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كلمة معالي مدير الجامعة بمناسبة اليوم العالمي للطفولة

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد 
فإنــه ومنــذ نشــأت الجامعــة وهــي بحمــد اهلل ترتبــط بمجتمعهــا الواقــع فــي نطقهــا الجغرافــي 
بشــكل خــاص والمجتمــع الســعودي بشــكل عــام, فتشــاركه األفــراح وتتحمــل معــه المســؤوليات, ومــا 
ذلــك إال إيمانــًا مــن الجامعــة بأنهــا وإنمــا جــدت لتكــون فــي خدمــة المجتمــع حيــث تعمــل جاهــدة علــى 

المســاهمة التامــة فــي تحقيــق متطلبــات التنميــة بكافــة صورهــا وأشــكالها لــه. 
وغيــر خــاف علــى الجميــع أن مــن أهــم مكونــات المجتمــع وأكثرهــا إلحاحــًا فــي االهتمــام هــم 
األطفــال, فالطفولــة مرحلــة عمريــة هامــة, وكلمــا تمــت العنايــة بهــا بشــتى أنــواع العنايــة مــن حيــث 
الناحيــة النفســية والثقافيــة والجســمية أصبــح لدينــا مشــروع مواطــن صالــح بنــاء بــإذن اهلل تعالــي . 
ومــن هــذا المنطلــق وألهميــة مرحلــة الطفولــة أولتهــا الجامعــة عنايــة فائقــة حيــث عملــت علــى 
ــة  ــل الجامع ــم تغف ــا ل ــة, كم ــة المهم ــذه المرحل ــي ه ــات ف ــج المتخصص ــي لتخري ــم علم ــاح قس افتت
ــر  ــدة لتطوي ــاء وح ــب بإنش ــذا الجان ــي ه ــت ف ــث قام ــل, حي ــة للطف ــر األكاديمي ــرى غي ــات األخ الحاج
خدمــات الطفولــة, كمــا عملــت الجامعــة ومــن منطــق فلســفتها فــي تقديــم خدماتهــا للمجتمــع علــى 
ــا, وفــي هــذا  ــي ترغــب الجامعــة تقديمه ــوع الخدمــة الت ــة بن ــات ذات العالق ــاء الشــركات مــع الجه بن
ــة بمنطقــة  ــة المجتمعي ــة النســائية للتنمي ــع مذكــرة تفاهــم مــع اللجن اإلطــار قامــت الجامعــة بتوقي
الريــاض, وذلــك مــن أجــل التعــاون والتشــارك فــي تقديــم خدمــات تطويريــة موجهــة للطفــل 

ــرته .  وألس
إن الجامعــة وهــي تشــارك مــع مؤسســات هــذه الدولــة المباركــة فــي هــذه المناســبة العالميــة 
الهامــة يســرها أن تطلــق وفــي إطــار خدماتهــا المقدمــة للطفولــة مبــادرات تهــدف للنهــوض بالخدمات 
التطويريــة الموجهــة للطفــل, والمتمثلــة فــي إنشــاء وحــدة تطويــر خدمات الطفولــة, وكذلــك المتمثلة 
فــي مبــادرة إجــراء دراســة علــى مســتوى النطــاق الجغرافــي للجامعــة مــن أجــل تحديــد االحتياجــات 
التنمويــة للطفــل فــي هــذا النطــاق وهــي بحمــد اهلل مبــادرات توضــح حــرص الجامعــة علــى تأصيــل 

العمــل المؤسســي الموجــه لخدمــة الطفولــة مــن قبــل الجامعــة . 
وفــي الختــام فإنــه يســرني أن أتقــدم بوافــر الشــكر لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ــز آل  ــن عبدالعزي ــف ب ــد ن ناي ــر محم ــن األمي ــده األمي ــي عه ــعود, وول ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب س
ســعود , وولــي ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود حفظــه اهلل جميعــًا 
ــاص,  ــة بشــكل خ ــة وللجامع ــن عام ــاء الوط ــع أبن ــدود لجمي ــم ال مح ــن دع ــه م ــا يقدمون ــى كل م عل

ــة.  ــى أن يمــن علــى هــذا الوطــن باألمــن واالســتقرار والرغــد والتنمي ســائاًل اهلل تعال

