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اافتتاحية

الخطة ااستراتيجية للسجون
رؤية جديدة لتطوير شامل
امشرف العام
اللواء /محمد بن علي اأسمري
مدير عام السجون

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
صا حاً .
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،
وذلـــك باتاحـــة الفرصـــة أمامهـــم لتحصيـــل التعليـــم
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.
حفـــظ اه قيادتنـــا الكرمـــة ،وأدام علـــى ملكتنـــا
العزيـــزة أمنهـــا وأمانها ،وســـدد على طريـــق التوفيق كل
مـــن يعمـــل ي ســـبيل ســـعادة الوطـــن وامواطـــن خطاه.

 -العدد ( - )٩٠شعبان ١٤٤٠هـ (أبريل ٢٠١٩م)
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افتتـــح مديـــر عـــام الســـجون اللـــواء
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للســـجون.
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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 .
قضية العدد :
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2

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 َ
الشراكات بسجون المنطقة

الباحة  -اإصاح

رعــى صاحــب الســمو املكــي اأميــر الدكتــور حســام بــن ســعود بــن
عبدالعزي ــز أمي ــر منطق ــة الباح ــة حف ــل افتت ــاح مش ــروعات وتوقي ــع
عــدد مــن َ
الشــراكات لســجون امنطقــة ،وذلــك مركــز اأميــر حســام
للمعــارض وامؤمــرات.
وفـــور وصـــول ســـم ِوه مقـــ ِر احفـــل كان ي اســـتقباله مســـاعد
مدي ــر ع ــام الس ــجون للتأهي ــل واإص ــاح الل ــواء مب ــارك ب ــن محي ــا
الســـليس ،ومديـــر ســـجون امنطقـــة العقيـــد معيـــض بـــن أحمـــد
القحطان ــي ،ومدي ــرو الس ــجون منطق ــة ج ــازان ومنطق ــة عس ــير
ومنطقـــة جـــران ،وعـــدد مـــن القيـــادات العســـكرية بامنطقـــة.
وب ــدأ احف ــل اخطاب ــي الــ ـ ُم َع ّد به ــذه امناس ــبة بت ــاوة آي ـ ٍ
ـات م ــن
رحــب فيهــا
القــران الكــرم ،ثــم ألقــى مديــر ســجون بامنطقــة كلم ـ ًة َ
بســمو أميــر الباحــة واحضــور ،مق ِدم ـاً شــكره لســم ِوه علــى رعايتــه
للحفــل و َد ْعمــه مختلــف الفعاليــات واأنشــطة التــي تن ِفذهــا مديريــة
الس ــجون بامنطق ــة.
وأشــار إلــى أ َن حكومــة خــادم احرمــن الشــريفن املــك ســلمان بــن
ـت منــذ تأســيس هــذه البــاد
عبدالعزيــز آل ســعود -حفظــه اه -أَ ْولـ ْ
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امباركــة أولوي ـ ًة قصــوى للتعليــم وااهتمــام بجانــب العِ ل ْــم وامعرفــة؛
إمانـاً بأهميــة التعليــم ي تطويــر الشــعوب وازدهــار اأوطــان ،ومــن
ه ــذا امنطل ــق اهت َم ــت امديري ــة العام ــة للس ــجون وبتوجيه ـ ٍ
ـات م ــن
مدي ــر ع ــام الس ــجون بامملك ــة بجان ــب التعلي ــم والتدري ــب ،إذ قام ــت
ب َع ْقــد َشــراكات واتفاقيــات مــع جهــات وأجهــزة مختلفــة مــا يصـ ُـب
ي صالــح النزيــل ليعــود فــرداً نافع ـاً لنفســه ومجتمعــه ووطنــه.
بعد ذلك استمع سم ُوه واحضور إلى قصيدة شعرية.
إث ــر ذل ــك ،دش ــن س ــمو أمي ــر الباح ــة مش ــروعات س ــجون امنطق ــة،
الت ــي مثل ــت ي افتت ــاح مرك ــز التحك ــم والتوجي ــه ،وافتت ــاح مبن ــى
صيانـــة اآليـــات وامركبـــات بـــإدارة الســـجن العـــام ،كمـــا دشـــن
امخصـــص للخدمـــة ،وتتيـــح
ســـم ُوه خدمـــة «ل ِبيـــه» عبـــر اجهـــاز
َ
ه ــذه اخدم ــة للمتعامل ــن م ــع امديري ــة العام ــة للس ــجون إيص ــال
آرائه ــم وتق ــدم ش ــكواهم ومقتَ َرحاته ــم واستفس ــاراتهم ،واحص ــول
ـص اأعم ــال
عل ــى مواعي ــد مقابل ــة امس ــؤولن بالس ــجون فيم ــا يخ ـ ُ
امرتبط ــة بأعم ــال الس ــجون.
وش ــاهد س ــمو اأمي ــر حس ــام ب ــن س ــعود توقي ــع ث ــاث َش ــراكات

ب ــن امديري ــة العام ــة للس ــجون ومثله ــا الل ــواء مب ــارك ب ــن محي ــا
الســليس ،وجامعــة الباحــة ومثلهــا معالــي مديــر اجامعــة الدكتــور
عبـــداه بـــن يحيـــى احســـن ،وإدارة التعليـــم بالباحـــة ومثلهـــا
مســاعد امديــر العــام للشــؤون امدرســية ُع َمــر بــن هجــاد الغامــدي،
النحالـــن التعاونيـــة ومثلهـــا مديـــر اجمعيـــة الدكتـــور
وجمعيـــة َ
أحم ــد اخ ــازم.
ونص ــت تل ــك ااتفاقي ــات ب ــن امديري ــة العام ــة للس ــجون واجه ــات
َ
امو َق ــع معه ــا ،عل ــى تنفي ــذ مجموع ــة م ــن البرام ــج التدريبي ــة وورش
العمـــل ،والتعـــاون ي مجـــال تبـــا ُدل امعلومـــات واســـ َيما امتعلقـــة
باأبح ــاث والدراس ــات ،باإضاف ــة إل ــى الدع ــم بالك ــوادر التربوي ــة

والتعليميــة ،وتنفيــذ البرامــج والفعاليــات التربويــة الهادفــة ،وتأهيــل
الس ــجناء ي مج ــال تربي ــة النح ــل وإكس ــابهم مه ــارات فني ــة ُم ــدِ َرة
للدخ ــل ،وذل ــك عب ــر إنش ــاء مصن ــع داخ ــل الس ــجن الع ــام بالباح ــة
ِوي ختـــام احفـــل كـــ َرم ســـمو أميـــر الباحـــة اجهـــات الداعمـــة
وامشـــاركِ ة ي احفـــل ،فيمـــا تســـلَ َم ســـم ُوه هديـــة تذكاريـــة بهـــذه
امناســـبة.
حضـ َر احفـ َل معالــي مديــر جامعــة الباحــة ،ومديــر شــرطة امنطقــة
العمي ــد ولي ــد ب ــن حم ــزة احرب ــي ،وأم ــن منطق ــة الباح ــة الدكت ــور
علــي بــن محمــد الســواط ،وعــدد مــن امســؤولن ي امنطقــة.

 -العدد ( - )٩٠شعبان ١٤٤٠هـ (أبريل ٢٠١٩م)
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ِ
يدشن اأجهزة الذاتية
أمير منطقة الحدود الشمالية
دم الخدمات للنزاء في سجون المنطقة
اإلكترونية التي تق ِ

احدود الشمالية  -اإصاح

اســـتقبل صاحـــب الســـمو املكـــي اأميـــر فيصـــل بـــن خالـــد بـــن
س ــلطان ب ــن عبدالعزي ــز أمي ــر منطق ــة اح ــدود الش ــمالية ي مكت ــب
س ــم ِوه باإم ــارة ،مديـ ـ َر س ــجون امنطق ــة العقي ــد مي ــم ب ــن فاي ــز
العم ــري.
ودشـــن ســـم ُوه خـــال ااســـتقبال اأجهـــزة الذاتيـــة للخدمـــات
اإلكتروني ــة الت ــي تقــ ِدم اخدم ــات للن ــزاء والعامل ــن ي امديري ــة
العام ــة بامنطق ــة ،إضاف ـ ًة إل ــى خدم ــة إص ــدار ال ــوكاات الش ــرعية،
ض ســـم ُوه أبـــرز اخطـــط امســـتقبلية لتطويـــر
فيمـــا اســـتع َر َ
اإصاحيـــات ي امنطقـــة.
وأ َكـــد اأميـــر فيصـــل بـــن خالـــد بـــن ســـلطان الـــدور امهـــم
لإصاحيــات مــن خــال برامــج اإصــاح والتأهيــل ،من ِوهـاً ســم ُوه
بحــرص القيــادة الرشــيدة -أ َيدهــا اه -علــى تهيئــة جميــع وســائل
موجه ـاً بأهميــة
الراحــة للنــزاء وتوفيــر امتطلَبــات اأساســية لهــمِ ،
تكثي ــف البرام ــج التوعوي ــة وإيج ــاد الف ــرص التعليمي ــة والتدريبي ــة
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امناس ــبة للن ــزاء أثن ــاء فت ــرة محكومياته ــم ،مث ِمنـ ـاً جه ــود جمي ــع
العامل ــن ي س ــجون منطق ــة اح ــدود الش ــمالية.
مـــن جانبـــه قـــ َدم العقيـــد العمـــري شـــكره لســـمو أميـــر منطقـــة
احــدود الشــمالية ،مؤ ِكــداً أن توجيهــات ســم ِوه ســتكون دافعـاً لبَـ ْذل
مزي ـ ٍـد م ــن اجه ــود م ــا يح ِق ــق التطلُع ــات امنش ــودة.

اأمير خالد الفيصل يق ِلد
المكرمة رتبته الجديدة
مدير سجون منطقة مكة
َ

مكة امكرمة  -اإصاح

قلَــد صاحــب الســمو املكــي اأميــر خالــد الفيصــل مستشــار
خـــادم احرمـــن الشـــريفن أميـــر منطقـــة مكـــة امك َرمـــة
الرتب ــة اجدي ــدة مدي ــر س ــجون امنطق ــة الل ــواء ماج ــد ب ــن
بن ــدر الدوي ــش.
وهنَـــأ اأميـــر خالـــد الفيصـــل اللـــوا َء الدويـــش بالترقيـــة،

ســـائ ً
ا اه لـــه التوفيـــق والنجـــاح.
مـــن جانبـــه أعـــرب اللـــواء الدويـــش عـــن شـــكره وتقديـــره
أميــر منطقــة مكــة امك َرمــة علــى كلماتــه وتوجيهاتــه ،مؤ ِكــداً
أن الترقيــة ســتكون -بعــون اه -دافع ـاً لــه لبَ ـ ْذل مزيـ ٍـد مــن
اجه ــد خدمــ ًة لل ِدي ــن والوط ــن.

