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بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين
حضرات السيدات والسادة ؛
أيها الحضىر الكريم.
أود في البداًت أن أشكسكم على دعىجكم ليللمشازكتفي هرا الللاء الدزاس ي الهام،
الري هأمل أن جمكً الىخاةج والخالصاث التي طِخىصل ئليها مً الاطخجابت للخددًاث
التي ٌعسفها مجال العفىلت،والري ًىدزج ضمً اخخصاصاث ومهام اللعاع الري
أشسف علُه.
وٍعُب لي أن أجىحه بالشكس ئلى مخخلف شسكاةىا (فسوع الهُئاث واملىؽماث
الدولُت ،واملإطظاث الىظىُت واللعاعاث الحكىمُت وحمعُاث املجخمع املدوي) على
الخدماث املىحهت لفئت مً ألاظفال
العمل الري ًلىمىن به مً أحل جدظين
املغازبت.وأؤكد لكم باملىاطبت كىاعخىا بأهمُت عالكاث الخعاون والشساكت،وعصمىا على
جلىٍتها وجعىٍسها مً أحل مالءمت عمل مإطظاجالعفىلت مع ملخضُاث املىازُم
الدولُت وجىفُر التزاماث اململكت املغسبُت في هرا املجال ،خصىصا مىر أن صادكذ
على اجفاكُت خلىق العفل طىت .1993
ال ًخفى علُكم أن وشازة الشباب والسٍاضت جلدم خدماتها لفاةدة الشباب
والعفىلت واملسأة في مخخلف املجاالث ،وهي برلك جلىم بدىفُر الظُاطت الحكىمُت
بشكل عام،وحعمل على جفعُل ألاهداف الاطتراجُجُت للظُاطت العمىمُت املىدمجت
لحماًت العفىلت (املعخمدة مً ظسف اللجىت الىشازٍت املخخصت في ً 4ىهُى .)2015
وحدًس بالركس أن أظس وأظفال مساكص خماًت العفىلت ٌظاهمىن بشكل فعال في مخخلف
مساخل ئعداد هره الظُاطت ،كما ٌشازكىن في كل املبادزاث والبرامج التي حظتهدف
ألاظفال بصفت عامت ،ومً ذلك املظاهمت في ئعداد الاطتراجُجُت الىظىُت للشباب،
واملجلع الىظني للشباب والعمل الجمعىي ،واملجلع الىظني لألطسة والعفىلت ،فضال
عً اهخساط أظس الىشازة في مشسوع ئصالح مىؽىمت العدالت وخصىصا عدالت
ألاخدار.
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وفي ئظاز املهام املىكىلت ئليها فان وشازة الشباب والسٍاضت حشسف على جدبير مساكص
خماًت العفىلت التي حظخلبل ألاظفال في هصاع مع اللاهىن والرًً هم في وضعُت
صعبت ،وذلك وفلا ألخكام كضاةُت .هره املساكص التي ؼلذ مسجبعت مىر بداًتها بلعاع
الشباب والسٍاضت ،وما ذلك ئال للحفاػ على هىٍتها التربىٍت بعُدا عً أي ملازبت
شحسٍتأو علابُت.
ئن املبدأ الري ًىحه جدخالجىا في هرا املجال هى جدلُم مصلحت العفل الفضلى،
وَعنى ذلك أن هجعل مً خلىق العفل كما هى مخعازف عليها دولُا مدخال وأطاطا
لكل فعل جسبىي ًىحهألوشعت العفىلت بشكل عام ولنزالء مساكص خماًت العفىلت بشكل
خاص ،وفي هرا الصدد هخفاعل ئًجابُا وفي خدود إلامكاهُاث املخاخت للىشازة مع
مالخؽاث وجىصُاث الهُئاث إلاطدشازٍت املهخمت بمجال خلىق العفل.
وجنزًال ملضامُىدطخىز وئعماال كرلك مللخضُاث املىازُم الدولُت فلد عملذ
الىشازة على اللُام بالعدًدمً إلاحساءاث والخدابير هركس مً بُنها:
 ئخدار مصلحت خاصت بمساكص خماًت العفىلت ومصلحت ئدماج العفىلت،
ومصلحت ألاوشعت الخكىٍيُت ،في ئظاز مساحعت الهُكل الخىؽُمي للىشازة
(اللساز الىشازي ً 18ىهُى .)2014
 جىطُع شبكت املساكص باخدار مساكص حدًدة للفخُاث ،والتي كان آخسها مسكص
للفخُاجبىحدة(في ظىز إلاهجاش) اطخجابت مللخمع املجلع الجهىي لحلىق
إلاوظان بىحدة ،فضال عً ئخدار مسكص حدًد بىزشاشاث.