 مدير الجامعة 
 د. خالد بن سعد المقرن
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مقدمة :
اعتنــى اإلســالم بالطفــل وتوفيــر الحيــاة الكريمــة اآلمنــة المطمئنــة الســعيدة لــه عنايــة فائقــة 
مــن خــالل اآليــات الكريمــات فــي كتــاب اهلل عــز وجــل وأحاديــث المصطفــى صلــى اهلل عليــه وســلم 
والتــي بينــت للعالــم أجمــع مــا توليــه شــريعتنا اإلســالمية الغــراء مــن حــرص وعنايــة واهتمــام بمرحلة 

الطفولــة.
ــة  ــة الطفول ــم بمرحل ــي تهت ــم الت ــي العال ــدول ف ــل ال ــن أفض ــعودية م ــة الس ــة العربي والمملك
وتســخر لهــا اإلمكانيــات الكبيــرة الماديــة والبشــرية مــن خــالل افتتــاح الجمعيــات المتخصصــة للعنايــة 

بالطفــل وشــؤونه.
حيــث تفاعلــت قيــادة المملكــة مــع توصيــات الجهــات ذات العالقــة بموضــوع تنميــة الطفولــة مثــل 
مجلــس الطفولــة العربــي واللجنــة الوطنيــة للطفولــة وتوصيــات االمــم المتحــدة فــي تقاريــر المملكــة 
األربعــة عــن الطفولــة التــي رفعــت لخــادم الحرميــن ولألميــن العــام لألمــم المتحــدة وكذلــك تشــجيع 
منظمــة اليونســيف وفرعهــا الوحيــد فــي الخليــج فــي الريــاض والتــي حثــت كلهــا علــى بــذل المزيــد 
ــات  ــن المؤسس ــد م ــاء المزي ــى إنش ــل عل ــة, والعم ــة الطفول ــة وتنمي ــة ورعاي ــي خدم ــد ف ــن الجه م
الحكوميــة واألهليــة التــي تهتــم بشــأن الطفولــة, وهــو األمــر الــذي أكــدت عليــه كثيــرا اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل التــي انضمــت لهــا المملكــة العربيــة الســعودية.
يقــول األميــر طــالل بــن عبــد العزيــز » إن الســبيل لمجابهــة تحديــات العصــر وتخطــى أمواجــه 
ــك  ــًا، وبذل ــًا، وصحي ــًا، واجتماعي ــة ســالمين، هــو االهتمــام بتنشــئة األطفــال ورعايتهــم ثقافي العاتي
نضمــن خلــق أجيــال قــادرة علــى هضــم المعطيــات التكنولوجيــة المتقدمــة والســيطرة عليهــا دون 
االكتفــاء باســتيراد الجاهــز منهــا، وأن نحافــظ فــي الوقــت ذاتــه علــى تراثنــا وقيمنــا وأصالتنــا العربيــة 

واإلســالمية«
وتعمــل الجامعــة علــى تفعيــل دورهــا فــي جانــب المســؤولية االجتماعيــة مــن خــالل اهتمامهــا 
ــات المجتمــع فــي المحافظــات التــي تتواجــد  ــر باالرتقــاء بالمســتوى الثقافــي والتوعــوي لمكون الكبي
فيهــا فــروع الجامعــة ومــن ذلــك مــا يتعلــق بخدمــات الطفولــة حيــث أنشــأت الجامعــة وحــدة تهتــم بــكل 
ــات  ــي مهرجان ــع ف ــاركة المجتم ــوث ومش ــارات والبح ــم االستش ــث تقدي ــن حي ــل, م ــق بالطف ــا يتعل م
الطفولــة واالحتفــاء باليــوم العالمــي للطفــل ونشــر ثقافــة حقــوق الطفــل الســعودي فــي المحافظــات 
التــي فيهــا فــروع للجامعــة إضافــة إلــى إقامــة المحاضــرات التوعويــة ونــدوات الطفولــة والتعــاون مــع 
المستشــفيات والمراكــز الصحيــة فــي تنظيــم حمــالت تطعيــم األطفــال والعنايــة بهــم ورعايتهــم ، 
ــد إليهــا خدمــات  ودعــم تفعيــل دور قســم ريــاض األطفــال فــي الجامعــة فــي الجوانــب التــي ال تمت

القســم والمتمثلــة فــي الجوانــب الخدمــة غيــر األكاديميــة . 

