــوع إليـــه، ويهـــدف البرنامـــج 

ِحْفـــظ  إلـــى  أيضـــاً 
مـــن  الســـجن  أســـرة 
واســـتمرار  الضيـــاع، 
ـــن  ـــرية ب ـــط اأَُس الرواب

وأســـرته.  الســـجن 
َمْن هم أفراد عائلة 

امستفيد امسموح 
لهم بالزيارة؟
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مرات البيت العائلي اخارجية

تجارب متميزة

اأم واأخت والزوجة واأبناء )١3 سنة كحد أقصى(. 
فئات امستفيدين: 

- جميع اموقوفن واحكومن.
 - السعوديون وغير السعودين.

- جميع النزاء ي جميع القضايا دون استثناء.
شروط احصول على عضوية الزائرة للبيت العائلي: 

اإلكترونيـــة  البطاقـــة  اســـتخراج  الزائـــرة  علـــى  يجـــب 
اآتيـــة: الوثائـــق  إحضـــار  الزيـــارة(  )تصريـــح 

ـــد النـــكاح  ْـــَزم امقيمـــات تصديـــق َعْق أصـــل عقـــد النـــكاح. )ويَل
مـــن ســـفارات دولهـــم(. 

أصـــل الهويـــة الوطنيـــة للزائـــرة، أو أصـــل اإقامـــة ســـارية 
امفعـــول. 

ورقة تعريف من العمدة )إثبات سكن(. 
صور شخصية. 

مدة البقاء ي البيت العائلي:
3 ساعات ونصف.

ضيافة البيت العائلي:
تُقَدم مشروبات باردة وساخنة ووجبات خفيفة مجانية. 

محتويات البيت العائلي:
مـــن  تتألـــف  فندقـــي،  طـــراز  ذات  مؤَثثـــة  ســـكنية  وحـــدة 
غرفـــة نـــوم وصالـــة ومطبـــخ ودورة ميـــاه، وحـــوي شاشـــة 
ـــدوء والســـكينة  ـــا اله ـــب عليه ـــون وثاجـــة، أجواؤهـــا يَْغِل تلفزي
واخصوصيـــة. وقـــد ُعِينـــْت عناصـــر نســـائية مدَربـــة إدارة 
ــهيات  ــة والتسـ ــن الراحـ ــٍد مـ ــدم مزيـ ــة لتقـ ــوت العائليـ البيـ

للزائـــرات.
طريقة استقبال النزيل والزوار:

يأتـــي النزيـــل بـــدون قيـــود إلـــى صالـــة ااســـتقبال، ثـــم يتـــم 
إدخالـــه مـــع أســـرته إلـــى الوحـــدة اخاصـــة بهـــم.

ويجـــري العمـــل علـــى افتتـــاح مزيـــٍد مـــن الوحـــدات العائليـــة 
ي جميـــع مناطـــق امملكـــة. 

البيوت العائلية من منظور علم النفس
للحديـــث ي هـــذا اموضـــوع التقـــت "اإصـــاح" مـــع أخصائيـــة 
بكالوريـــوس علـــم  برنامـــج  النفـــس، ورئيســـة قســـم  علـــم 
النفـــس ي جامعـــة دار احكمـــة، وإحـــدى امؤِسســـات مركـــز 
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مرات البيت العائلي الداخلية

)ACT( روا محمـــد عاشـــور، وكان هـــذا احـــوار:

كيـــف تنظريـــن إلـــى جربـــة البيـــوت العائليـــة ومـــدى 
تأثيرهـــا علـــى الســـجن وأســـرته؟

ـــى  ـــة خـــادم احرمـــن الشـــريفن عل ـــة أشـــكر حكوم ي البداي
مـــا تُْوِليـــه مـــن اهتمـــام بالســـجناء وأَُســـرهم، وأشـــكر القائمـــن 