 -العدد ( - )٩٠شعبان ١٤٤٠هـ (أبريل ٢٠١٩م)
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سجون نجران تبحث عدد ًا من الملفات مع
الجامعة

جران  -اإصاح

ق ــام مدي ــر الس ــجون منطق ــة ج ــران العقي ــد الدكت ــور ش ــايع ب ــن
ســـعد القحطانـــي بزيـــارةٍ معالـــي مديـــر جامعـــة جـــران اأســـتاذ
الدكتــور فــاح الســبيعي ،و ُعقِ ـ َد خــال الزيــارة اجتمــا ٌع لبحــث ُسـبُل
التع ــاون خدم ــة الن ــزاء والعامل ــن بس ــجون امنطق ــة ،باإضاف ــة
إل ــى مناقش ــة مدي ــد ااتفاقي ــة الس ــابقة به ــذا اخص ــوص.
وجــه معالــي مديــر اجامعــة عمــادة خدمــة امجتمــع وغيرهــا من
وقــد َ
العمــادات امعن َيــة بتقــدم دورات تدريبيــة متنوعــة لتطويــر مهــارات
العاملــن ي الســجون والنــزاء علــى حـ ٍد ســواء ،وتقــدم الدراســات
وااستشــارات ي مجــال تطويــر الرعايــة والتدريــب داخــل الســجون،
واإســهام ي دراســة بعــض الظواهــر داخــل ســجون امنطقــة وإيجــاد
احل ــول امناس ــبة له ــا ،باإضاف ــة إل ــى تع ــاون الكلي ــات الصحي ــة ي
تقــدم خدماتهــا العاجيــة والتوعويــة للنــزاء.
وأب ــدى معالي ــه اس ــتعداد اجامع ــة لتق ــدم خدماته ــا كاف ــة وف ــق
اإمكانـــات امتاحـــة .كمـــا م ااتفـــاق علـــى تشـــكيل جنـــة مـــن
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أوج ــه التع ــاون ب ــن س ــجون امنطق ــة
الطرف ــن ُحــ َدد م ــن خاله ــا ُ
وجامعـــة جـــران.
م ــن جانب ــه أع ــرب العقي ــد القحطان ــي ع ــن عظي ــم ش ــكره وامتنان ــه
معال ــي مدي ــر اجامع ــة عل ــى تف ُهم ــه أهمي ــة التع ــاون م ــع س ــجون
امنطقـــة ،مث ِمنـــاً مـــا تق ِدمـــه اجامعـــة ومنســـوبوها مـــن خدمـــات
للن ــزاء تس ــاعدهم ي مواصل ــة تعليمه ــم ليع ــودوا للمجتم ــع أف ــراداً
مؤهل ــن ومز َودي ــن مه ـ ٍ
ـارات م ِكنه ــم م ــن اانخ ــراط ي
صاح ــن َ
س ــوق العم ــل.
يأت ــي ه ــذا ااجتم ــاع ِض ْم ــن سلس ــة م ــن ااجتماع ــات وااتفاقي ــات
الت ــي تعقده ــا س ــجون امنطق ــة ،إمان ـاً بال ـ َد ْور املق ــى عل ــى عاتقه ــا
ي إص ــاح الن ــزاء وامس ــاعدة عل ــى تأهيله ــم ي اجوان ــب كاف ــة،
انطاقــاً م ــن رس ــالة امديري ــة العام ــة للس ــجون الت ــي تتواك ــب م ــع
رؤي ــة امملك ــة .٢٠3٠

مدير السجون بعسير يناقش
التدريب المهني والتقني للنزاء
عسير  -اإصاح

اجتمـــع مديـــر الســـجون منطقـــة عســـير العميـــد
ســـعد بـــن تراحيـــب بـــن غنـــام ي مكتبـــه ،مديـــر
امعهـــد الصناعـــي الثانـــوي بأبهـــا امهنـــدس فـــارس
بـــن ســـعيد القحطانـــي ،بحضـــور مديـــر التأهيـــل
واإصـــاح العقيـــد محمـــد بـــن ســـيف الشـــهراني؛
يخـــص العمليـــة التدريبيـــة امهنيـــة
مناقشـــة كل مـــا
ُ
السـبُل الكفيلــة بتحقيــق معاييــر
للنــزاء ،وبحــث كافــة ُ
اجـــودة لتأهيـــل النـــزاء وااســـتفادة مـــن البرامـــج
التدريبي ــة ي امه ــارات الت ــي يحتاجه ــا س ــوق العم ــل
وتفيـــد النـــزاء والنزيـــات بعـــد اإفـــراج عنهـــم
ليكونـــوا لَ ِبن ٍ
َـــات صاحـــة ي امجتمـــع.

مدير تعليم الكبار يدشن
البرامج الاصفية لنزاء سجون جازان
جازان  -اإصاح

ق ــام مدي ــر إدارة تعلي ــم الكب ــار بج ــازان اأس ــتاذ محم ــد ب ــن عل ــي خضي ــر بزي ــارة مدرس ــة أحم ــد ب ــن حنب ــل الليلي ــة
اإصاحي ــة بس ــجن ج ــازان الع ــام ،حي ــث تف َق ـ َد س ــير الدراس ــة والبرام ــج التربوي ــة والتعليمي ــة واإصاحي ــة والترفيهي ــة
الت ــي تق ِدمه ــا امدرس ــة للن ــزاء.
وق ــد ش ــملت الزي ــارة الوق ــوف عل ــى اخط ــط والس ــجات اإداري ــة ِ
امنظم ــة للعم ــل واملف ــات ودفات ــر إع ــداد ال ــدروس،
وكذل ــك ِ
أعده ــا الط ــاب للمناس ــبات الوطني ــة.
ااط ــاع عل ــى امع ــارض امتن ِوع ــة الت ــي َ
ج ــاء ذل ــك خ ــال افتت ــاح البرام ــج الرياضي ــة والترفيهي ــة امز َم ــع عق ُده ــا ي الفص ــل الدراس ــي الثان ــي ،وتك ــرم الط ــاب
امتفوق ــن وامتم ِيزي ــن ي اانضب ــاط خ ــال الفص ــل الدراس ــي اأول.
وقــد أبــدى مديــر تعليــم الكبــار عــن بالــغ ســعادته وســروره ِم َــا شــاهده ،وقـ َـدم شــكره وتقديــره إدارة امدرســة ومعلميهــا
وطابه ــا عل ــى اانضب ــاط الدراس ــي وعل ــى اجه ــود امثمِ ــرة ي تق ــدم اخدم ــات التربوي ــة واإصاحي ــة للن ــزاء .كم ــا
ق ـ َـدم ش ــكره مدي ــر الس ــجون بامنطق ــة العمي ــد عيض ــة ب ــن معي ــض امالك ــي ،ومدي ــر اإدارة العام ــة لس ــجن ج ــازان امق ـ َـدم
عل ــي ب ــن حس ــن مصل ــوف ،ومدي ــر إدارة اإص ــاح والتأهي ــل النقي ــب عب ــداه ب ــن محم ــد آل فاض ــل ،ومدي ــر ش ــعبة
التعلي ــم والتدري ــب النقي ــب عم ــر إبراهي ــم قاس ــم ،عل ــى اجه ــود الكبي ــرة الت ــي يبذلونه ــا ي تهيئ ــة البيئ ــة التعليمي ــة
اإصاحي ــة امناس ــبة للن ــزاء.

 -العدد ( - )٩٠شعبان ١٤٤٠هـ (أبريل ٢٠١٩م)
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استئناف الدارسة في كافة
سجون المملكة
امناطق  -اإصاح

اس ــتأنف ن ــزاء الس ــجون ي مختل ــف مناط ــق امملك ــة دراس ــتهم ي التعلي ــم الع ــام واجامع ــي .فف ــي امنطق ــة الش ــرقية
اس ــتأنف ن ــزاء الس ــجون دراس ــتهم ،وانتظم ــوا ي ِ
تلقيه ــم ال ــدروس التعليمي ــة واحاض ــرات ،كم ــا اس ــتأنف ن ــزاء س ــجون
وينب ــع ،حي ــث انطلق ــت الدراس ــة م ــدارس الس ــجون ي فصله ــا
القصي ــم دراس ــتهم ،وكذل ــك ي س ــجون امدين ــة امن ـ َـورة ُ
الدراس ــي الثان ــي.
وي منطقـــة الباحـــة اســـتأنف نـــزاء ســـجون امنطقـــة دراســـتهم ي التعليـــم العـــام واجامعـــي ،كمـــا اســـتأنف النـــزاء
َ
منطقتـــي جـــازان واحـــدود الشـــمالية.
دراســـتهم ي
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نزاء سجون منطقة الباحة يستأنفون

نزاء سجون جازان يستأنفون دراستهم

دراستهم في التعليم العام والجامعي

نزاء سجون الحدود الشمالية يستأنفون

نزاء سجون منطقة نجران يستأنفون

دراستهم

دراستهم في التعليم العام والجامعي

نزاء سجون القصيم يستأنفون الدراسة

نزاء سجون المنطقة الشرقية يستأنفون
دراستهم في التعليم العام والجامعي

 -العدد ( - )٩٠شعبان ١٤٤٠هـ (أبريل ٢٠١٩م)
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وفد جامعة المعرفة يزور إصاحية الرياض

الرياض  -اإصاح

انطاقـ ـاً م ــن مب ــدأ َ
الش ــراكة ااس ــتراتيجية ب ــن وزارة الداخلي ــة
امؤسس ــات التعليمي ــة ،زار
م َثل ـ ًة بامديري ــة العام ــة للس ــجون وب ــن َ
وفـ ـ ٌد م ــن جامع ــة امعرف ــة إصاحيـ ـ َة الري ــاض ،برئاس ــة الدكت ــور
جابــر بــن محمــد اليمانــي عميــد كليــة الصيدلــة باجامعــة .وكان ي
اســتقبال الوفــد الدكتــور ســلطان بــن خلــف النــوري مديــر مشــروع
َ
الشــراكة مــع جامعــة امعرفــة ي امديريــة العامــة للســجون ،واأســتاذ
محم ــد ب ــن عل ــي اأحم ــري مدي ــر ش ــعبة الرعاي ــة ااجتماعي ــة.
وقـــد اســـته َل الوفـــ ُد زيارتـــه مقابلـــة مديـــر إصاحيـــة الريـــاض
الرائــد علــي بــن راشــد الزهرانــي ،حيــث مــت مناقشــة اخدمــات
التعليمي ــة والتدريبي ــة لن ــزاء اإصاحي ــة ،بع ــد ذل ــك ق ــام الوف ــد
بجول ــة ميداني ــة عل ــى الوح ــدات الس ــجنية ،وكذل ــك زي ــارة وح ــدة
الرعايـــة الاحقـــة ،ومراكـــز اأعمـــال ،باإضافـــة إلـــى امركـــز
الصحــيَ ،
واطل ـ َع الوفــد الزائــر علــى الـ ـ َمرافق الصحيــة كاف ـ ًة مــن
10

العيــادات الطبيــة ،وامختَبَــرات ،ومركــز اأشـ َعة متكامــل اخدمــات،
والصيدليـــة ،وتض َمـــ َن جـــدو ُل الزيـــارة ِ
ااطـــاع علـــى الفصـــول
الدراســـية وقاعـــات ااختبـــارات للتأ ُكـــد مـــن جاهزيـــة البنيـــة
التحتي ــة لتق ــدم احت ــوى العلم ــي للن ــزاء بأفض ــل الوس ــائل.
مبـــان حديثـــة
ٍ
وقـــد أبـــدى الوفـــ ُد إعجابهـــم مـــا شـــاهدوه مـــن
و َمرافـــق خدميـــة تأهيليـــة وإصاحيـــة ،تُســـهِ م ي تســـهيل مهـــام
الشــركاء ااســتراتيجين للمديريــة العامــة للســجون ي أداء دورهــم
امنط ِل ــق م ــن مس ــؤوليتهم ااجتماعي ــة ج ــاه الن ــزاء.
تأت ــي ه ــذه الزي ــارة ِض ْم ــن اجه ــود َ
امنظم ــة الت ــي تعم ــل عليه ــا
امديريـــة العامـــة للســـجون لتعزيـــز الوعـــي منســـوبيها ونـــزاء
الس ــجون ،م ــن خ ــال تهيئ ــة البني ــة التعليمي ــة امائم ــة ،وتوفي ــر
التأهي ــل العلم ــي لن ــزاء ونزي ــات الس ــجون ،ومس ــاعدتهم عل ــى
إيجـــاد فـــرص وظيفيـــة بعـــد انتهـــاء محكوميتهـــم.