وكيل الجامعة
د. مسلم بن محمد الدوسري
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نبذة عن اليوم العالمي للطفل
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النشأة : 
ــا  ــدان يومــا عالمي ــع البل ــأن تقيــم جمي ــة العامــة فــي عــام 1954 )القــرار IX(836(  ب أوصــت الجمعي
للطفــل يحتفــل بــه بوصفــه يومــا للتآخــي والتفاهــم علــى النطــاق العالمــي بيــن األطفــال وللعمــل 
مــن أجــل تعزيــز رفــاه األطفــال فــي العالــم. واقترحــت علــى الحكومــات االحتفــال بذلــك اليــوم فــي 
التاريــخ الــذي تــراه كل منهــا مناســبا. ويمثــل تاريــخ 20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر اليــوم الــذي اعتمــدت 
فيــه الجمعيــة العامــة إعــالن حقــوق الطفــل ، فــي عــام 1959 واتفاقيــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل  فــي 

عــام 1989 . 
و تحــدد االتفاقيــة –وهــي المعاهــدة الدوليــة التــي صــدق عليهــا كأحــد اتفاقيــات حقــوق اإلنســان—

عــددا مــن حقــوق الطفــل، ومنهــا حقــوق الحيــاة والصحــة والتعليــم واللعــب، وكذلــك الحــق فــي حيــاة 
أســرية، والحمايــة مــن العنــف ، وعــدم التمييــز، واالســتماع آلرائهــم. 

حقوق الطفل : 
أكــدت المواثيــق الدوليــة علــى أنــه يجــب أن يمكــن الطفــل مــن التمتــع بجميــع الحقــوق المقــررة فــي 

مواثيــق األمــم دون أي تفريــق أو تمييــز, مــن أهــم هــذه الحقــوق مــا يلــي :  
1-  الحق في الحياة:	 

 هــو حــق ثابــت لــكل إنســان ســواء كان كبيــرًا أم صغيــرًا وأّن لــكل فــرد حــق فــي الحيــاة والحريــة 
وفــي األمــان علــى شــخصه. 

2-  الحق في الصحة:	 
أكــدت القوانيــن الدوليــة علــى حــق الطفــل فــي التمتــع بخدمــات صحيــة مناســبة وطالبــت بتأميــن 

مســتوى مــن الخدمــات الصحيــة لألطفــال. 
3- الحق في التعليم:	 

 بيــن المبــدأ التاســع مــن إعــالن حقــوق الطفــل لعــام 1959، علــى حــق الطفل فــي تلقــي التعليم، 
الــذي يجــب أن يســتهدف »رفــع ثقافــة الطفــل العامــة وتمكينــه علــى أســاس مــن تكافــؤ الفــرص 
مــن تنميــة ملكاتــه وحصانتــه وشــعوره بالمســؤولية األدبيــة واالجتماعيــة ومــن أن يصبــح عضــوًا 

مفيــدًا فــي المجتمــع.
4-  الحق في السكن:	 

ــى إعمــال هــذا  ــت عل ــى حــق كل طفــل فــي ســكن مناســب، وحث ــة إل ــات العالمي  أشــارت االتفاق
ــال.  ــن األطف ــده م ــن ال يج ــكن لم ــر الس ــم لتوفي ــج الدع ــة وبرام ــاعدة المادي ــم المس ــق، وتقدي الح

5- الحق في مستوى معيشي مالئم:	 
تؤكــد االتفاقيــات األمميــة التــي تناولــت حقــوق الطفــل علــى ضــرورة أن يتــم توفيــر المســتوى 

المعيشــي المالئــم للطفــل وذلــك حتــى يتمكــن مــن بنــاء حياتــه بنفســه. 
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6-الحق في الغذاء:	 
تعــد التغذيــة مــن األســس المهمــة فــي تأكيــد الجانــب الصحــي لألطفــال، حيــث يحــدث عــدم توفــر 
التغذيــة المناســبة للطفــل أثــرًا ســيئًا علــى صحــة الطفــل, وذلــك ألن الطفولــة هــي مرحلــة بنــاء 
ــة  ــى صح ــرًا عل ــرًا خطي ــر تأثي ــد يؤث ــا ق ــي فيه ــز غذائ ــان، وأي عج ــس اإلنس ــل ونف ــد وعق لجس

