
دور هنظوات الوجتوغ الوذنً فً 
 تؼضٍذ حقوق الوزٌض

 مقدم عرض الجمعٌة للمؤتمر الخلٌجً األول لحقوق المرٌض

 ..  بعنوان 

 /  تقدٌم

 هللا بن دمحم الشاجري عبد.د

 المدٌر التنفٌذي 





 سالمٌةإلإن من حقوق اإلنسان أن تحمً الدولة حقوقه وفق الشرٌعة ا

 والعجز والمرض الطوارئ حالة فً وأسرته المواطن حق الدولة تكفل) وكذلك

 سهامإلا على واألفراد المؤسسات وتشجع االجتماعً الضمان وتدعم والشٌخوخة

  )الخٌرٌة األعمال فً



 مصطلح المجتمع المدنً•

ٌشٌر مصطلح المجتمع المدنً إلى المجموعة واسعة النطاق من المنظمات غٌر الحكومٌة والمنظمات غٌر الربحٌة 

التً لها وجودٌ فً الحٌاة العامة وتنهض بعبء التعبٌر عن اهتمامات وقٌم أعضائها أو اآلخرٌن، استناداً إلى 

 .اعتبارات أخالقٌة أو ثقافٌة أو سٌاسٌة أو علمٌة أو دٌنٌة أو خٌرٌة

 مصطلح منظمات المجتمع المدنً •

 المنظمات، من عرٌضة مجموعة إلى المدنً المجتمع منظمات مصطلح ٌشٌر

 والنقابات ، الحكومٌة غٌر والمنظمات المحلٌة، المجتمعٌة الجماعات :تضم

 الدٌنٌة، والمنظمات الخٌرٌة، والمنظمات األصلٌٌن، السكان وجماعات العمالٌة،

 .الخٌري العمل ومؤسسات المهنٌة، والنقابات



 التكاملٌة فً التعاضد•

 خدمات تقدٌم فً التطوعً العمل منظمات مع المدنً المجتمع منظمات تتكامل

 التً المجاالت كل وفً المرٌض حقوق مجال فً وتثقٌفٌة وعلمٌة اجتماعٌة

 التنمٌة عملٌة فً تكمٌلً تصحٌحً دورها ٌأتً لذلك الدولة، دور فٌها ٌتقاصر

 . االجتماعً والتغٌٌر



 مكملة بأدوار المدنً المجتمع ٌضطلع

 لتحقٌق لها، وموازٌة الحكومٌة للجهود

 حقوق على بالحفاظ المطالبة من المزٌد

 و األفراد لخدمة للسعى المرٌض،

 مما مصالحهم ترعً و المجموعات

 : ٌتطلب

تعزٌز دور مؤسسات المجتمع المدنً 
 .لتضطلع بمسئولٌتها تجاه المجتمع

تطوٌر التشرٌعات لتعزٌز التعاون بٌن 
 الحكومات ومؤسسات المجتمع المدنً

تبادل التجارب الناجحة بٌن مؤسسات 
 المجتمع المدنً

تنفٌذ االستراتٌجٌة من خالل أنشطة 
مراجعة  .وبرامج عمل ودورات تدرٌبٌة

مع الجهات   المعاٌٌر والشروط الالزمة
لمنح صفة المراقب وغٌرها فً  المعنٌة 

   .أعمال المجال الصحً ولجانه



ولتعضٌد وتكاتف جهود المنظمات والجمعٌات الخٌرٌة •
 :الصحٌة بشكل خاص ٌجب عمل االتً

  .حشد الطاقات لمحاربة الجهل والفقر والمرض -1

 . تشجٌع العمل التطوعً بٌن فئات المجتمع المختلفة -2

 .نشر الهدف العام والمحافظة على المرٌض سلٌما معافى -3

 .تشجٌع ونشر ثقافة الوقاٌة -4

 



 ٌتبع•

 .االهتمام بالقطاعات الضعٌفة فً المجتمع السٌما الطفل، المرأة، والعجزة، والمعوقٌن -5

 .التدرٌب وبناء القدرات للشباب وتشجٌع مشاركتهم فً المنظمات الحدٌثة -6

 . االهتمام بالرٌف والحضر ونشر الثقافة الصحٌة والحفاظ على القٌم الروحٌة واالجتماعٌة والعقائدٌة -7

 .االهتمام بالتثقٌف والتوعٌة بحق المرٌض فً تلقً العالج -8



   البروشوراتنشر وتشجٌع ثقافة ومعرفة الحقوق والواجبات للمرٌض من خالل ندوات وتوزٌع  -9

 استخدام االعالم المرئً والمقروء للتثقٌف بذلك -10

 استخدام الوسائل االخرى لمعرفة مدى معرفة المرٌض بحقوقه -11

 

 

 أهمٌة نشر ثقافة حقوق المرٌض لدى األفراد والهٌئات وكافة فئات المجتمع -12

 توسٌع المشاورات، مع الجمعٌات المعنٌة على تصوٌب الهدف  ومؤشرات تحقٌقه -13

 ٌتبع•



نحن فً الجوؼٍة الخٍزٌة الصحٍة لزػاٌة الوزضى ػناٌة ػلى اتن االستؼذاد 

للوشاركة فً أي ػول ٌخذم هذف الذفاع ػن حقوق الوزٌض هغ شزاكة حقٍقٍة 

 وفؼالة تخذم تثقٍف أفزاد هذا الوجتوغ فً هذ الوجال