 -العدد ( - )٩٠شعبان ١٤٤٠هـ (أبريل ٢٠١٩م)
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مركز تدريب السجون بمحافظة ج َدة يحتفل بتخريج
التخصصية في أمن وأعمال السجون
الملتحقين بالدورات
ُ

مكة امكرمة  -اإصاح

نيابـ ـ ًة ع ــن مدي ــر ع ــام الس ــجون ،رع ــى مس ــاعد مدي ــر الس ــجون
منطقــة مكــة امك َرمــة العميــد الدكتــور إبراهيــم بــن ســعد الغامــدي
حفـــل تخريـــج املتحقـــن بعـــددٍ مـــن الـــدورات ي برنامـــج أمـــن
وأعم ــال الس ــجون م ــن مرك ــز تدري ــب الس ــجون محافظ ــة جـ ـ َدة.
ويه ــدف ه ــذا البرنام ــج إل ــى إكس ــاب العامل ــن ي جمي ــع مديري ــات
الســـجون مناطـــق امملكـــة أُ ُســـس امعـــارف وامهـــارات ي أمـــن
وأعم ــال الس ــجون.
وأوض ــح مدي ــر قس ــم العاق ــات والتوجي ــه النقي ــب ترك ــي الش ــلوي
أن سياس ــة التدري ــب ي مرك ــز تدري ــب الس ــجون تنطل ــق م ــن رؤي ــةٍ
أساســـها تقـــدم أفضـــل احلـــول التدريبيـــة ي علـــوم الســـجون
ُ
بجوانبهـــا اأمنيـــة والتأهيليـــة واإصاحيـــة؛ لتمكـــن منســـوبي
قطــاع الســجون والقطاعــات اأمنيــة اأخــرى مــن التم ُيــز ي اأداء
الوظيفــي مــن خــال توفيــر فــرص تدريبيــة فاعلــة عاليــة امســتوى،
وتعزي ــز التع ــاون م ــع الش ــركاء ي تق ــدم برام ــج تدريبي ــة رائ ــدة
12

باعتم ــاد أفض ــل اممارس ــات امهني ــة ي مج ــال ام ــوارد البش ــرية.
كمـــا أوضـــح مديـــر شـــعبة التعليـــم النقيـــب منصـــور الســـلمي أن
برنام ــج أم ــن وأعم ــال الس ــجون لأف ــراد اش ــتمل عل ــى س ـ ّـت عش ــرة
دورة ي نســـخته الثانيـــة ،والتحـــق بهـــذا البرنامـــج  ٥١٧متدربـــاً،
قض ــوا س ــتة أس ــابيع مرك ــز تدري ــب الس ــجون تل َق ــوا فيه ــا العل ــوم
النظريــة وامهــارات اميدانيــة ي علــوم أمــن وحمايــة الســجناء وأمــن
الس ــجون ،إضاف ـ ًة إل ــى امع ــارف العام ــة كاأم ــن الفك ــري واإرش ــاد
الدينـــي واإســـعافات اأوليـــة وااتصـــاات الاســـلكية ،والتعـــ ُرف
عل ــى امؤث ــرات العقلي ــة ،وبع ــد ه ــذه امرحل ــة م ــن التدري ــب يأت ــي
التطبي ــق اميدان ــي (وه ــو م ــا يُعـ ـ َرف بااخت ــزال التدريب ــي) بواق ــع
م ــا م ِك ــن امتدرب ــن م ــن مارس ــة
س ــبعة أس ــابيع ي بيئ ــة العم ــل؛ َ
جمي ــع العل ــوم وامه ــارات الت ــي تلقَوه ــا ي مرك ــز التدري ــب لتك ــون
عونــاً له ــم للعم ــل ي الس ــجون.
وألقـــى قائـــد مركـــز تدريـــب الســـجون محافظـــة جـــ َدة امقـــ َدم

عام ــر ب ــن عل ــي آل س ــلطان كلمــ ًة ع َب ــر فيه ــا ع ــن ش ــكره وامتنان ــه
لس ــعادة مدي ــر ع ــام الس ــجون الل ــواء محم ــد ب ــن عل ــي اأس ــمري،
وســـعادة امســـاعد للتخطيـــط والتطويـــر العميـــد ركـــن الدكتـــور
عب ــداه ب ــن فض ــل الش ــهري ،عل ــى م ــا يُو ِليَان ــه م ــن دع ــم واهتم ــام
للعملي ــة التدريبي ــة ي قط ــاع الس ــجون بش ــكل ع ــام ،ومرك ــز تدري ــب
الس ــجون بش ــكل خ ــاص ،م ــا يترج ــم توجيه ــات صاح ــب الس ــمو
املك ــي وزي ــر الداخلي ــة -حفظ ــه اه -بالتطوي ــر امس ــتمر لأجه ــزة
اأمني ــة للتعا ُم ــل باحترافي ــة م ــع امتغ ِي ــرات كاف ــة ،وتس ــخير مهامه ــا

وقدراتهــا بالتدريــب والتأهيــل اممن َهــج ي خدمــة الوطــن وامواطــن.
ـرض عســكري ش ـ َكل من ِفــذوه مــن خالــه لوحــة (٤
تخلَ ـ َل احف ـ َل عـ ٌ
واء) مناســبة الذكــرى الرابعــة للبيعــة خــادم احرمــن الشــريفن
حفظـــه اه ،كمـــا نُفَـــذ أيضـــاً عـــدد مـــن الفرضيـــات العســـكرية
التـــي تعكـــس مـــا وصـــل إليـــه امتدربـــون مـــن إتقـــان للمهـــارات
اأمنيــة امختلفــة ،وانتهــى احفــل بتكــرم امتفوقــن وامتم ِيزيــن مــن
امتدرب ــن وم ــن منس ــوبي امرك ــز ضباطـ ـاً وأف ــراداً.
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وآخر للسامة
سجون مكة تدشن مركز ًا للخدمات
َ

مكة امكرمة  -اإصاح

دشــن مديــر ســجون منطقــة مكــة امك َرمــة اللــواء ماجــد بــن بنــدر
الدويــش مركــز ومعــرض الســامة ،ومركــز اخدمــات ،والهويــة
اموحــد للنــزاء ،وذلــك بإصاحيــة جـ َـدة ،ويأتــي
اخاصــة للــزي َ
ذلـــك ِض ْمـــن حزمـــة اخطـــط التطويريـــة والتنظيميـــة التـــي
ُجريه ــا س ــجون امنطق ــة.
مركز اخدمات:

وأوضـــح اللـــواء الدويـــش أن مركـــز اخدمـــات هـــو اأول مـــن
نوع ــه عل ــى مس ــتوى الس ــجون ي امملك ــة ،ويه ــدف إل ــى تنظي ــم
مجموعـــة مـــن اخدمـــات ي مبنـــى واحـــد اختصـــار الوقـــت
ي إنه ــاء اإج ــراءات ،ويتض َم ــن مرك ــزاً للتوثي ــق ب ــن ال ــوكاء
أو احام ــن والن ــزاء ،ومكت ــب كتاب ــة ع ــدل ،وغرفــاً للزي ــارات
اخاص ــة للن ــزاء ،وقاع ــة ااس ــتثمار وه ــي خاص ــة لاجتم ــاع
برجــال اأعمــال الراغبــن بااســتثمار داخــل اإصاحيــة أو ي
الـ ـ َمرافق التابع ــة له ــا.
وأك ــد أن اموق ــع مج َه ــز بجمي ــع التقني ــات احديث ــة والازم ــة
امقدمـــة،
لتســـهيل إجـــراءات اأطـــراف امعن َيـــة باخدمـــات
َ
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وأنـــه ســـيجري تعميـــم هـــذه التجربـــة علـــى جميـــع ســـجون
وإصاحيـــات امنطقـــة.
مركز ومعرض باغات السامة:

مــن جانـ ٍـب آخــر افتتــح اللــواء الدويــش مركــز ومعــرض باغــات
جـــدة ،وأشـــار مديـــر
الســـامة ي اإدارة العامـــة إصاحيـــة َ
امقـــدم محمـــد أبـــو حيمـــد
جـــدة
َ
اإدارة العامـــة إصاحيـــة َ
إل ــى أن امع ــرض يه ــدف إل ــى ع ــرض جمي ــع أنظم ــة الس ــامة
امتوفــرة داخــل َمرافــق اإصاحيــة وفــق أعلــى معاييــر الســامة
واحف ــاظ عل ــى اأرواح واممتَل َ ــكات.
ـرض مع ـ َـدات الس ــامة ،وأنظم ــة إطف ــاء احري ــق،
وتض َم ــن امع ـ ُ
وأنظمـــة اإنـــذار امبكـــر عـــن احرائـــق ،ونظـــام ،FM200
ونظـــام  ،SAFTEY WORKSTATIONوقاعـــة
اجتماع ــات.
معدات السامة:
َ
مخصصـــة
جـــدة مركبـــة
تو ِفـــر اإدارة العامـــة إصاحيـــة
َ
َ
ُ
للتدخـــل ي حـــاات الطـــوارئ،
باإضافـــة إلـــى مركبـــة دعـــم

حي ــث ج ــرى جهيزه ــا بجمي ــع امع ـ َـدات الت ــي تس ــاعد فري ــق
الســـامة مباشـــرة حـــاات الطـــوارئ مـــع ضمـــان احافظـــة
علــى ســامة اجميــع باســتخدام تلــك امعـ َـدات حســب اأنظمــة
امعتَ َمـــدة التـــي م تدريـــب العاملـــن عليهـــا.
أنظمة إطفاء احريق:

تض ــم اإصاحي ــة أح ــدث نظ ــام إطف ــاء احري ــق وه ــو نظ ــام
َ
مضخ ــة هائل ــة تُق ـ َـدر
ش ــبكة ال ــرش اآل ــي ،حي ــث م ربط ــه
ِ
ق ــدرة ِ
وتغط ــي َمراف ــق
ضخه ــا بـــ ٢٥٠٠جال ــون ل ــكل دقيق ــة،
اإصاحي ــة كاف ــة بأكث ــر م ــن  ١٥٠٠٠م ـ ّ
ـرش آل ــي.
نظام :FM200

يشـــتمل علـــى أحـــدث أنظمـــة اإطفـــاء ،ويتـــم توزيعـــه داخـــل
غ ــرف تتض َم ــن أجه ــزة متع ــددة ،ويس ــتخدم ه ــذا النظ ــام غ ــازاً
صديقـــاً لإنســـان ،وي حالـــة احريـــق يقـــوم النظـــام بعـــزل
ـوان
اأوكســجن وإطــاق FM٢٠٠إخمــاد احريــق خــال  ٥ثـ ٍ
فقــط مــن إطــاق اإنــذار ،وتت ـ ُم هــذه العمليــة بالكامــل دون أي
ُ
تدخ ــل بش ــري.

أنظمة اإنذار امبكر عن احرائق:

نظـــام  ES3EDWARONGهـــو نظـــام متطـــور ،م ربطـــه
بلوحــة ح ُكــم رئيســة و ٢٧لوحــة فرعيــة و ١٤٠٠٠كاشــف حريــق
ودخ ــان وكاش ــف ح ــراري ،وأجه ــزة إن ــذار صوتي ــة وضوئي ــة.
نظام :SAFTEY WORKSTATION

يت ــم م ــن خ ــال ه ــذا النظ ــام حدي ــد م ــكان انط ــاق اإن ــذار،
وهــو جهــاز عالــي القــدرة ،مهمتــه إنهــاء حالــة الطــوارئ بأســرع
وق ــت مك ــن وبأق ـ ِل اخس ــائر ،عب ــر َع ـ ْرض اموق ــع م ــن خ ــال
موض ــح عليه ــا جمي ــع أجه ــزة اإن ــذار اموج ــودة
خريط ــة كامل ــة َ
ومواقعه ــا بالتحدي ــد ،ليتســنَى حدي ــد م ــكان احال ــة الطارئ ــة
ب ــك ِل دق ــة وس ــرعة.
قاعة اجتماعات:

يتـــم ي هـــذه القاعـــة عـــرض ومناقشـــة فرضيـــات اإخـــاء
واإي ــواء داخ ــل الوح ــدات الس ــجنية لتُحاك ــي الواق ــع للعامل ــن
والنــزاء وتدريبهــم علــى التصـ ُرف ي احــاات الطارئــة ،وذلــك
مش ــاركة ع ــدد م ــن اجه ــات ذات العاق ــة.