اإلنســان إذ قــد يصــل بــه إلــى حــد اإلعاقــة الجســدية أو العقليــة . 
7- الحق في اللهو:	 

يشــّكل اللهــو واللعــب حاجــة أساســية مــن حاجــات الطفــل، ال تقــل أهميــة عــن الحاجــة إلــى الصحة 
والغــذاء المناســب، أو التعليــم، ومــن ثــم ليــس جديــدًا القــول أّن للهــو واللعــب أهميــة خاصــة فــي 
حيــاة أي طفــل، حيــث فتــرة الطفولــة هــي فتــرة البنــاء الجســدي والعقلــي والنفســي, وعليــه فقــد 
تنبــه المجتمــع الدولــي إلــى ضــرورة مراعــاة هــذا الجانــب المهــم فــي تكويــن شــخصية الطفــل 
بشــكل متــوازن، حيــث قــرر المبــدأ الرابــع مــن إعــالن حقــوق الطفــل أّن: »للطفــل حــق فــي قــدر 

كاف مــن الغــذاء والمــأوى واللهــو«.
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التشريعات واألنظمة السعودية فيما 
يخص الطفل 
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*- نظام مكافحة جرائم االتجار باألشخاص2009م:
صــدر النظــام باألمــر الســامي الكريــم فــي عــام 1430 هـــ ، ويحــدد هــذا النظــام عقوبــة مرتكــب هذه 
ــال أو بهمــا و يشــدد النظــام العقوبــة علــى  الجريمــة بالســجن مــدة )15( ســنة أو غرامــة مليــون ري
مــن ارتكــب هــذه الجريمــة ضــد طفــل حتــى ولــو لــم يكــن الجانــي عالمــًا بكــون المجنــي عليــه طفــاًل .

*- نظام الحماية من اإليذاء 2013م:
ــام  ــذا النظ ــداف ه ــم أه ــن أه ــام 1434هـــ ، وكان م ــي ع ــم ف ــامي الكري ــر الس ــام باألم ــدر النظ ص
ضمــان توفيــر الحمايــة مــن اإليــذاء بمختلــف أنواعــه ، واتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة الالزمــة لمســاءلة 

ــذاء الطفــل. ــة المتســبب بإي ومعاقب

*- نظام حماية الطفل 2015م :
صــدر النظــام باألمــر الســامي الكريــم فــي عــام 1436هـــ ويؤكــد هــذا النظــام علــى حمايــة الطفــل 
مــن كل أشــكال اإليــذاء واإلهمــال ومظاهرهمــا التــي قــد يتعــرض لهــا فــي البيئــة المحيطــة بــه، أو 

ســوء معاملتــه، أو التحــرش بــه جنســيًا، أو كل مــا يهــدد ســالمته أو صحتــه الجســدية أو النفســية

*-خط مساندة الطفل :   116111
ــة  ــكاوى المتعلق ــة الش ــتقبل كاف ــل يس ــاندة الطف ــط مس ــمى خ ــي ويس ــال مجان ــط اتص ــو خ     ه
باألطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة ويقــدم للمتصليــن المشــورة واإلحالــة للجهــات المعنيــة والمتابعــة 
ــة  ــي المملك ــط ف ــين الخ ــل تدش ــم حف ــم وأقي ــكل رس ــح بش ــد افتت ــة. وق ــه الحال ــا تقتضي ــب م حس
ــط  ــد خ ــمبر 2013، ويع ــق 16 ديس ــر 1435 هـــ. المواف ــن 12 صف ــوم االثني ــعودية ي ــة الس العربي
مســاندة الطفــل إحــدى المشــاريع الوطنيــة الراميــة إلــى مســاندة ودعــم األطفــال دون ســن الثامنــة 
عشــرة ممــن يتعرضــون لســوء المعاملــة أو اإلهمــال أو مشــاكل قــد تؤثــر علــى نموهــم ونمائهــم. لــذا 
كان هــذا الخــط يســعى إلــى تقديــم خدمــات استشــارية مجانيــة لألطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة 
ومقدمــي الرعايــة لهــم، والتعامــل مــع كل متصــل باحتــرام و تفهــم و تقديــر مــع مراعــاة خصوصيــة 
ــة  ــع المختلف ــات المجتم ــل بمؤسس ــى تدخ ــتدعي إل ــي تس ــاالت الت ــط الح ــل ورب ــال، وتحوي كل اتص