علـــى برنامـــج البيـــت العائلـــي.
ـــدي إعجابـــي الشـــديد بالبيـــوت العائليـــة اموجـــودة  وأوُد أن أُب
ي الســـجون، والتـــي لهـــا أثـــر فعـــال ي عاقـــة الســـجن 
كبيـــر ي  بشـــكل  تُســـهم  الزيـــارات  هـــذه  فمثـــل  بعائلتـــه، 
حســـن الصحـــة النفســـية للســـجن، وتخلُِصـــه مـــن نوبـــات 
ـــه ي مـــكان  ـــه نتيجـــًة لبقائ ـــي تعتري ـــاب واانفعـــاات الت ااكتئ
ــة، وحتـــى بعـــد خـــروج الســـجن تصبـــح  ــرة طويلـ ــد لفتـ واحـ
ـــااً ي امجتمـــع؛  ـــأْن يكـــون عضـــواً فع ـــة واأمـــل ب ـــه الرغب لدي
والســـبب ي ذلـــك أنـــه كان هنـــاك تواُصـــل بينـــه وبـــن عائلتـــه 
ي  التصـــُرف  ُحْســـن  إلـــى  فيتطلَـــع  اخارجيـــة  واحيـــاة 

امســـتقبل.
مـــا تأثيـــر اخلـــوة الشـــرعية ي احالـــة النفســـية 

للنزيـــل؟ 
اخلـــوة الشـــرعية عامـــل مهـــم يســـاعد علـــى لَــــّم شـــمل 
اأســـرة ويقـــِوي الشـــعور بالتواُصـــل واارتبـــاط بـــن أفرادهـــا، 
ويرفـــع معنوياتهـــم مواجهـــة محنـــة الســـجن، واحرمـــان مـــن 
هـــذه اخلـــوة يعنـــي حرمـــان الســـجن مـــن حقوقـــه وحويـــل 
ــُة  ــع الزوجـ ــة تدفـ ــى جماعيـ ــة إلـ ــة فرديـ ــن عقوبـ ــة مـ العقوبـ

ــا. ــرةُ ثمنهـ واأسـ
مـــا الفائـــدة التـــي ســـتعود علـــى النزيـــل واإصاحيـــة 
ـــي  ـــت العائل ـــج البي ـــدم برنام ـــال تق ـــن خ ـــع م وامجتم

للنزيـــل؟
فيمـــا يخـــُص النزيـــل فـــإَن التواُصـــل مـــع أســـرته ي أجـــواء 
عائليـــة أثنـــاء قضائـــه حكوميتـــه داخـــل اإصاحيـــة يُْوِجـــد 
ي  اأســـرة  أهميـــة  واستشـــعاراً  لديـــه،  نفســـياً  توازنـــاً 
حياتـــه، ومـــن ثَـــَم ســـعياً إيجابيـــاً نحـــو احافظـــة علـــى هـــذه 
امكتََســـبات ااجتماعيـــة، أَمـــا بالنســـبة لإصاحيـــة فـــإَن 
التـــوازن النفســـي لـــدى النزيـــل والنـــاج عـــن اســـتفادته مـــن 
ـــل  ـــواُزن ســـلوك النزي ـــى ت ـــي ينعكـــس عل ـــت العائل ـــج البي برنام
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داخـــل اإصاحيـــة، وحرصـــه علـــى الســـلوك الـــذي يجعلـــه 
يعـــود إلـــى أســـرته ي أجـــواء عائليـــة مســـتمَرة بـــإذن اه 

تعالـــى.
ــه  ــه فيـ ــل بـ ــرة النزيـ ــط أسـ ــإَن َربْـ ــع فـ ــبة للمجتمـ ــا بالنسـ أَمـ
كثيـــر مـــن الفوائـــد التـــي تعـــود علـــى اأســـرة واأطفـــال، ومـــن 
أهِمهـــا التقليـــل مـــن اســـتياء اأم، وتقويـــة اأواد وإشـــباع 
العطـــاء  علـــى  احافظـــة  خـــال  مـــن  عائليـــاً  عواطفهـــم 
اأبـــوي؛ َمـــا يحميهـــم -بعـــون اه تعالـــى- مـــن اانحـــراف 