 -العدد ( - )٩٠شعبان ١٤٤٠هـ (أبريل ٢٠١٩م)
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مدير السجون بالمنطقة الشرقية يدشن
برنامج مكافحة التدخين بسجن الدمام

الشرقية  -اإصاح

دشـــن مديـــر الســـجون بامنطقـــة الشـــرقية العميـــد راكان
الش ــعان ،ومس ــاعد مدي ــر ع ــام الش ــؤون الصحي ــة للصح ــة
العامــة بامنطقــة الشــرقية الدكتــور عبدالرحمــن أبــو داهــش،
برنام ــج مكافح ــة التدخ ــن ب ــاإدارة العام ــة لس ــجن الدم ــام،
وذلـــك بحضـــور مديـــر إدارة التأهيـــل واإصـــاح بســـجون
امنطقـــة الشـــرقية العقيـــد محمـــد بـــن مشـــهور ،ومديـــر
برنامــج مكافحــة التدخــن الدكتــور أمــن آل غريــب ،ومديــر
اإدارة العام ــة لس ــجن الدم ــام العقي ــد محم ــد احبيش ــي.
يأت ــي ذل ــك ي إط ــار مس ــاعدة الن ــزاء عل ــى اإق ــاع ع ــن
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التدخ ــن ومكافحت ــه م ــن خ ــال التوعي ــة والع ــاج ،ليش ــمل
هــذا البرنامــج جميــع الســجون الفرعيــة بامنطقــة الشــرقية،
صص ــت أجنح ــة لغي ــر امدخن ــن ،ويت ــم العم ــل عل ــى
حي ــث خُ ِ
حقيــق أهــداف البرنامــج ي احــد مــن نســبة التدخــن بــن
الن ــزاء ،وتوفي ــر بيئ ــة عم ــل صحي ــة م ــا يض َم ــن س ــامة
النـــزاء والعاملـــن مـــن أضـــراره ،ومســـاعدة الراغبـــن ي
اإق ــاع عن ــه بتق ــدم اخدم ــات العاجي ــة س ــلوكياً ودوائي ـاً.
ويتـــم تقييـــم النزيـــل َ
كل أســـبوع مـــن بدايـــة اإقـــاع حتـــى
نهاي ــة فت ــرة امتابع ــة.

درات..
سجون مكة
َ
المكرمة تحتفي بت ََعافي  ٢٠نزيا من مدمني المخ ِ
ً
المكرمة يخ ِرج الدفعة اأولى
مدير السجون بمنطقة مكة
َ
من النزاء المستفيدين من برنامج «إشراقة»

مكة امكرمة  -اإصاح

انطاقــاً م ــن رس ــالة امديري ــة العام ــة للس ــجون ي التأهي ــل
واإصـــاح وتعزيـــز الوعـــي لنزائهـــا ،رعـــى ســـعادة اللـــواء
ماجــد بــن بنــدر الدويــش تخريــج الدفعــة اأولــى مــن النــزاء
امس ــتفيدين م ــن مرك ــز معاج ــة اإدم ــان «إش ــراقة» بس ــجن
برم ــان محافظ ــة ج ـ َـدة والبال ــغ عدده ــم  ٢٠مس ــتفيداً.
اجدي ــر بال ِذ ْك ــر أن برنام ــج «إش ــراقة» يعم ــل عل ــى ع ــاج
وتأهي ــل متعاط ــي ومدمن ــي امخــ ِدرات م ــن الس ــجناء ،ويُ َعــ ُد
م ــن البرام ــج الرائ ــدة عل ــى مس ــتوى امملك ــة ،ويق ــوم عل ــى
هــذا البرنامــج نخب ـ ٌة مــن اأخصائيــن النفســين ومرشــدي
ال َت َع ــاي واإرش ــاد ال ِدين ــي ،ويعتم ــد عل ــى مجموع ــة أنش ــطة
أساســها العلمــي ي الغالــب مــن برنامــج «ماتركــس»
تســتم ُد
َ
العامــي ،مــع التركيــز علــى جوانــب التفا ُعــل الذاتــي للســجن
َ
وغـــ ْرس روح التفـــاؤل واأمـــل وتعزيـــز الثقـــة بالنفـــس

وااعتم ــاد عل ــى الكف ــاءة الذاتي ــة والرقاب ــة الش ــخصية.
حض ــر احفــ َل مجموعــ ٌة م ــن الضب ــاط والعامل ــن ،وامدي ــر
العـــام لشـــركة «قـــوم» امشـــ ِغلة مراكـــز «إشـــراقة» علـــى
مس ــتوى امملك ــة اأس ــتاذ عب ــداه امط ــوع ،وامش ــرف الفن ــي
علـــى البرنامـــج اأســـتاذ جمـــال صالـــح ،والفريـــق امعالـــج
مرك ــز «إش ــراقة» بج ـ َـدة.
وقـــد تخلَـــ َل برنامـــ َج احفـــل الـــذي قـــ َدم لـــه أحـــد خ ِريجـــي
ـات م ــن الق ــرآن الك ــرم ،وم ــوذج ح ــي لبيئ ــة
برنام ــج «إش ــراقة» آي ـ ٌ
اجلســات العاجيــة ،وق ـ َدم اخريجــون نشــيداً يع ِبــر عــن رغبتهــم
اج ــادة ي ال َت َع ــاي م ــن ه ــذه اآف ــة اخطي ــرة ،ث ــم كلم ــة لراع ــي
احف ــل الل ــواء ماج ــد ب ــن بن ــدر الدوي ــش ،باإضاف ــة إل ــى كلم ــة
مدي ــر ش ــركة «ق ــوم» امشــ ِغلة مراك ــز «إش ــراقة» اأس ــتاذ فيص ــل
امط ــوع ،واختُ ِتـ ـ َم احفـ ـ ُل بتب ــا ُدل الهداي ــا والص ــور التذكاري ــة.
 -العدد ( - )٩٠شعبان ١٤٤٠هـ (أبريل ٢٠١٩م)
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ٍ
لثاثة من منسوبي سجون مكة
بأمر وزير الداخلية ..نوط اأمن

مكة امكرمة  -اإصاح

أصــدر صاحــب الســمو املكــي اأميــر عبدالعزيــز بــن ســعود
ب ــن ناي ــف وزي ــر الداخلي ــة ق ــراراً من ــح ن ــوط اأم ــن لثاث ــة
م ــن منس ــوبي س ــجون منطق ــة مك ــة امك َرم ــة نظي ــر جهوده ــم
وتفانيه ــم ي مج ــال عمله ــم.
وقلَــد مدي ــر س ــجون منطق ــة مك ــة امك َرم ــة الل ــواء ماج ــد ب ــن
بنــدر الدويــش ،بحضــور مســاعد مديــر ســجون منطقــة مكــة
امك َرم ــة العمي ــد الدكت ــور إبراهي ــم الغام ــدي ،ومدي ــر إدارة
العمليـــات بســـجون منطقـــة مكـــة امك َرمـــة العقيـــد صالـــح
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القحطان ــي ،ن ــوط اأم ــن ل ـ ٍ
ـكل م ــن وكي ــل رقي ــب بن ــدر ب ــن
أحمــد عطيــة الزهرانــي ،واجنــدي محمــد بــن ســعد ســاعد
اجهن ــي ،واجن ــدي ط ــال ب ــن مريزي ــق حس ــن الرش ــيدي.
وشـــكر مديـــر عـــام الســـجون اللـــواء محمـــد بـــن علـــي
اأســمري صاحــب الســمو املكــي وزيــر الداخليــة علــى هــذه
اللفتــة الكرمــة وغيــر امســتغ َربة مــن ســم ِوه الكــرم ،متم ِني ـاً
أن يكـــون ذلـــك حافـــزاً لعمـــوم منســـوبي امديريـــة العامـــة
للس ــجون لب ــذل مزي ـ ٍـد م ــن اجه ــد والعط ــاء.

المديرية العامة للسجون توقِ ع اتفاقيات استثمارية
جدة  -اإصاح

و َقع ــت امديري ــة العام ــة للس ــجون اتفاقيتَ ــي تش ــغيل م ــع مجموع ــة
«فقيـــه» للدواجـــن ،ومجموعـــة مخابـــز «افنـــدوم» ،وحلويـــات
«باتش ــي» ،ي مكت ــب مدي ــر ع ــام الس ــجون محافظ ــة جــ َدة ،وذل ــك
ي إط ــار اخط ــة ااس ــتراتيجية للمديري ــة العام ــة للس ــجون الت ــي
ـت بداي ــة ه ــذا الع ــام ،والت ــي تش ــمل حقي ــق برنام ــج «ج ــودة
أُعلن ـ ْ
احي ــاة» امعلَ ــن عن ــه ي رؤي ــة ٢٠3٠م.
وتهــدف ااتفاقيــات امو َقعــة إلــى تشــغيل وإدارة الـ ـ َمرافق اخدميــة
داخ ــل إصاحي ــة ذهب ــان بج ـ َدة ،وتش ــغيل الن ــزاء والنزي ــات فيه ــا
اكتســاب امهــارات التــي تســاعدهم علــى امنافســة ي ســوق العمــل
بع ــد انته ــاء محكومياته ــم.
وقــد أوضــح مديــر عــام الســجون اللــواء محمــد بــن علــي اأســمري
أن هـــذه ااتفاقيـــات مثـــل نـــواة َشـــراكة حقيقيـــة بـــن الســـجون
والقط ــاع اخ ــاص ،لإس ــهام ي بن ــاء اإنس ــان وإعادت ــه للمش ــاركة
ي ازده ــار وطن ــه ،وع َب ــر الل ــواء اأس ــمري ع ــن ش ــكره للش ــركاء
ترح ــب ب ــكل فك ــرة
احالي ــن ،مؤ ِك ــداً أن امديري ــة العام ــة للس ــجون ِ
اســـتثمارية مـــن شـــأنها حقيـــق قيمـــة ُمضافـــة للعمـــل ي جميـــع
إصاحي ــات امملك ــة.
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سمو وزير الداخلية يرعى
حفل إعان الخطة ااستراتيجية
للمديرية العامة للسجون

الرياض  -اإصاح

رع ــى صاح ــب الس ــمو املك ــي اأمي ــر عبدالعزي ــز ب ــن س ــعود ب ــن
ناي ــف ب ــن عبدالعزي ــز وزي ــر الداخلي ــة رئي ــس امجل ــس اأعل ــى
للســـجون ،حفـــل إعـــان اخطـــة ااســـتراتيجية للمديريـــة
العام ــة للس ــجون ،وذل ــك ي إصاحي ــة ذهب ــان بج ـ َـدة.

ـب الســمو
وكان ي اســتقبال ســم ِوه لــدى وصولــه مقـ َر احفــل صاحـ ُ
املكـــي اأميـــر عبـــداه بـــن بنـــدر بـــن عبدالعزيـــز نائـــب أميـــر
منطق ــة مك ــة امك َرم ــة ،ومدي ــر ع ــام الس ــجون الل ــواء محم ــد ب ــن
عل ــي اأس ــمري.
20

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﺰﻻء وﻓﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﻓﺘﺮة ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺎﺗﻬﻢ

اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺠﻮدة اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﺘﺤﺪاث ﺑﺮاﻣﺞ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ

اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺴﺠﻮن

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﺠﺮد
إﻟﻰ ﺑﻴﺌﺔ إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺴﺠﻨﻴﺔ

اﻟﺸﺮاﻛﺎت
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺴﺠﻮن واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ و اﻟﺨﺎص

وفــور وصــول ســم ِوه ُعــزف الســام املكــي ،بعــد ذلــك افتتــح ســم ُوه
قاعــة امؤمــرات الرئيســة باإصاحيــة.
وبع ــد أن أخ ــذ س ــم ِوه مكانَ ـ ُه ي احف ــل بُــدئ احف ــل بت ــاوة آي ـ ٍ
ـات
رح ــب ي
م ــن ال ِذ ْك ــر احكي ــم ،ث ــم ألق ــى مدي ــر ع ــام الس ــجون كلم ـ ًة َ
مســتهلِها بســم ِوه ،من ِوهـاً بالدعــم غيــر احــدود الــذي تلقــاه امديريــة
العامـــة للســـجون كحـــال بقيـــة القطاعـــات اأمنيـــة مـــن حكومـــة
خــادم احرمــن الشــريفن املــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود،
وصاح ــب الس ــمو املكــي اأمي ــر محم ــد بــن س ــلمان ب ــن عبدالعزي ــز
ول ــي العه ــد نائ ــب رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء وزي ــر الدف ــاع ،حفظهم ــا
اه ،مش ــيراً إل ــى أن خط ــة ااس ــتراتيجية العام ــة للس ــجون ج ــاءت
لتعزي ــز مفه ــوم اأم ــن وبن ــاء منظوم ــة تأهي ــل وإص ــاح للن ــزاء.
بعده ــا ش ــاهد س ــمو وزي ــر الداخلي ــة فِ لْمـ ـاً وثائقيـ ـاً ع ــن اخط ــة
ااس ــتراتيجية للس ــجون وم ــا تش ــمله م ــن َمح ــاور.
ث ــم دش ــن س ــم ُوه ع ــدداً م ــن امب ــادرات الت ــي ش ــملت برنام ــج "ثق ــة"
امص َمـــم لتأهيـــل النـــزاء الذيـــن تبقَـــى علـــى محكوميتهـــم ســـتة
أش ـ ُهر ،ومبــادرة مراكــز اأعمــال اخاصــة بتســهيل إجــراءات نــزاء

الخطة ااستراتيجية تتوافق مع متطلبات
ً
المرحلة سعيا لتحقيق الرسالة النبيلة لتأهيل نزاء
المؤسسات اإصاحية.