 جلىٍت املعاًير عبر ئعداد دلُل إلاحساءاث بخعاون مع الظفازة ألامسٍكُت
بالسباط ،وَشمل كُفُت جدبير العىازب وئحساءاث الظالمت والخأدًب وجدبير
خاالث العىف بمخخلف أشكاله .وئعداد دلُل الاطخلبال ،ودلُل خلىق
وواحباث ألاظفال داخل املساكص.
 دعم كدزاث العاملين بهره املساكص عبر الخكىًٍ بخعاون مع شسكاةىا على
املظخىي الىظني والدولي .وحعمُم اطخفادتهم مً الخعىٍضاث عً ألاخعاز،
خُث جم حعدًل اللساز الىشازي (  )1981املخعلم بدىؽُم وجددًد اخخصاصاث
مإطظاث خماًت العفىلت.
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 ئخدار مجالع لألظفال باملساكص ،لدعم مشازكتهم في جدبيرها .مع اهخخابهم
ملجلع وظني ألظفال املساكص الري ٌعلد دوزاجه العادًت كل زالزت أشهس جكسَظا
ملبدأ خم املشازكت .
 ئهجاش دزاطت خىل ئخدار آلُت للخؽلم خاصت بمساكص خماًت العفىلت بخعاون
مع مىؽمت الُىوظُف
ولخدلُم املظاواة وجكافإ الفسص بين ألاظفال املغازبت ،حعمل الىشازة ظبلا
لللىاهين الجازي بها العمل على مجمىعت مً املبادزاث والبرامج والخدابير لخدلُم
العدالت الاحخماعُت ،وهركس منها:
الاطخجابت لإلكبال املتزاًد وامللحىػ للشباب وألاظفال والجمعُاث على وشاط
الخخُُم ،خُث وصل عدد املظخفُدًً مً ألاوشعت املسجبعت باملخُماث خالل طىت
 2015خىالي  .230.000وجدلُلا للع دا لت الاحخماعُت ًخم ثوطُع مشازكت الجمعُاث في
البرهامج الىظني للخخُُم "ععلت للجمُع" خُث عسف مشازكت مكثفت ملجمىعت كبيرة
مً املىؽماث والجمعُاث املهخمت بهرا اليشاط بلغ عددها  384حمعُت
كما جدؽى الفئاث الخاصت مً ألاظفال ذوي الاخخُاحاث الخاصت ،الىضعُت
صعبت وأظفال العالم اللسوي ،باهخمام الىشازة وحظعى ئلى ضمان اطخفادتهم مً
مخخلف خدماث الترفُه والتربُت باملخُماث ،خُث ًخم جىؽُم مخُماث لفاةدتهمفضال
عً اطدُعاب أبىاء املهاحسًٍ مً حىىب الصحساء أو أبىاء الظىزٍين املهاحسًٍ ببالدها.
كما حظتهدف الىشازة في مجال خماًت العفىلت ،فئت ألاظفال في هصاع مع اللاهىن
وألاظفال في وضعُت صعبت ،فضال عً اطخلباملساكص خماًت العفىلت لبع ض الفئاث
الخاصت كاألمهاث العاشباث وذوي الاخخُاحاث الخاصت وألاظفال املهاحسًٍ.فضال عً
مشازكت بعض أظس الىشازة بالىطغ العبُعي بخيظُم مع مصالح اللعاعاث املهخمت في
وخداث خماًت العفىلت التي حظتهدف خماًت ألاظفال مً كل أشكال العىف وألاظفال
في وضعُت الهشاشت واملهددًً باالهدساف.
وفي الخخام أجمنى ألشغال هرا الُىم الدزاس ي كامل ال ثوفُم والىجاح زاحُا أن
ًثمس عً هخاةج وخالصاث وجىصُاث جسقى بمظخىي خلىق العفل املغسبي ئلى ما هعمذ
له حمُعا.
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وفلىا هللا حمُعا ملا فُه خير ظفىلخىا جدذ الم ًا دة السشُدة لصاخب الجاللت
امللك مدمد الظادض هصسه هللا وأًده .
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاثه.
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