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“تواصل المعلومات” يحصد جائزة التميز الحكومي العربي
%  99 بنسة  تفاعلت  والهيئة  ــجــاري  ال الــعــام  حالة  ــف  أل  69

والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  حققـــت 
اإللكترونيـــة إنجـــازا إقليما مشـــرفا، تمثل 
بفـــوز تطبيـــق “تواصـــل” عـــن فئـــة أفضل 
تطبيق حكومي ذكـــي ضمن جائزة التميز 
الحكومـــي العربـــي فـــي دورتهـــا األولـــى، 
والتي أطلقتها حكومة اإلمارات بالتعاون 
اإلداريـــة  للتنميـــة  العربيـــة  المنظمـــة  مـــع 

بجامعة الدول العربية.
وقد أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة محمد 
علـــي القائـــد عـــن عظيـــم فخـــره بتحقيق 
هذا اإلنجاز، وبهذه المناســـبة، رفع باســـمه 
أســـمى  الهيئـــة  منتســـبي  جميـــع  وباســـم 
آيـــات التهانـــي لولي العهد رئيـــس الوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، مؤكـــدا فـــي الوقت 
نفسه بأن توجيهات ســـموه، والتي لطالما 

ارتكزت على أهمية التواصل بين الجهات 
الحكوميـــة والمســـتفيدين، والعمـــل علـــى 
توفير قنـــوات متعددة للتواصل المباشـــر 
هـــي من العوامل التي أســـهمت في تعزيز 

قدرة التطبيق على المنافسة.
كما أكد بأن اهتمام وزير الداخلية الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ومتابعتـــه 
اللتـــزام وجهـــود الهيئة بتنفيـــذ توجيهات 
صاحب الســـمو ولي العهد رئيس الوزراء، 
مـــن  اليـــوم  يكـــون  أن  فـــي  أســـهمت  قـــد 
المنصـــات اإللكترونية الرائـــدة، معربا عن 
خالـــص تقديـــره للكفـــاءات الوطنيـــة فـــي 
الهيئـــة، والتي ســـاهمت فـــي رحلة إطالق 
التطبيـــق وتطويـــره، وفـــي حصـــد آثـــاره 
تطويـــر  فـــي  دوره  خصوصـــا  اإليجابيـــة 
لإلنجـــازات  وحصـــد  الحكومـــي،  اإلداء 

اإلقليمية والدولية، كحصده لجائزة سمو 
الشـــيخ ســـالم العلي الصبـــاح للمعلوماتية 
األمـــم  تقريـــر  العالميـــة ضمـــن  واإلشـــادة 
خـــالل  اإللكترونيـــة  للحكومـــة  المتحـــدة 

العام 2020.
التطبيـــق،  مميـــزات  إلـــى  القائـــد  وأشـــار 
والتـــي ســـاعدت علـــى فوزه، مثل ســـهولة 

يـــن كافـــة  اســـتخدامه، وقدرتـــه علـــى تمكَّ
ـــال مـــع  المســـتفيدين مـــن التواصـــل الفعَّ
الجهـــات الحكوميـــة. وحول أثـــر التطبيق 
بيـــن أنـــه أصبـــح أداة مهمـــة يعتمـــد عليها 
مالحظاتهـــم  لتقديـــم  المســـتفيدون 
ومقترحاتهم وبصـــورة فورية، مدلال على 
ذلك باســـتالم الهيئة منذ تدشين التطبيق 
فـــي العـــام 2016 حتـــى اليـــوم أكثـــر مـــن 
)175( ألف حالة مســـتلمة، وخـــالل الفترة 
مـــن ينايـــر حتـــى أكتوبـــر من العـــام 2020 
بلغ إجمالـــي عدد الحاالت المســـتلمة )69( 
ألـــف حالـــة، كمـــا وأن )70 %(  مـــن هـــذه 
الحاالت كانت عبـــر التطبيق. مضيفا: بأن 
الهيئـــة قد تفاعلـــت واســـتجابت مع كافة 
هذه الحاالت وبنســـبة بلغت 99 % تنفيذا 