حق ــوق امطالب ــات امالي ــة.
بع ــد ذل ــك َش ــهِ َد س ــم ُوه توقي ــع اتفاقي ــة تأس ــيس كراس ــي بحثي ــة
للوقاي ــة م ــن اجرم ــة ،ب ــن امديري ــة العام ــة للس ــجون والش ــركة
الســـعودية للصناعـــات اأساســـية "ســـابك " ،وســـتدعم ااتفاقيـــة
متخصص ــة.
تأس ــيس ثاث ــة كراس ــي بحثي ــة ي ث ــاث جامع ــات
ِ
كمــا َشــهِ َد ســمو وزيــر الداخليــة توقيــع مذكــرة تفا ُهــم بــن امديريــة
العام ــة للس ــجون وجامع ــة اإم ــام محم ــد ب ــن س ــعود اإس ــامية،
بحيـــث تُتيـــح اجامعـــة للنـــزاء الدراســـة اجامعيـــة ،إلـــى جانـــب
إقام ــة برام ــج تدريبي ــة للعامل ــن ي امديري ــة العام ــة للس ــجون.
حض ــر احف ـ َل معال ــي رئي ــس أم ــن الدول ــة اأس ــتاذ عبدالعزي ــز ب ــن
محم ــد الهويرين ــي ،ومعال ــي نائ ــب وزي ــر الداخلي ــة الدكت ــور ناص ــر
ب ــن عبدالعزي ــز ال ــداود ،ومعال ــي مدي ــر جامع ــة اإم ــام عض ــو هيئ ــة
كب ــار العلم ــاء اأس ــتاذ الدكت ــور س ــليمان ب ــن عب ــداه أب ــا اخي ــل،
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وع ــدد م ــن أصح ــاب امعال ــي وكب ــار امس ــؤولن.
هـــذا وقـــد ُســـلِ َطت اأضـــواء علـــى خطـــة ااســـتراتيجية العامـــة
للســـجون عبـــر الفِ لْـــم الوثائقـــي "مـــن هنـــا نبـــدأ" الـــذي أنتجتـــه
امديريـــة العامـــة للســـجون ،وقـــد اســـتهلَت امديريـــة هـــذا الفِ لْـــم
بالكلمـــات اآتيـــة:
ي بل ــد العــزَة والش ــموخ ،وم ــأرز التوحي ــد والعقي ــدة ،حي ــث كرام ــة
اإنس ــان تُص ــان ،وي ظـ ـ ِل قي ــادة مل ــك الع ــزم واح ــزم ،ومس ــاندة
عضي ــدة م ــن حام ــل ل ــواء الش ــباب وقائ ــد رؤي ــة الوط ــن َ
الط ُموح ــة،
ومبارك ــة و َد ْع ــم أس ــد اأم ــن وقائ ــد العي ــون الس ــاهرة ي خدم ــة
اه ثــم امليــك والوطــن ،تأخذنــا امديريــة العامــة للســجون ي جولــة
ســريعة علــى أه ـ ِم مشــاريعها التح ُوليــة وبرامجهــا امتن ِوعــة الهادفــة
لنَقْل ــة نوعي ــة للبيئ ــة الس ــجنية نح ــو اأفض ــل.
وب َقــ ْدر اتس ــاع ال ــرؤى تتَس ــع اخط ــوات ،وم ــا أن قص ــص النج ــاح
تب ــدأ برؤي ــة ،فم ــن هن ــا نب ــدأ برس ــم خط ــة اس ــتراتيجية تتواف ــق
م ــع متطلَب ــات امرحل ــة ،س ــعياً لتحقي ــق الرس ــالة النبيل ــة الهادف ــة
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امؤسســات اإصاحيــة ،وإعادتهــم إلــى
لرعايــة وتأهيــل نــزاء هــذه َ
امجتمــع عناصــر فاعلــة تكــون ســواعد بنــاء ا َم َعــاول هــدم ،وجــزء
م ــن خط ــة الوط ــن نح ــو التحــ ُول ا عالــ ًة عليه ــا.
وم ــن هن ــا كان ا بــ َد م ــن وقف ــة إع ــادة هيكل ــة منظوم ــة التأهي ــل
واإصـــاح ،وتهيئـــة اأرضيـــة الصلبـــة لذلـــك مـــن خـــال خطـــة
تصني ــف الن ــزاء وف ــق العدي ــد م ــن امعايي ــر الدقيق ــة ،عل ــى اعتب ــار
أن التصني ــف م ــن أه ــم مرتَ َك ــزات النج ــاح ي عال ــم الس ــجون.
مخصص ــة للن ــزاء اأجان ــب حي ــث تُقــ َدم برام ــج خاص ــة
فس ــجو ٌن
َ
له ــم تت ــاءم م ــع فت ــرة بقائه ــم اح ــدودة ي ه ــذه الب ــاد ،وس ــجو ٌن
مخصصـــة للنـــزاء الســـعودين ،يســـتفيدون فيهـــا مـــن البرامـــج
َ
التأهيليــة واإصاحيــة قصيــرة وطويلــة امــدى ،والرعايــة الاحقــة
مِ َـــا بعـــد اإفـــراج عنهـــمَ ،عبْـــر أجهزتنـــا اإصاحيـــة وشـــركائنا
ااس ــتراتيجين ي منش ــآت حديث ــة وف ــق أفض ــل امعايي ــر العامي ــة،
وتلتــزم امديريــة العامــة للســجون بتقــدم الرعايــة امناســبة جميــع
الن ــزاء ٌ
كل بحس ــب احتياجات ــه وم ــا يناس ــبه.

التقنية:

وعلــى اعتبــار أ َن التقنيــة هــي الشــريان الرئيــس لنجــاح أي َ
منظمــة،
وتُ َع ـ ُد اخي ــار اأمث ــل لارتق ــاء بج ــودة العم ــل ،فق ــد أَ ْولَــت امديري ــة
العامـــة للســـجون اجانـــب التقنـــي تركيـــزاً كبيـــراً ي خططهـــا
َ
الرئيس لنجاح أي منظمة،
التقنية هي الشريان
َ َْ
والمديرية العامة للسجون أولت الجانب التقني
ً
ً
تركيزا كبيرا في خططها.

امســـتقبلية ،يتَضـــح ذلـــك مـــن خـــال اســـتحداثها مجموعـــ ًة مـــن
البرامـــج والتطبيقـــات التقنيـــة امم َيـــزة التـــي تســـتهدف تطويـــر
اخدمـــات امق َدمـــة للجمهـــور الداخلـــي واخارجـــي للمديريـــة.

"ل ِبيه":

هـــو مشـــروع نظـــام إلكترونـــي تفا ُعلـــي اســـتقبال الشـــكاوى
وااقتراحـــات وااستفســـارات حـــول أعمـــال امديريـــة العامـــة
ـص الس ــجون
للس ــجون ي ِ
أي وق ــت وبش ــكل حظ ــي ،ليق ــوم مخت ـ ُ
باتخ ــاذ م ــا يل ــزم جاهه ــا ،واإجاب ــة عل ــى صاح ــب الطل ــب ب ــك ِل
يُ ْســـر وســـهولة.
ُ
ِ
" لبيه" مشروع نظام إلكتروني تفاعلي استقبال
الشكاوى وااقتراحات وااستفسارات.

والتواصــل بــن جميــع اإدارات واجهــات ذات
ويُتيــح النظــام الربــط
ُ
العاق ــة بش ــكل إلكترون ــي ،وس ــيتم العم ــل عل ــى إتاح ــة اس ــتخدام
التواصـــل مـــع اجهـــات ذات
النظـــام للنزيـــل بحيـــث ُم َكـــن مـــن
ُ
العاقــة لإجابــة علــى ااستفســارات ومعاجــة أي شــكوى .وتأمــل
امديري ــة العام ــة للس ــجون أ ْن يك ــون "ل ِبي ــه" أح ــد أه ــم مش ــاريعها
ي التيس ــير عل ــى الن ــاس والقض ــاء عل ــى البيروقراطي ــة اإداري ــة
وتس ــريع إج ــراءات م ــرور امعلوم ــة م ــا ا يُ ِخ ـ ُل بد َقته ــا وس ــامتها.

"ف ِرجت":
ُ

ُ
حلقاتها
فلما استحكمت
ضاقت َ

فـــرج
وإن ضاقـت لهـا
َإن اأمــو َر ْ
ٌ
منفـرج
الهـم
يا
صاحـب َ
ٌ
َ
الـه ِـم َإن َ

فر ُج
ُف ِر َج ْت
ُ
وكنت أظنُ ها ا ُت َ

شـداد فــرج ُ
اه
أمـور
كم من ٍ
ٍ َ
فإن الفــارج ُ
اه
أبش ْـر
بخيـر َ
ِ
ٍ
َ

إ َن غايــة هــذه امبــادرة هــي حقيــق الريــادة ي تقــدم أرقــى وأســهل
اخدمــات مســاعدة الـ ـ ُم ِ
الســداد عنهــم ي احــق
عسرين ي تعجيــل َ

اخــاص موثوقيــة وخصوصيــة عاليــة ،مــن خــال تطبيــق إلكترونــي
ُمت ــاح للجمي ــع ،حي ــث يت ــم َح ْص ــر أع ــداد الـ ـ ُم ِ
عسرين بد َق ــة عالي ــة،
وذلــك مــن خــال الربــط بــن اجهــات امعن َيــة كافــة ومنهــا امديريــة
ُ
ٌ
ُ ْ
"ف ِرجت" مبادرة غايتها تحقيق الريادة في تقديم
ُ
عسرين.
أرقى وأسهل الخدمات لمساعدة الـم ِ

ومؤسســة النقــد.
العامــة للســجون ،ووزارة العــدل ،ووزارة العمــل،
َ
الس ــداد الدخ ــول للتطبي ــق اإلكترون ــي ،ث ــم
ويحـ ـ ُق أي راغ ــب ي َ
ســداد امبلــغ الــذي يرغبــه ،كمــا مكنــه متابعــة التطــورات بعــد ذلــك
تقنيـ ـاً حي ــث تصل ــه رس ــالة برف ــع التعامي ــم ع ــن النزي ــل ،ورس ــالة
أخ ــرى بتحري ــك حس ــاباته البنكي ــة ،وثالث ــة بأن ــه م اإف ــراج ع ــن
النزي ــل ،وكل ذل ــك يت ــم ي وق ــت قصي ــر م ــع مراع ــاة ع ــدم إظه ــار
هوي ــة النزي ــل.