ــري. ــُكك اأَُسـ ــن التفـ ــاج عـ النـ

ماعب اأطفال ي وحدات البيت العائلي

الفناء اخارجي لوحدات البيت العائلي

تجارب متميزة
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نماذج من البيوت العائلية في السجون
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ـــن  ـــور حســـام ب ـــر الدكت بحضـــور صاحـــب الســـمو املكـــي اأمي
ــي  ــع معالـ ــة، وَقـ ــة الباحـ ــر منطقـ ــز أميـ ــن عبدالعزيـ ــعود بـ سـ
مديـــر جامعـــة الباحـــة الدكتـــور عبـــداه بـــن يحيـــى احســـن، 
ــواء  ــاح اللـ ــل واإصـ ــجون للتأهيـ ــام السـ ــر عـ ــاعد مديـ ومسـ
مبـــارك بـــن محيـــا الســـليس، َعْقـــد َشـــراكة لاســـتفادة مـــن 
اخبـــرات البشـــرية واإمكانـــات اماديـــة امتوفـــرة ي اجامعـــة؛ 
وذلـــك انطاقـــاً مـــن أهميـــة التعـــاون بـــن الطرفـــن، وحرصـــاً 
ـــق اأهـــداف  ـــة مـــن أجـــل حقي ـــود التكاملي ـــى تنســـيق اجه عل

امشـــتََركة، وإمانـــاً بحـــِق النـــزاء ي التعليـــم والتدريـــب.
وقـــد نَصـــت الشـــراكة علـــى العمـــل علـــى صنـــع سياســـات 
وأنظمـــة معـــِززة للمشـــاركة امجتمعيـــة فيمـــا يخـــدم مصلحـــة 
ــود  ــر جهـ ــم وتطويـ ــى دعـ ــًة إلـ ــجون، إضافـ ــزاء السـ إدارة ونـ

ـــة الســـجون بالباحـــة ي مجـــال تنميـــة امـــوارد البشـــرية  مديري
مـــن خـــال تصميـــم وتنفيـــذ مجموعـــة مـــن البرامـــج التدريبيـــة 
وورش العمـــل امتخِصصـــة منســـوبي امديريـــة بهـــدف تأهيلهـــم 

وصقـــل مهاراتهـــم ي ضـــوء التقنيـــات احديثـــة والفنيـــة.
وتطَرقـــت الَشـــراكة كذلـــك إلـــى مبـــدأ التعـــاون ي مجـــال 
والدراســـات  باأبحـــاث  امتعلقـــة  ســـواء  امعلومـــات  تبـــادل 
ــتََركة يتفـــق الطرفـــان  ذات العاقـــة، أو تنظيـــم مناشـــط مشـ
علـــى موضوعاتهـــا ومواعيـــد تنظيمهـــا، تشـــمل امؤمـــرات، 
النقـــاش،  وحلقـــات  والبرامـــج،  واحاضـــرات،  والنـــدوات، 
وورش العمـــل؛ لبحـــث القضايـــا التـــي تهـــُم وتُفيـــد الطرفـــن 
وتدعـــم مديريـــة الســـجون بالباحـــة، إضافـــًة إلـــى تقـــدم 
الســـجون  بيئـــة  لتطويـــر  الازمـــة  والبحـــوث  الدراســـات 

َشراكة نوعية مع جامعة الباحة.. 
ودبلوم المحاَسبة ُأْولى ثمراته

الباحة - اإصاح
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بامنطقـــة ي ضـــوء اإمكانـــات امتاحـــة والتـــي مكـــن توفيرهـــا، 
واأَُســـرية  وااجتماعيـــة  النفســـية  ااستشـــارات  وتقـــدم 
لنـــزاء الســـجون لتغييـــر العـــادات الســـلبية لديهـــم وتعزيـــز 
ـــن  ـــوا قادري ـــل، وليكون ـــم لســـوق العم ـــا، وتأهيله ـــة منه اإيجابي