لسياسة اتفاقية مستوى الخدمة.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

محمد القائد

الخليجيون والديمقراطيون وحقوق اإلنسان
Û  بعــد نشــر مقالي األخير بعنــوان “مرحًبا بالرئيس

المتابعيــن  مــن  عــدد  نظــري  لفــت  بايــدن”  جــو 
منهــم  بعــض  واتهمنــي  والمنــي  والمهتميــن، 
بأننــي تعمــدت تجاهل اإلشــارة إلــى موضوع أو 
ملــف حقــوق اإلنســان ضمــن ســيناريو العالقات 
فــي  الخليجيــة  العربيــة  بالــدول  األميركيــة 
نسختها المرتقبة في عهد الديمقراطيين، وكيف 
حيــال  الخليجيــة  العربيــة  الــدول  ســتتصرف 
موقــف الرئيــس جــو بايــدن ومــا يقــال عــن نيته 
طرح أو فتح الملف المتعلق بحقوق اإلنسان مع 

قادة هذه الدول؟
Û  الجواب عن ذلك أنه ال يجب أن تكون لدى الدول

العربية الخليجية أية خشــية أو تخوف من هذا 
االحتمــال، أو أي تــردد عــن التعاطــي والتجاوب 
والتعــاون مــع الديمقراطيين بكل ثقة وشــفافية 
وايجابيــة عند مناقشــة هــذا الموضوع في حالة 
طرحــه، مــع اننــي ال أعتقــد بــأن هــذا الموضــوع 

سيكون على قمة أولوياتهم واهتماماتهم.
Û  إن المجتمعات واألنظمة العربية الخليجية تفخر

بمــا حققتــه، وفــي فتــرة قياســية، مــن إنجــازات 
علــى صعيد توفير الحقوق األساســية للمواطن؛ 
مــن حــق العيــش بســالم وأمــان واطمئنــان، إلــى 
ضمــان حقــه فــي الحصــول علــى االحتياجــات 
المعيشــية والســكن وخدمــات الصحــة والتعليم 
مجاًنا وبأعلى المستويات، مرورا بحقوق المرأة 
وبحمايــة حقــوق المواطــن االقتصاديــة، وصواًل 
إلــى حقوقــه المتعلقــة بحريــة العبــادة والمعتقد 

وما شابه.
Û  وعلــى الــدول العربيــة الخليجيــة أال تتــردد عــن

هــذا  فــي  وثغــرات  فجــوات  بوجــود  االعتــراف 
الشــأن، كمــا هــو حــال كل أو معظــم دول العالــم، 
وأن ال تخجــل مــن اإلقــرار بالحاجــة إلــى المزيد 
مــن الســعي والجهد لالرتقــاء بمســتوى الحقوق 
السياسية وعلى رأسها الحق في حرية التعبير.

Û  ،إن الــدول العربيــة الخليجيــة ال تدعــي الكمــال
وال الحــق أو القدرة على تعليم اآلخرين، وعليها 
أن تؤكــد إيمانهــا بأن أســس هــذه القيم راســخة 
فــي صلــب تراثها ومعتقداتهــا، وأن هذه القيم ال 
يمكــن، فــي كل األحوال، اســتيرادها من الخارج 