المحا َكمات عن ُب ْعد:

وق ــد ش ــرعت امديري ــة العام ــة للس ــجون بالتع ــاون م ــع وزارة الع ــدل
ي تب ِنــي نظــام ال َت َقاضــي امرئــي (احا َكمــات عــن بُ ْعــد) ،ويُ َعـ ُد هــذا
النظ ــام أح ــد أب ــرز اأمثل ــة الناجح ــة لتوظي ــف التقني ــة ي البيئ ــة
ـــن إلكترونيـــاً عبـــر دوائـــر
اإصاحيـــة ،حيـــث يتـــم َربْـــط اموقِ َع ْ
َ َ
َ
المديرية العامة للسجون تتبنى نظام التقاضي
المرئي بالتعاون مع وزارة العدل.

تلفزيوني ــة مغلَق ــة م ــا يكف ــل للنزي ــل حقوق ــه الش ــرعية والنظامي ــة
كاف ــة م ــن داخ ــل الس ــجن دون احاج ــة لنَقْل ــه إل ــى احكم ــة وم ــا
يترتَـــب علـــى ذلـــك مـــن مخاطـــر أمنيـــة وكلفـــة تشـــغيلية عاليـــة.
باإضافـــة إلـــى إمكانيـــة توثيـــق احاكمـــات للرجـــوع لهـــا وقـــت
احاج ــة.

خطة تطويرية وفق رؤية الوطن
:٢٠٣٠

وحرصـــاً علـــى حويـــل البيئـــة الســـجنية مـــن مفهـــوم العقـــاب
امجـ ـ َرد إل ــى بيئ ــة إصاحي ــة ُح ــدِ ث الف ــرق ،وتنفي ــذاً لتوجيه ــات
صاحــب الســمو املكــي اأميــر عبدالعزيــز بــن ســعود بــن نايــف بــن
عبدالعزي ــز وزي ــر الداخلي ــة -حفظ ــه اه -بإع ــداد خط ــة تفصيلي ــة
تطويري ــة منش ــآت الس ــجون وف ــق رؤي ــة الوط ــن  ،٢٠3٠فق ــد قام ــت
امديريــة العامــة للســجون بإعــداد خططهــا الازمــة واضع ـ ًة نصــب

 -العدد ( - )٩٠شعبان ١٤٤٠هـ (أبريل ٢٠١٩م)
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المديرية العامة للسجون تضع خطة تطويرية
ً
وفق رؤية الوطن  ٢٠٣٠إنفاذا لتوجيهات سمو وزير
الداخلية.

امســـتأجرة ،حقيقـــاً مبـــدأ ترشـــيد
أعينهـــا هـــدف إلغـــاء امبانـــي
َ
النفق ــات احكومي ــة ،فه ــذه امبان ــي ا تدع ــم العملي ــة اإصاحي ــة
والتأهيليـــة نظـــراً لســـوء بنيتهـــا التحتيـــة ومحدوديـــة طاقتهـــا
م ــا يشــتِت اجه ــود واإمكان ــات امادي ــة والبش ــرية.
ااس ــتيعابيةَ ،
وقـــد تض َمنـــت اخطـــة إلغـــاء  ٤٩ســـجناً
مســـتأجراً ،واســـتبدالها
َ
بإنشــاء  ٢٧ســجناً حكومي ـاً ي مختلــف مناطــق امملكــة ،وقــد أُغ ِل ـ َق
ـتأجراً ،فضـ ًـا عــن إغــاق  3مبـ ٍـان إداريــة.
حتــى اآن  ١١ســجناً مسـ َ

التفاهم:
مذكرات
ُ

وإمان ـاً بأهميــة َ
الشــراكات ي صقــل العمــل التأهيلــي واإصاحــي
ي امديري ــة العام ــة للس ــجون ،فق ــد ش ــرعت امديري ــة بعق ــد ع ــدد
م ــن ورش العم ــل م ــع العدي ــد م ــن ال ــوزارات والهيئ ــات واجمعي ــات
ذات العاقــة ،والتــي أثمــرت -بفضــل اه تعالــى -عــن توقيــع عــدد
مــن مذكــرات التفا ُهــم مــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ،ووزارة
البيئ ــة والزراع ــة ،ووزارة الش ــؤون اإس ــامية والدع ــوة واإرش ــاد،
ووزارة اإســكان ،ووزارة احــج والعمــرة ،ووزارة التجــارة وااســتثمار،
ووزارة العمــل والتنميــة ااجتماعيــة ،ووزارة التعليــم ،وجامعــة اإمــام
وامؤسســة العامــة
محمــد بــن ســعود اإســامية ،وجامعــة امج َمعــة،
َ
24

للتدريـــب التقنـــي وامهنـــي ،والبريـــد الســـعودي ،وبنـــك التنميـــة
ااجتماعي ــة ،وبرنام ــج التعام ــات اإلكتروني ــة احكومي ــة "يَ ِس ــر"،
واجمعيـــة العربيـــة الســـعودية للثقافـــة والفنـــون ،وجمعيـــة ريـــادة
اأعم ــال بجامع ــة امل ــك س ــعود ،وش ــركة "عل ــم" ،وكلي ــات امعرف ــة
للعلــوم والتقنيــة ،وأكادميــة "سيســكو" ،وشــركة "أرامكــو" الســعودية،
والشــركة الوطنيــة للصناعــات اأساســية "ســابك" ،وجمعيــة "نبــراس"
ً
ِ
المديرية العامة للسجون توقع عددا من مذكرات
َ
ُ
من الوزارات والجهات المعنية؛
التفاهم مع العديد َ
ً
إيمانا منها بأهمية الشراكات في صقل العمل
التأهيلي.

للتنميــة والتضامــن ،ومجلــس إدارة اجمعيــات التعاونيــة ،واجمعيــة
النحال ــن
التعاوني ــة لنب ــات اليس ــر والنبات ــات الصحراوي ــة ،وجمعي ــة َ
التعاوني ــة بالباح ــة ،وس ــتكون مذك ــرات التفا ُه ــم ه ــذه -ب ــإذن اه-
م ــن أه ــم رواف ــد العملي ــة اإصاحي ــة ي عال ــم الس ــجون.
ختامـ ـاً ،ف ــوق الق َم ــة نعل ــو ،وا تنته ــي آمالن ــا ي التطوي ــر امس ــتمر
والطمــوح امتواصــل لتســخير كل اإمكانــات و َمـ ِد اليــد جميــع اجهــات
ذات العاقــة مــن أجــل بيئــة ســجنية أفضــل تعكــس رق َينــا كأ َمــةٍ زانهــا
اه بالعل ــم واحكم ــة ،وأن َع ـ َم عليه ــا بقي ــادة رش ــيدة َط ُموح ــة.
نفس ِه
ْياء ِه َم َة ِ
َ
وم ْن َتكُ ن َ
العل ُ

ُ
فكل الذي يلقاه فيها ُم َح َب ُب

 -العدد  - ٨٧شعبان ١٤٤٠هـ (أبريل ١٩١٩م)
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تدشين
نظام «ازهلها» ومبادرة «فرصة ثانية»
بالمديرية العامة للسجون
الرياض  -اإصاح

ح ــت رعاي ــة صاح ــب الس ــمو املك ــي اأمي ــر عبدالعزي ــز ب ــن س ــعود ب ــن ناي ــف ب ــن عبدالعزي ــز وزي ــر الداخلي ــة ،دش ــن
صاح ــب الس ــمو اأمي ــر الدكت ــور بن ــدر ب ــن عب ــداه ب ــن مش ــاري ،مس ــاعد وزي ــر الداخلي ــة لش ــؤون التقني ــة ،نظ ــام
«ازهله ــا» ومب ــادرة «فرص ــة ثاني ــة» ،وذل ــك بامديري ــة العام ــة للس ــجون ي الري ــاض.
وأوضــح مديــر عــام امديريــة العامــة للســجون اللــواء محمــد بــن
عل ــي اأس ــمري ي كلم ـ ٍـة ل ــه خ ــال حف ـ ٍـل أُقي ـ َم به ــذه امناس ــبة،
أن نظـــام «ازهلهـــا» ،ومبـــادرة «فرصـــة ثانيـــة» تأتيـــان ِض ْمـــن
َ
اســتراتيجية امديريــة العامــة للســجون ي امجــال التقنــي والتــي
وج ـ َه باعتماده ــا س ــمو وزي ــر الداخلي ــة مطل ــع ه ــذا الع ــام.
َ
أن مبـــادرة «فرصـــة ثانيـــة» تهـــدف إكســـاب النزيـــل
وبـــن َ
َ
امت ــدرب امه ــارات الازم ــة لتصمي ــم وبن ــاء وصيان ــة ش ــبكات
احاس ــب ،م ــا يس ــاعد عل ــى َر ْف ــع اآف ــاق امهني ــة للمتدرب ــن،
ونَ ْش ــر الوع ــي امع ــري باس ــتخدامات التقني ــة ،باإضاف ــة إل ــى
ٍ
شـــهادات
امســـاعدة علـــى تأهيـــل امتـــدرب للحصـــول علـــى
معتَـ ـ َر ٍف به ــا عاميـ ـاً ي مج ــال تقني ــة امعلوم ــات وااتص ــاات،
ـأن امبــادرة جــاءت بالتعــاون بــن اإدارة العامــة لتقنيــة
مفيــداً بـ َ
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امعلومــات ي امديريــة العامــة للســجون وبــن شــركة «سيســكو»
العامي ــة.
أن نظـــام إدارة اخدمـــات
وأبـــان اللـــواء محمـــد اأســـمري َ
اإلكترونيـــة «ازهلهـــا» يســـتهدف خدمـــة منســـوبي الســـجون
كثيـــر مـــن الوقـــت واجهـــد عليهـــم مـــن خـــال
باختصـــار
ٍ
إرس ــال وإم ــام الطلب ــات ب ــن اإدارات واجه ــات ذات العاق ــة
إلكترونيـــاً.
َ
وشــهِ َد احفــل العديــد مــن الفقــرات ،مــا ي ذلــك كلمــة مديــر
اإدارة العام ــة لتقني ــة امعلوم ــات امكلَ ــف ي امديري ــة العام ــة
للســجون اللــواء امهنــدس الدكتــور يحيــى بــن دمــاس الغامــدي،
شـــر َح فيهـــا خطـــة امديريـــة العامـــة للســـجون نحـــو التحـــ ُول
اإلكترون ــي.
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متابع ـ ـ ــات
احـتـفـــــــال

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

افتتــح مديــر عــام الســجون اللــواء محمــد بــن علــي اأســمري أعمــال
املتقــى اأول بعنــوان «نحــو منشـ ٍ
ـآت آمنــة» ،الــذي اســتضافته اإدارة
العام ــة للس ــامة ي امديري ــة العام ــة للس ــجون ي مق ِره ــا الرئي ــس
ـت ثــاث
بالريــاض ،واســتمرت أعمــال هــذا املتقــى يومــن ،وتض َمنـ ْ
جلسـ ٍ
ـات علميــة.
واســـتهدف املتقـــى تطويـــر منظومـــة الســـامة والصحـــة امهنيـــة
للعاملــن والنــزاء منشــآت الســجون ،ونَ ْشــر ثقافــة الســامة و َر ْفــع
الوعـــي لـــدى العاملـــن والنـــزاء .كمـــا اســـتهدف املتقـــى تقـــدم
الدراســـات واحلـــول العلميـــة وال َع َمليـــة إدارة امخاطـــر ،وتطبيـــق
امعايي ــر الدولي ــة خط ــط اإخ ــاء واإي ــواء ي ح ــاات الط ــوارئ،
و َر ْفــع كفــاءة أنظمــة اإنــذار واإطفــاء للوقايــة مــن أخطــار احرائــق.
ـاركة ،واســتقطبت
وم َيــز املتقــى بتبــا ُدل اخبــرات مــع اجهــات امشـ ِ
امديري ــة العام ــة للس ــجون مجموعــ ًة م ــن اخب ــراء للحص ــول عل ــى
النتائ ــج الت ــي يتطلَ ــع امس ــؤولون ي الس ــجون إل ــى حقيقه ــا م ــن
خ ــال ه ــذا املتق ــى ،بالتع ــاون م ــع امديري ــة العام ــة للدف ــاع امدن ــي.
وق ــد تن ــاول امتح ــدث م ــن الدف ــاع امدن ــي امق ـ َدم س ــلمان ب ــن عل ــي
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امؤسســات اإصاحيــة ،والطــرق
القحطانــي متطلَبــات الســامة ي َ
احديث ــة الت ــي م ــن ش ــأنها تعزي ــز اجان ــب الوقائ ــي.
وبـــن منـــدوب الهيئـــة ال ُعليـــا لأمـــن الصناعـــي امقـــ َدم امهنـــدس
ََ
ع ــادل ب ــن زاي ــد العتيب ــيَ ،د ْور الهيئ ــة ال ُعلي ــا لأم ــن الصناع ــي ي
أم ــن امنش ــآت احيوي ــة وس ــامتها.
أ َمــا امتحــدث مــن الشــركة الوطنيــة للصناعــات اأساســية «ســابك»
امهن ــدس ناص ــر ب ــن عب ــداه الزهران ــي ،فق ــد س ـلَط الض ــوء عل ــى
جرب ــة ش ــركة «س ــابك» ي س ــامة امنش ــآت.
كمــا أوضــح امتحــدث مــن امديريــة العامــة للســجون الرائــد امهنــدس
وســـبُل تطويـــر الســـامة ي
محمـــد بـــن عـــوض الثبيتـــي ،أهميـــة ُ
منش ــآت الس ــجون.
وي اختــام ،شــكر مديــر عــام الســجون امتحدثــن ،وأبــدى ســعادته
بهـــذا امســـتوى مـــن تبـــا ُدل اخبـــرات بـــن اجهـــات احكوميـــة
والقطــاع اخــاص .كمــا أ َكــد علــى أهميــة مراعــاة اجوانــب الوقائيــة
ي امنش ــآت ،آم ـ ًـا ي أن تت ــم ترجم ــة م ــا ُط ــر َح ي املتق ــى َع َمليــاً
لتطوي ــر مفه ــوم الس ــامة ي منش ــآت الس ــجون بصف ــة عاجل ــة.