علـــى التعاُمـــل مـــع امجتمـــع بـــروح إيجابيـــة.
مـــن جهتـــه قـــال مديـــر جامعـــة الباحـــة الدكتـــور عبـــداه 
بـــن يحيـــى احســـن: إَن تفعيـــل الدراســـة ي برنامـــج دبلـــوم 
احاســـبة اماليـــة داخـــل ســـجون الباحـــة، يأتـــي ي ســـياق 
التعـــاون امشـــتََرك بـــن اجامعـــة وامديريـــة العامـــة للســـجون 
بامنطقـــة؛ وذلـــك إمانـــاً بحقـــوق النـــزاء ي التعليـــم والتدريـــب 
والتأهيـــل. إضافـــًة إلـــى العمـــل علـــى صنـــع سياســـات وأنظمـــة 
معـــِززة للمشـــاركة امجتمعيـــة فيمـــا يخـــدم مصلحـــة إدارة 
ونـــزاء الســـجون؛ فضـــًا عـــن تصميـــم وتنفيـــذ مجموعـــة 
مـــن البرامـــج التدريبيـــة وورش العمـــل امتخِصصـــة منســـوبي 
امديريـــة والنـــزاء مـــن أجـــل تأهيلهـــم وصقـــل مهاراتهـــم، وفـــق 

ــة ٢٠3٠. ــة امملكـ ــزات رؤيـ ــات ومرتََكـ متطلَبـ
وقـــال مديـــر ســـجون منطقـــة الباحـــة العقيـــد معيـــض بـــن 

أحمـــد القحطانـــي: قبـــل عـــدة أســـابيع م توقيـــع َعْقـــد َشـــراكة 
بـــن جامعـــة الباحـــة ومديريـــة الســـجون منطقـــة الباحـــة، ومـــا 
هـــي إا أســـابيع قليلـــة حتـــى انبثقـــت أُْولـــى بـــذرات التعـــاون 
وأصبحـــت واقعـــاً ملموســـاً؛ وذلـــك بإقامـــة برنامـــج دبلـــوم 

احاســـبة اماليـــة امصَنـــف مـــن وزارة اخدمـــة امدنيـــة.
البرنامـــج  هـــذا  مثـــل  إقامـــة  أن  إلـــى  القحطانـــي  وأشـــار 
الدراســـي ســـتكون لهـــا -دون أدنـــى شـــك- اأثـــر الكبيـــر ي 
فتـــح مجـــاات وفـــرص عمـــل للنـــزاء بعـــد خروجهـــم مـــن 
ـــن  ـــد م ـــة مزي ـــة مبارك ـــُد بداي ـــج يَُع ـــداً أن البرنام الســـجن، مؤك
العطـــاء والتعـــاون بـــن اجامعـــة ومديريـــة الســـجون بامنطقـــة؛ 

ِمَـــا فيـــه اخيـــر والنفـــع للنـــزاء.
وأوَضـــَح أن برنامـــج دبلـــوم احاســـبة اماليـــة يهـــدف إلـــى 
تأهيـــل نـــزاء الســـجون مـــن خريجـــي الثانويـــة العامـــة أو مـــا 
ـــم وإعدادهـــم ي مجـــاات احاســـبة  ـــك بتدريبه ـــا، وذل يعادله
ـــم  ـــة وطنه ـــن خدم ـــى- م ـــوا -مشـــيئة اه تعال ـــة، ليتمَكن امالي
وتنميتـــه باانخـــراط ي ســـوق العمـــل، ســـواًء ي اجهـــات 

ــاص. ــاع اخـ ــة أو القطـ احكوميـ

37  - العدد )٩٠( - شعبان ١٤٤٠هـ )أبريل ٢٠١٩م(



وَقـــع مديـــر عـــام الســـجون اللـــواء محمـــد اأســـمري اتفاقيـــًة 
مـــع رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة مصنـــع جمجـــوم للصناعـــات 
الطبيـــة احـــدودة بجـــَدة محمـــد كمـــال جمجـــوم، إنشـــاء مصنـــع 
مصَغـــر داخـــل ســـجن برمـــان يُـــدَرب ويعمـــل فيـــه النـــزاء َمـــن 