والمعنيــة برعايــة الطفولــة فــي المملكــة و التأكــد مــن حصــول المتصــل علــى الخدمــات الالزمــة.
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نبذة عن وحدة رعاية الطفولة بجامعة 
المجمعة 
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الرؤية:
 الريادة في مجال تطوير وتنفيذ خدمات الطفولة. 

الرسالة: 
التميــز فــي مجــال الخدمــات الموجهــة للطفولــة بمــا يســاعد علــى إيجــاد طفــٍل ســليم فكريــًا وعقليــًا 
ونفســيًا بعيــدًا االنحرافــات الســلوكية ليكــون نافعــًا لمجتمعــه ومحبــًا لدينــه ومليكــه ووطنــه مســتمتعًا 

بالحيــاة اآلمنــة فــي مجتمعــه.

األهداف:
تعمل الوحدة على تحقيق عدد من األهداف من أهمها : 	 
تعزيز القيم الدينية والوطنية في نفوس األطفال. 	 
توعية المجتمع ونشر ثقافة حقوق الطفل فيه.	 
تبــادل الخبــرات وعقــد شــراكات مــع المؤسســات الحكوميــة والخاصــة فــي المملكــة التــي تقــدم 	 

خدمــات للطفولــة. 
غرس حب الوطن في نفوس األطفال.	 
مشاركة العالم المناسبات التي تخص الطفولة .  	 
ــع 	  ــل م ــى التفاع ــة عل ــي الدول ــمية ف ــات الرس ــاعدة الجه ــن مس ــن م ــات تمك ــدة بيان ــاد قاع إيج

القضايــا المتعلقــة بالطفولــة . 

مبررات إنشاء الوحدة: 
التفاعل مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 م في الجانب المتعلق بالطفولة . 	 

حــث رؤيــة ورســالة جامعــة المجمعــة المعلنــة في الخطــة االســتراتيجية الثانيــة لجامعــة المجمعة 	 
إلــى العــام 1440 – 2020 بتشــجيع ودعــم المبــادرات المجتمعية. 

تبنــى المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة )ACCD( الــذي يرأســه صاحــب الســمو الملكــي األمير 	 
طــالل بــن عبــد العزيــز إنشــاء ودعــم مراكــز متميــزة وغيــر تقليديــة للطفــل العربــي.

إعــالن الدوحــة لمؤتمــر الدوحــة الدولــي لألســرة وتوصيتــه بإنشــاء مؤسســات مجتمعيــة لخدمــة 	 
الطفولــة. 

توصيــات لجنــة الطفولــة العربيــة، المنبثقــة عــن إدارة المــرأة واألســرة والطفولــة بجامعــة الــدول 	 
العربيــة بالقاهــرة والتــي تشــغل المملكــة فيهــا نائــب رئيــس اللجنــة فــي ختــام دورتهــا الـــ 21، 
التــي عقدتهــا جامعــة الــدول العربيــة حيــث أوصــت، بأهميــة إعــداد أجنــدة التنميــة لالســتثمار فــي 

الطفولــة فــي الوطــن العربــي 2015 ـ 2030.
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ســد الفجــوة علــى المســتوى الوطنــي فــي هــذا الجانــب حيــث ال يوجــد شــبيه لهــذا المركــز فــي 	 
جميــع الجامعــات الســعودية .

برامج الوحدة: 
تعمل الوحدة على تنفيذ عدد من البرامج الموجهة للطفل وفق خطة سنوية من أهمها : 

إجراء دراسة مسحية لتحديد احتياجات الطفل المختلفة في المحافظات الواقعة ضمن النطاق 	 
الجغرافي للجامعة . 

تنفيذ برنامج الخدمات الملحة للطفل مثل احتياجات أطفال التوحد وذلك بالتشارك مع الجهات 	 
ذات العالقة . 

العمل على وضع خطة عاجلة لتوفير الخدمات الترفيهية والتثقيفية الموجهة للطفل . 	 
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