أو فرضها بالضغوط واالبتزاز.
Û  إن الديمقراطييــن يدركون أكثــر من غيرهم بأن

أميــركا ليســت، أو لــم تعــد القــدوة التــي ُيحتذى 
بهــا عندمــا يتعلــق األمــر بتحقيــق مبــادئ حقوق 
اإلنســان، وإنهــا ليســت مؤهلة أو مخولــة لتوزيع 
شــهادات حســن الســيرة والســلوك علــى شــعوب 
األرض، وقد كتب الرئيس األميركي الديمقراطي 
األســبق جيمي كارتر، مقااًل في صحيفة ‘’هيرالد 
تربيــون’’ فــي شــهر يوليــو 2012 قــال فيــه:  ‘’إنَّ 
الواليــات المتحــدة تخلــت عن دورهــا التاريخي 
فــي الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان حــول العالــم’’ 
واعتــرف بـــ “أن ســجل أميــركا الحالــي معيــب، 
عــن  للتحــدث  المعنويــة  الســلطة  فقــدت  وإنهــا 
حقوق اإلنســان وعن صون الحريات الشــخصية 

حتى في الداخل األميركي’’. 
Û  بايــدن جــو  المنتخــب  الرئيــس  يتقلــد  وعندمــا 

منصبه رسمًيا في شهر يناير القادم، فإنه سيجد 
األصــداء مــا تــزال تتــردد فــي أروقــة وجنبــات 
البيــت األبيــض ألنيــن المواطــن األميركــي مــن 
أصول أفريقية؛ جورج فلويد، الذي قتل مختنقا 
علــى نحــو بالــغ الوحشــية تحــت ركبــة شــرطي 
أبيض وهو يطالب بحقه في التنفس، وسيصبح 
لزامــا عليه قبل إســداء النصــح لآلخرين التوجه 
للقضــاء علــى العنصريــة فــي بــالده؛ وهي أشــنع 
صــور االســتهتار بحقوق اإلنســان، والتــي يعاني 
منهــا المجتمــع األميركــي، كمــا عليــه وضــع حــد 
لالنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنســان المتفشــية 
فــي أجهــزة إنفــاذ القانــون األميركــي، وقبــل أن 
يفعل ذلك فإنه ال يجب أن يتجرأ على مطالبة أي 

دولــة فــي العالم في هذا الوقت بالذات، بتطبيق 
معايير حقوق اإلنســان كما تفهمها أميركا، تجنبا 
لتعرضه للتشــكيك والتهكم وحتى الســخرية، أو 

االتهام بالنفاق والتناقض واالزدواجية.
Û  والديمقراطيــون فــي الواقــع ليســوا أكثــر غيــرة

وحرصــا مــن غيرهــم عــل حقــوق اإلنســان فــي 
المنطقة؛ وإال لكنا قد سمعنا صوتهم يرتفع ويزأر 
عندمــا كانــت تتــم أمامهــم ابشــع صــور االنتهــاك 

لحقوق اإلنسان الفلسطيني.
Û  وللرئيس األميركي الجمهوري األســبق ريتشــارد

تشــكل  تــزال  مــا  مشــهورة  مقولــة  نيكســون، 
فــي  القــرار  لــدى صنــاع  أساســية  قاعــدة عمــل 
الواليــات  إن  قــال  عندمــا  المتحــدة؛  الواليــات 
المتحدة ال تذهب إلى خارج حدودها دفاعا عن 
الديمقراطيــة أو الشــرعية الدوليــة أو لمحاربــة 
الدكتاتورية، بل “نذهب إلى هناك ألننا لن نسمح 

بأن تمس مصالحنا الحيوية”.
Û  والسياســة مصالح كما قلنا من قبل، وفي ســوق

المصالــح كل شــيء قابــل للمســاومة وللتفاوض 
معروضــة  ســلع  والمبــادئ  والقيــم  وللتبــادل، 
للتداول وللبيع في ذلك السوق بالثمن المطلوب. 