ـــى انتهـــاء محكومياتهـــم نحـــو ســـنة فأقـــل. بقـــي عل
ويأتـــي إنشـــاء هـــذا امصنـــع مرحلتـــن، امرحلـــة اأولـــى تتضَمـــن 
تدريـــب النـــزاء امنتهـــي بالتوظيـــف، بينمـــا تشـــمل امرحلـــة 
ــة، بحيـــث يكـــون أعـــداد  ــواد واأدوات الطبيـ ــاج امـ ــة إنتـ الثانيـ
النـــزاء امســـتهَدفن أكثـــر مـــن ١٠٠ نزيـــل، مقابـــل إعطائهـــم 

رواتـــب وفـــق مـــا نَصـــْت عليـــه لوائـــح التشـــغيل بالســـجون.
ويَُعـــُد إنشـــاء هـــذا امصنـــع حقيقـــاً لرؤيـــة امملكـــة ٢٠3٠ 

ودعمـــاً مســـتَْهَدفات برنامـــج التحـــُول الوطنـــي، الـــذي تســـعى 
مـــن خالـــه امديريـــة العامـــة للســـجون علـــى بنـــاء وتطويـــر 
الَشـــراكات مـــع القطـــاع اخـــاص، باإضافـــة إلـــى اســـتحداث 
وجديـــد البرامـــج اإصاحيـــة والتأهيليـــة، وفـــق مـــا أُعِلـــَن 
ـــة للســـجون  ـــة العام ي تدشـــن اخطـــة ااســـتراتيجية للمديري

ــة. ــر الداخليـ ــي وزيـ ــمو املكـ ــب السـ ــة صاحـ برعايـ
وســـيتكَفل امصنـــع بتدريـــب وتشـــغيل وتوظيـــف النـــزاء خـــال 
فتـــرة قضـــاء محكومياتهـــم موجـــب َعْقـــد بـــن النزيـــل وصاحـــب 
العمـــل ســـواًء بامصنـــع داخـــل الســـجن أو خارجـــه، بحســـب 
امنِظمـــة  اللوائـــح  صـــدرت  مـــا  متـــى  ااســـتيعابية،  قدرتـــه 
ـــه. ـــاء فتـــرة محكوميت خـــروج النزيـــل للعمـــل خـــارج الســـجن أثن

»السجون« توِقع اتفاقية إنشاء مصنع داخل سجن بريمان بجَدة 

سيتكَفل بتدريب وتشغيل وتوظيف النزاء
جــدة - اإصاح
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شركة »لوفندوم«:
شـــركة عريقة ي مجال امخبوزات الفرنســـية بأيدي شـــيفات عامين محترفن ومكِونات عالية اجودة. نســـتقبل امجموعات وعلى 
اســـتعداد لتلبيـــة الطلبـــات بكافة امناســـبات واأعياد. نقِدم امخبوزات الفرنســـية من التـــارت والباتيه واجاتو وغيرها، ومن أشـــهر 

الكيكات امقَدمـــة كيكة اموناليزا.
الفكرة واأهداف:

توفير مخبوزات غذائية صحية للمستهِلكن بجودة عالية وأسعار مناِفسة.
نســـعى إلـــى إلهـــام العاملـــن معنـــا لكي يكونوا اأفضـــل. ومن خال َشـــراكتنا مع امديريـــة العامة للســـجون نهدف إلـــى َدْمج النزاء 
ي احيـــاة ااجتماعيـــة وتصحيـــح أوضاعهـــم ومـــط حياتهم بتحويـــل أوقات فراغهـــم إلى أوقات تعـــود بالنفع عليهـــم كأفراد وعلى 

امجتمـــع بشـــكل عـــام، كمـــا أَن الرؤية امســـتقبلية لعامـــة »ابات« تتماشـــى مع رؤية امملكة ٢٠3٠ ي حســـن مط حيـــاة الفرد.

شراكات فعالة
            في خدمة النزاء .. 

                                   وبناء مستقبلهم

شراكات فعالة
            في خدمة النزاء .. 

                                   وبناء مستقبلهم
جــدة - اإصاح
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