 -العدد  - ٨٧شعبان ١٤٤٠هـ (أبريل ١٩١٩م)
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تجارب متميزة

أجرت ُه «اإصاح» مع أخصائية اإرشاد النفسي روا عاشور:
ْ
في حوارٍ

المملكة العربية السعودية أول دولة في العالم
ِ
تدشن البيوت العائلية في السجون.
تماسك اأسرة.
البيوت العائلية تستهدف إصاح الفرد وتعزيز
ُ
أجرى الحوار :اأستاذة أبرار النافع
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ته ــدف جرب ــة البي ــوت العائلي ــة الفري ــدة م ــن نوعه ــا بالعال ــم
ماس ــك اأس ــرة ،وه ــو أيضـ ـاً
إل ــى إص ــاح الف ــرد وتعزي ــز
ُ
ِح ْف ـ ٌ
ـظ أس ــرة الس ــجن م ــن الضي ــاع ،فوج ــود اأس ــرة إل ــى
جانــب عائلهــا يُعطــي انعكاسـاً طيبـاً أفرادهــا بصــورة عامــة
ـأن الس ــجن يس ــلك الطري ــق الصحي ــح .وه ــو أيض ـاً يح ِق ــق
بـ َ
امقاص ــد الرئيس ــة ل ــأم امتح ــدة ب ــأن ا يك ــون الس ــجناء
وامعتقل ــون بعيدي ــن ب ــأي ش ــكل م ــن اأش ــكال ع ــن امجتم ــع
الـــذي يعيشـــون فيـــه ،بـــل يبـــذل امســـؤولون َ
كل احـــاوات
لضم ــان وتأكي ــد إحس ــاس الس ــجناء بأنه ــم ا يزال ــون ج ــزءاً
مــن هــذا امجتمــع مــن منطلــق إمانهــم بأنهــم يســتطيعون أن
يكونــوا عامـ ً
نصــت القاعــدة
ـا مهم ـاً ورئيس ـاً ي بنائــه ،كمــا َ
 ١/6١م ــن القواع ــد النموذجي ــة ال ُدني ــا معامل ــة الس ــجناء.
نشأة "البيت العائلي":
"البيــت العائلــي" برنامــج إنســاني نابــع مــن دولــة اإنســانية،
أمـــ َر بـــه وزيـــر الداخليـــة الراحـــل صاحـــب الســـمو املكـــي
اأميـــر نايـــف بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود -يرحمـــه اه-

بتاري ــخ ١٤١١/6/١٧هـــ.
وه ــو أن تُت ــاح للمحكوم ــن واموقوف ــن الذي ــن مض ــى عليه ــم
ي الس ــجن ثاث ــة أشــ ُهر فأكث ــر فرصــ ُة ااخت ــاء الش ــرعي
بزوجاته ــم وااجتم ــاع بأُ َس ــرهم مــ َرة كل ش ــهر.
الهدف من "البيت العائلي":
البرنامـــج ُق ِصـــ َد منـــه مزيـــ ٌد مـــن ااســـتقرار اأُ َســـري ي
حيـــاة الســـجن ،والعمـــل علـــى تهذيـــب ســـلوكه ،وضمـــان
إصـــاح اخطـــأ وعـــدم الرجـــوع إليـــه ،ويهـــدف البرنامـــج
أيضـــاً إلـــى ِحفْـــظ
أســـرة الســـجن مـــن
الضيـــاع ،واســـتمرار
الرواب ــط اأُ َس ــرية ب ــن
الســـجن وأســـرته.
َم ْن هم أفراد عائلة
امستفيد امسموح
لهم بالزيارة؟

 -العدد ( - )٩٠شعبان ١٤٤٠هـ (أبريل ٢٠١٩م)
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تجارب متميزة

اأم واأخت والزوجة واأبناء ( ١3سنة كحد أقصى).
فئات امستفيدين:
 جميع اموقوفن واحكومن. السعوديون وغير السعودين. جميع النزاء ي جميع القضايا دون استثناء.شروط احصول على عضوية الزائرة للبيت العائلي:
يجـــب علـــى الزائـــرة اســـتخراج البطاقـــة اإلكترونيـــة
(تصريـــح الزيـــارة) إحضـــار الوثائـــق اآتيـــة:
أصــل عقــد النــكاح( .ويَل ْـزَم امقيمــات تصديــق َع ْقــد النــكاح
مــن ســفارات دولهــم).
أصـــل الهويـــة الوطنيـــة للزائـــرة ،أو أصـــل اإقامـــة ســـارية
امفعـــول.
ورقة تعريف من العمدة (إثبات سكن).
صور شخصية.
مدة البقاء ي البيت العائلي:
 3ساعات ونصف.
ضيافة البيت العائلي:
ُقدم مشروبات باردة وساخنة ووجبات خفيفة مجانية.
ت َ
محتويات البيت العائلي:
وحـــدة ســـكنية مؤ َثثـــة ذات طـــراز فندقـــي ،تتألـــف مـــن
غرفـــة نـــوم وصالـــة ومطبـــخ ودورة ميـــاه ،وحـــوي شاشـــة
تلفزي ــون وثاج ــة ،أجواؤه ــا يَ ْغ ِل ــب عليه ــا اله ــدوء والس ــكينة
ـت عناص ــر نس ــائية مد َرب ــة إدارة
واخصوصي ــة .وق ــد ُع ِين ـ ْ
البي ــوت العائلي ــة لتق ــدم مزي ـ ٍـد م ــن الراح ــة والتس ــهيات
للزائـــرات.
طريقة استقبال النزيل والزوار:
يأت ــي النزي ــل ب ــدون قي ــود إل ــى صال ــة ااس ــتقبال ،ث ــم يت ــم
إدخال ــه م ــع أس ــرته إل ــى الوح ــدة اخاص ــة به ــم.
ويج ــري العم ــل عل ــى افتت ــاح مزي ـ ٍـد م ــن الوح ــدات العائلي ــة
ي جمي ــع مناط ــق امملك ــة.
البيوت العائلية من منظور علم النفس
للحديــث ي هــذا اموضــوع التقــت "اإصــاح" مــع أخصائيــة
علـــم النفـــس ،ورئيســـة قســـم برنامـــج بكالوريـــوس علـــم
امؤسس ــات مرك ــز
النف ــس ي جامع ــة دار احكم ــة ،وإح ــدى
ِ
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مرات البيت العائلي اخارجية

مرات البيت العائلي الداخلية

( )ACTروا محمـــد عاشـــور ،وكان هـــذا احـــوار:
كي ــف تنظري ــن إل ــى جرب ــة البي ــوت العائلي ــة وم ــدى
تأثيره ــا عل ــى الس ــجن وأس ــرته؟
ي البداي ــة أش ــكر حكوم ــة خ ــادم احرم ــن الش ــريفن عل ــى
مــا تُ ْولِيــه مــن اهتمــام بالســجناء وأ ُ َســرهم ،وأشــكر القائمــن
علــى برنامــج البيــت العائلــي.
وأو ُد أن أُب ــدي إعجاب ــي الش ــديد بالبي ــوت العائلي ــة اموج ــودة
ي الســـجون ،والتـــي لهـــا أثـــر فعـــال ي عاقـــة الســـجن
بعائلتـــه ،فمثـــل هـــذه الزيـــارات تُســـهم بشـــكل كبيـــر ي
ص ــه م ــن نوب ــات
حس ــن الصح ــة النفس ــية للس ــجن ،وتخلِ ُ
ااكتئ ــاب واانفع ــاات الت ــي تعتري ــه نتيج ـ ًة لبقائ ــه ي م ــكان
واح ــد لفت ــرة طويل ــة ،وحت ــى بع ــد خ ــروج الس ــجن تصب ــح
لدي ــه الرغب ــة واأم ــل ب ــأ ْن يك ــون عض ــواً فع ــااً ي امجتم ــع؛
تواصــل بينــه وبــن عائلتــه
والســبب ي ذلــك أنــه كان هنــاك
ُ
واحيـــاة اخارجيـــة فيتطلَـــع إلـــى ُح ْســـن التصـــ ُرف ي
امســـتقبل.
مـــا تأثيـــر اخلـــوة الشـــرعية ي احالـــة النفســـية
للنزيـــل؟
اخلـــوة الشـــرعية عامـــل مهـــم يســـاعد علـــى لَــــ ّم شـــمل
بالتواصــل واارتبــاط بــن أفرادهــا،
اأســرة ويق ـ ِوي الشــعور
ُ
ويرف ــع معنوياته ــم مواجه ــة محن ــة الس ــجن ،واحرم ــان م ــن
ه ــذه اخل ــوة يعن ــي حرم ــان الس ــجن م ــن حقوق ــه وحوي ــل
العقوب ــة م ــن عقوب ــة فردي ــة إل ــى جماعي ــة تدف ــع الزوجـ ـ ُة
واأس ــرةُ ثمنه ــا.
م ــا الفائ ــدة الت ــي س ــتعود عل ــى النزي ــل واإصاحي ــة
وامجتم ــع م ــن خ ــال تق ــدم برنام ــج البي ــت العائل ــي
للنزي ــل؟
التواص ــل م ــع أس ــرته ي أج ــواء
ـإن
ـص النزي ــل ف ـ َ
ُ
فيم ــا يخ ـ ُ
عائلي ــة أثن ــاء قضائ ــه حكوميت ــه داخ ــل اإصاحي ــة يُ ْو ِج ــد
توازنـــاً نفســـياً لديـــه ،واستشـــعاراً أهميـــة اأســـرة ي
حيات ــه ،وم ــن ثَــ َم س ــعياً إيجابيــاً نح ــو احافظ ــة عل ــى ه ــذه
فـــإن
امكت ََســـبات ااجتماعيـــة ،أ َمـــا بالنســـبة لإصاحيـــة
َ
الت ــوازن النفس ــي ل ــدى النزي ــل والن ــاج ع ــن اس ــتفادته م ــن
برنام ــج البي ــت العائل ــي ينعك ــس عل ــى ت ــوازُن س ــلوك النزي ــل
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تجارب متميزة

داخ ــل اإصاحي ــة ،وحرص ــه عل ــى الس ــلوك ال ــذي يجعل ــه
يعـــود إلـــى أســـرته ي أجـــواء عائليـــة مســـتم َرة بـــإذن اه
تعال ــى.
ـإن َربْ ــط أس ــرة النزي ــل ب ــه في ــه
أ َم ــا بالنس ــبة للمجتم ــع ف ـ َ
كثيــر مــن الفوائــد التــي تعــود علــى اأســرة واأطفــال ،ومــن
أه ِمهـــا التقليـــل مـــن اســـتياء اأم ،وتقويـــة اأواد وإشـــباع
عواطفهـــم عائليـــاً مـــن خـــال احافظـــة علـــى العطـــاء
م ــا يحميه ــم -بع ــون اه تعال ــى -م ــن اانح ــراف
اأب ــوي؛ َ
الن ــاج ع ــن التفـ ـ ُكك اأُ َس ــري.