Û  العربيــة بالــدول  المتحــدة  الواليــات  إن عالقــة 
هــدف  أو  رؤيــة  علــى  ترتكــز  ال  الخليجيــة 
أيديولوجــي، وأن المصالــح المشــتركة للطرفين 
تقتضي وتفرض عليهما حماية وصون التحالف 
وتوطيد الصداقة بينهما، وتثبيت هذه العالقات 
التــي  الكبــرى  للمتغيــرات  قــراءة واقعيــة  علــى 
شــهدتها المنطقة في الســنوات القليلة الماضية، 
حيــث إن مراكــز القــرار فــي الواليــات المتحــدة 
أصبحــت اآلن مقتنعــة بضــرورة تحقيــق حالــة 
األوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي  االســتقرار  مــن 
والحفاظ على ســالمة نظــام الدولة من التصدع 
خشــية اســتيالء الجماعــات السياســية الدينيــة 
المتطرفــة على مقاليد الســلطات السياســية في 

هــذه الــدول، بعــد أن أدركــت الواليــات المتحدة 
أن هذه الجماعات ال تشكل ضمانا آمنا وموثوًقا 
لتوثيــق  عليهــا  االعتمــاد  يمكــن  وال  لالســتقرار، 
وتحقيــق نمــو للعالقــات بينها وبين هــذه الدول، 
وذلك بعد تجربة الديمقراطيين في عهد الرئيس 
هــذه  اســتخدموا  أوبامــا عندمــا  بــاراك  األســبق 
الجماعــات، تحــت ذريعــة وشــعار الديمقراطيــة 
وحقوق اإلنسان، إلثارة حالة “الفوضى الخالقة” 
وتأجيــج عواصــف الربيــع العربــي التــي قضــت 
علــى األخضر واليابس في بعض الدول العربية، 
وأدت إلــى انهيــار البنيــة األمنيــة ونظــام الدولــة 
والمؤسســات في تلك الدول، ما أدى إلى انتقال 
مركز الثقل السياسي والعسكري واالستراتيجي 
مــن مواقعهــا الســابقة في مصر وســوريا بشــكل 
أساســي، إلى الــدول الخليجيــة العربية وخاصة 
المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، لقــد بــات علــى الواليــات المتحــدة أن 
تتعامل مع الدول العربية الخليجية على أساس 

هذا الواقع الجديد.
Û  وإذا كان الرئيــس جــو بايــدن والديمقراطيــون

تحقيــق  فــي  اإلســهام  علــى  بالفعــل  حريصــون 
المزيــد مــن التقــدم على طريــق حقوق اإلنســان 
فــي منطقتنا، فإن أفضل نهج يمكنهم أن يتبنوه 
هو السعي إليجاد حل عادل للقضية الفلسطينية 
الــدول  حكومــات  مــع  والتعــاون  اإلســرائيلية، 
الخليجيــة علــى اســتتباب االســتقرار، وإشــاعة 
جــو الثقــة، ومحاربــة قــوى وتيــارات التعصــب 
والتطــرف واإلرهاب فــي المنطقة، ولجم أطماع 
وتدخــالت دول الجــوار فــي شــؤونها الداخليــة؛ 
الــدول ســتكون قــادرة علــى  عندهــا فــإن هــذه 
الخطــوات  مــن  المزيــد  اتخــاذ  فــي  االســتمرار 
والمبــادرات الهادفــة إلــى تعزيــز وتوطيــد قيــم 

وممارسات حقوق اإلنسان في المنطقة.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

47.3 % نسبة األسر المستفيدة من “جمعنا بينكم”
ــي ألبــــــنــــــاء الـــمـــطـــلـــقـــيـــن وذويـــــهـــــم ــ ــس ــ ــف ــ ــن ــ تـــحـــقـــيـــق االســــــتــــــقــــــرار ال

أكــدت مديــرة إدارة الرعايــة االجتماعيــة بــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة هدى الحمــود، أن مبــادرة “جمعنا 
بينكــم” حققــت أهدافهــا الراميــة الســتمرارية تنفيــذ األحــكام الــواردة مــن وزارة العــدل والشــؤون اإلســامية 
واألوقــاف بشــأن زيــارة أبنــاء المطلقين بشــكل ودي وآمن صحًيا فــي المراكز االجتماعية التابعــة للوزارة، خال 

الظروف الصحية الراهنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا )كوفيد - 19( وحفاًظا على صحة وسامة الجميع.