الفناء اخارجي لوحدات البيت العائلي
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ماعب اأطفال ي وحدات البيت العائلي

نماذج من البيوت العائلية في السجون
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شـــــــراكــات

َ
شراكة نوعية مع جامعة الباحة..
المحاسبة ُأ ْولى ثمراته
ودبلوم
َ
الباحة  -اإصاح

بحض ــور صاح ــب الس ــمو املك ــي اأمي ــر الدكت ــور حس ــام ب ــن
س ــعود ب ــن عبدالعزي ــز أمي ــر منطق ــة الباح ــة ،و َق ــع معال ــي
مديــر جامعــة الباحــة الدكتــور عبــداه بــن يحيــى احســن،
ومس ــاعد مدي ــر ع ــام الس ــجون للتأهي ــل واإص ــاح الل ــواء
مب ــارك ب ــن محي ــا الس ــليسَ ،ع ْق ــد َش ــراكة لاس ــتفادة م ــن
اخبــرات البشــرية واإمكانــات اماديــة امتوفــرة ي اجامعــة؛
وذلــك انطاق ـاً مــن أهميــة التعــاون بــن الطرفــن ،وحرص ـاً
عل ــى تنس ــيق اجه ــود التكاملي ــة م ــن أج ــل حقي ــق اأه ــداف
امشــتَ َركة ،وإمانــاً بح ــقِ الن ــزاء ي التعلي ــم والتدري ــب.
نصـــت الشـــراكة علـــى العمـــل علـــى صنـــع سياســـات
وقـــد َ
وأنظم ــة معــزِزة للمش ــاركة امجتمعي ــة فيم ــا يخ ــدم مصلح ــة
إدارة ون ــزاء الس ــجون ،إضافـ ـ ًة إل ــى دع ــم وتطوي ــر جه ــود
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مديري ــة الس ــجون بالباح ــة ي مج ــال تنمي ــة ام ــوارد البش ــرية
مــن خــال تصميــم وتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة
امتخصصــة منســوبي امديريــة بهــدف تأهيلهــم
وورش العمــل
ِ
وصق ــل مهاراته ــم ي ض ــوء التقني ــات احديث ــة والفني ــة.
وتط َرقـــت َ
الشـــراكة كذلـــك إلـــى مبـــدأ التعـــاون ي مجـــال
تبـــادل امعلومـــات ســـواء امتعلقـــة باأبحـــاث والدراســـات
ذات العاق ــة ،أو تنظي ــم مناش ــط مشـ ـتَ َركة يتف ــق الطرف ــان
علـــى موضوعاتهـــا ومواعيـــد تنظيمهـــا ،تشـــمل امؤمـــرات،
والنـــدوات ،واحاضـــرات ،والبرامـــج ،وحلقـــات النقـــاش،
وورش العم ــل؛ لبح ــث القضاي ــا الت ــي تهــ ُم وتُفي ــد الطرف ــن
وتدعـــم مديريـــة الســـجون بالباحـــة ،إضافـــ ًة إلـــى تقـــدم
الدراســـات والبحـــوث الازمـــة لتطويـــر بيئـــة الســـجون

بامنطقــة ي ضــوء اإمكانــات امتاحــة والتــي مكــن توفيرهــا،
وتقـــدم ااستشـــارات النفســـية وااجتماعيـــة واأُ َســـرية
لنـــزاء الســـجون لتغييـــر العـــادات الســـلبية لديهـــم وتعزيـــز
اإيجابي ــة منه ــا ،وتأهيله ــم لس ــوق العم ــل ،وليكون ــوا قادري ــن
علـــى التعا ُمـــل مـــع امجتمـــع بـــروح إيجابيـــة.
مـــن جهتـــه قـــال مديـــر جامعـــة الباحـــة الدكتـــور عبـــداه
إن تفعي ــل الدراس ــة ي برنام ــج دبل ــوم
ب ــن يحي ــى احس ــنَ :
احاســـبة اماليـــة داخـــل ســـجون الباحـــة ،يأتـــي ي ســـياق
التع ــاون امشــتَ َرك ب ــن اجامع ــة وامديري ــة العام ــة للس ــجون
بامنطقــة؛ وذلــك إمانـاً بحقــوق النــزاء ي التعليــم والتدريــب
والتأهيــل .إضاف ـ ًة إلــى العمــل علــى صنــع سياســات وأنظمــة
معـــزِزة للمشـــاركة امجتمعيـــة فيمـــا يخـــدم مصلحـــة إدارة
ً
فضـــا عـــن تصميـــم وتنفيـــذ مجموعـــة
ونـــزاء الســـجون؛
امتخصص ــة منس ــوبي
م ــن البرام ــج التدريبي ــة وورش العم ــل
ِ
امديريــة والنــزاء مــن أجــل تأهيلهــم وصقــل مهاراتهــم ،وفــق
متطلَب ــات ومرتَ َك ــزات رؤي ــة امملك ــة .٢٠3٠
وقـــال مديـــر ســـجون منطقـــة الباحـــة العقيـــد معيـــض بـــن

أحمــد القحطانــي :قبــل عــدة أســابيع م توقيــع َع ْقــد َشــراكة
بــن جامعــة الباحــة ومديريــة الســجون منطقــة الباحــة ،ومــا
ه ــي إا أس ــابيع قليل ــة حت ــى انبثق ــت أ ُ ْول ــى ب ــذرات التع ــاون
وأصبحـــت واقعـــاً ملموســـاً؛ وذلـــك بإقامـــة برنامـــج دبلـــوم
احاس ــبة امالي ــة امص َن ــف م ــن وزارة اخدم ــة امدني ــة.
وأشـــار القحطانـــي إلـــى أن إقامـــة مثـــل هـــذا البرنامـــج
الدراس ــي س ــتكون له ــا -دون أدن ــى ش ــك -اأث ــر الكبي ــر ي
فتـــح مجـــاات وفـــرص عمـــل للنـــزاء بعـــد خروجهـــم مـــن
الس ــجن ،مؤك ــداً أن البرنام ــج يُ َع ـ ُد بداي ــة مبارك ــة مزي ــد م ــن
العطــاء والتعــاون بــن اجامعــة ومديريــة الســجون بامنطقــة؛
ِم َــا في ــه اخي ــر والنف ــع للن ــزاء.
َ
وأوضـــ َح أن برنامـــج دبلـــوم احاســـبة اماليـــة يهـــدف إلـــى
تأهي ــل ن ــزاء الس ــجون م ــن خريج ــي الثانوي ــة العام ــة أو م ــا
يعادله ــا ،وذل ــك بتدريبه ــم وإعداده ــم ي مج ــاات احاس ــبة
امالي ــة ،ليتم َكن ــوا -مش ــيئة اه تعال ــى -م ــن خدم ــة وطنه ــم
وتنميتـــه باانخـــراط ي ســـوق العمـــل ،ســـوا ًء ي اجهـــات
احكومي ــة أو القط ــاع اخ ــاص.
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شـــــــراكــات

ِ
توقع اتفاقية إنشاء مصنع داخل سجن بريمان بج َدة
«السجون»

َ
سيتكفل بتدريب وتشغيل وتوظيف النزاء
جــدة  -اإصاح

و َق ــع مدي ــر ع ــام الس ــجون الل ــواء محم ــد اأس ــمري اتفاقيـ ـ ًة
م ــع رئي ــس مجل ــس إدارة ش ــركة مصن ــع جمج ــوم للصناع ــات
الطبيــة احــدودة بجـ َـدة محمــد كمــال جمجــوم ،إنشــاء مصنــع
مــن
مص َغــر داخــل ســجن برمــان يُــد َرب ويعمــل فيــه النــزاء َ
بق ــي عل ــى انته ــاء محكومياته ــم نح ــو س ــنة فأق ــل.
ويأتــي إنشــاء هــذا امصنــع مرحلتــن ،امرحلــة اأولــى تتض َمــن
تدريـــب النـــزاء امنتهـــي بالتوظيـــف ،بينمـــا تشـــمل امرحلـــة
الثاني ــة إنت ــاج ام ــواد واأدوات الطبي ــة ،بحي ــث يك ــون أع ــداد
الن ــزاء امس ــته َدفن أكث ــر م ــن  ١٠٠نزي ــل ،مقاب ــل إعطائه ــم
ـت علي ــه لوائ ــح التش ــغيل بالس ــجون.
نص ـ ْ
روات ــب وف ــق م ــا َ
ويُ َعـــ ُد إنشـــاء هـــذا امصنـــع حقيقـــاً لرؤيـــة امملكـــة ٢٠3٠
38

ودعمـ ـاً مسـ ـتَ ْه َدفات برنام ــج التحـ ـ ُول الوطن ــي ،ال ــذي تس ــعى
مـــن خالـــه امديريـــة العامـــة للســـجون علـــى بنـــاء وتطويـــر
َ
الش ــراكات م ــع القط ــاع اخ ــاص ،باإضاف ــة إل ــى اس ــتحداث
وجديـــد البرامـــج اإصاحيـــة والتأهيليـــة ،وفـــق مـــا أُعلِـــ َن
ي تدش ــن اخط ــة ااس ــتراتيجية للمديري ــة العام ــة للس ــجون
برعاي ــة صاح ــب الس ــمو املك ــي وزي ــر الداخلي ــة.
وس ــيتكفَل امصن ــع بتدري ــب وتش ــغيل وتوظي ــف الن ــزاء خ ــال
فتــرة قضــاء محكومياتهــم موجــب َع ْقــد بــن النزيــل وصاحــب
العمـــل ســـوا ًء بامصنـــع داخـــل الســـجن أو خارجـــه ،بحســـب
ِ
امنظمـــة
قدرتـــه ااســـتيعابية ،متـــى مـــا صـــدرت اللوائـــح
خ ــروج النزي ــل للعم ــل خ ــارج الس ــجن أثن ــاء فت ــرة محكوميت ــه.

 -العدد  - ٨٧شعبان ١٤٤٠هـ (أبريل ١٩١٩م)
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شـــــــراكــات

شراكات فعالة
جــدة  -اإصاح

في خدمة النزاء ..
وبناء مستقبلهم

شركة «لوفندوم»:
شـــركة عريقة ي مجال امخبوزات الفرنســـية بأيدي شـــيفات عامين محترفن ومك ِونات عالية اجودة .نســـتقبل امجموعات وعلى
اســـتعداد لتلبيـــة الطلبـــات بكافة امناســـبات واأعياد .نق ِدم امخبوزات الفرنســـية من التـــارت والباتيه واجاتو وغيرها ،ومن أشـــهر
الكيكات امق َدمـــة كيكة اموناليزا.
الفكرة واأهداف:
توفير مخبوزات غذائية صحية للمستهلِكن بجودة عالية وأسعار منافِ سة.
نســـعى إلـــى إلهـــام العاملـــن معنـــا لكي يكونوا اأفضـــل .ومن خال َشـــراكتنا مع امديريـــة العامة للســـجون نهدف إلـــى َد ْمج النزاء
ي احيـــاة ااجتماعيـــة وتصحيـــح أوضاعهـــم ومـــط حياتهم بتحويـــل أوقات فراغهـــم إلى أوقات تعـــود بالنفع عليهـــم كأفراد وعلى
أن الرؤية امســـتقبلية لعامـــة «ابات» تتماشـــى مع رؤية امملكة  ٢٠3٠ي حســـن مط حيـــاة الفرد.
امجتمـــع بشـــكل عـــام ،كمـــا َ
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