وأشارت الحمود إلى أن نسبة األسر 
المستفيدة من المبادرة بلغت 47.3 
%، إذ نجحـــت في تنفيـــذ الزيارات 
تســـعى  مـــا  بشـــكل ودي وتحقيـــق 
إليه من اســـتقرار نفسي واجتماعي 
وأســـري لألبناء وذويهـــم، حيث إن 
هـــذه الزيارات تســـاهم فـــي توطيد 
العالقـــات بيـــن الطفـــل ووالديه لما 
لهـــا مـــن تأثير إيجابـــي على صحته 

تلقيـــه  فـــي  واالســـتمرار  النفســـية، 
واالجتماعيـــة  التربويـــة  الرعايـــة 
وتجنب اآلثار النفســـية عليه جراء 

وقف هذه الزيارات.
وذكـــرت الحمـــود أن نســـبة األســـر 
التـــي توقفـــت عـــن تنفيـــذ الزيارات 
منهـــا  ألســـباب،   ،%  13.9 بلغـــت 
والرجـــوع  األزواج  بيـــن  الصلـــح 
لتغييـــر حكـــم  أو  الزوجيـــة،  لبيـــت 

تنفيذ األحـــكام القضائية، في حين 
بلغت نســـبة األسر التي توقفت عن 
تنفيـــذ الزيـــارات 38.8 % لرغبتهـــا 
في تطبيق اإلجـــراءات االحترازية 
والتواصـــل تقنًيـــا عـــن بعـــد، حيـــث 
حرصـــت الـــوزارة فـــي هـــذه الفترة 
علـــى تعزيـــز الثقافة األســـرية لهذه 
المجموعـــة بهـــدف إيجـــاد البدائـــل 
كالمكالمـــات  للزيـــارات  المناســـبة 

الهاتفية الصوتية والمرئية، وتقديم 
الدعـــم النفســـي لألطفال وأســـرهم 
المتضرريـــن مـــن توقـــف الزيـــارات، 

االستشـــارات  تقديـــم  عـــن  فضـــاًل 
األســـرية والتوعية بشـــأن التواصل 
للتأكيـــد  األســـر،  لهـــذه  بعـــد  عـــن 
علـــى التواصـــل األســـري والتعامـــل 

اإليجابي في ظل جائحة كورونا.
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  وكانـــت 
بتأجيـــل  قامـــت  قـــد  االجتماعيـــة 
فـــي  األســـبوعية  الزيـــارات  تنفيـــذ 
مراكـــز التنمية االجتماعيـــة التابعة 
وزارة  مـــع  بالتنســـيق  وذلـــك  لهـــا، 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل 
واألوقـــاف وبالتزامـــن مـــع قـــرارات 
اللجنة التنســـيقية، فـــي إطار تعزيز 
إجـــراءات الوقاية والمحافظة على 

لألحـــكام  المنفـــذة  األســـر  ســـالمة 
والموظفيـــن  وأبنائهـــم  القضائيـــة 
وحمايتهـــم من اإلصابـــة أو العدوى 
قامـــت  كمـــا  المســـتجد.  بالمـــرض 
الـــوزارة بإعداد اســـتبيان إلكتروني 
تنفيـــذ  برنامـــج  مـــن  للمســـتفيدين 
فـــي  المطلقيـــن  أبنـــاء  زيـــارات 
المراكـــز االجتماعية؛ بهدف دراســـة 
التـــي  والصعوبـــات  المعوقـــات 
تواجههم في تنفيـــذ أحكام زيارات 
الظـــروف  ظـــل  فـــي  ودًيـــا  األبنـــاء 
االســـتثنائية وذلـــك لوضـــع حلـــول 
عملية مالئمـــة ضمن مبادرة )جمعنا 

بينكم(.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

هدى حمود


