
إعداد استشارية األطفال 

رئيسة فريق الحماية من العنف واإليذاء بصحة الشرقية 

هدى المطلق. د

الية التعامل مع حاالت إساءة معاملة االطفال والعنف 

االسري في القطاع الصحي وعمل مراكز الحماية  

السعوديةبالمملكة العربية 



اول حالة تدون وتوثق كحالة عنف ضد االطفال من الواليات 

م                   1874المتحدة كانت عام 

للحماية من العنف ضد االطفالنيوركعلى اثر هذه الحالة تكونت جمعية 

Newyork society of the  prevention of cruelty children. 



خذ اول طبيب يدافع عن حقوق الطفل ويعتبر قائداً عالماً في ا
عناية خطوات هامة لمنع وقوع االيذاء واالهمال ضد االطفال باإلضافة الى ال

الطبية وعمل االبحاث والدراسات بهذا المجال 

Dr Henry kempe

Dr Henry kempe

الحاصل على جائزة نوبل لعمله بمجال العنف ضد االطفال ووضع قوانين ضد 

التعامل بالعنف من جميع الواليات االمريكية         



التطور التاريخي لحقوق الطفل 

مبادئ5ويضم , م 1924اعالن جنيف -

م 1945تأسيس اليونيسف عام -

.مبادئ عامة 7من االتحاد الدولي لرفاه االطفال يتضمن , م 1948إعالن -

م1948االعالن العالمي لحقوق االنسان -

وثيقة من عشر مبادئ, م 1959إعالن حقوق الطفل -

العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية اللذان  نفذ -

م1975مفعولهما في العام 

إقرار اتفاقية حقوق للطفل من االمم المتحدة واصبحت نافذة , م 1989وعام , م عالمية الطفل 1979في -

م1990سبتمبر / ايلول 2المفعول في 



االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

م 1979تم اقرار اتفاقية حقوق الطفل من االمم المتحدة عام 

م 1990سبتمبر / ايلول 2واصبحت نافذة المفعول من 



مالحظات هامة على االتفاقية   

تميزت االتفاقية بنجها الشمولي حيث اشتملت على الحقوق -1

, الخاصة باألطفال بشكل كامل وراعت جميع الجهود السابقة 

وحاول , واستفادت من المحاوالت واالفكار التي سبقت وجودها 

, الخبراء الذين وضعوا االتفاقية جذب جميع الدول لالنضمام إليها 

.ولهذا كانت االتفاقية االكثر الزاماً للدول 

وورد تعريف , عرفت الطفل على المستوى القانوني دولياً -2

.في االتفاقية 1الطفل في المادة رقم 



مالحظات هامة على االتفاقية

: احتوت االتفاقية على اربعة مبادئ رئيسية هي -3

( 2المادة ) , مبدأ عدم التمييز بين االطفال  

( 3المادة ) , مبدأ مصالح الطفل الفضلى  

( 6المادة ) , مبدأ الحق في الحياة والبقاء والنماء  

( 12المادة ) , مبدأ حق المشاركة واحترام رأي الطفل  

تابع



مالحظات هامة عن االتفاقية  

: احتواء االتفاقية على اربعة مجموعات كبرى لحقوق الطفل وهي -4

حقوق بقاء وصحة الطفل 

حقوق نماء وتعليم الطفل

حقوق حماية الطفل  

حقوق مشاركة الطفل  



اول رجل عربي عمل على حماية الطفل



اول رجل عمل على حماية الطفل           

هو صعصعة بن ناجية التميمي 

,كان في الجاهلية يفتدي المؤدات حيث احيى ثالثمائة وستين موءودة 

وجمل  عشراوينكان بشتري كل واحدة بناقتين 

: من اشهر احفاده الفرزدق حيث قال فيه 

وجدي الذي منع الوائدات                     

واحيا الوئيد فلم يوأد  





اآليات القرآنية حول حقوق الطفل 

االوالد هم زينة الحياة الدنيا

ْنيَا) 46سورة الكهف (اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزينَةُ اْلَحيَاةِ الدُّ

ذكرا ام انثى فهم نعمة وهبة من هللا تعالى 

ِ ُمْلُك السهَماَواِت َواأْلَْرِض ۚ يَْخلُُق َما) ه َويََهُب يََشاُء ۚ يََهُب ِلَمن يََشاُء إِنَاثًالِّّلِ

ُجُهْم ذُْكَرانًا َوإِنَاثًا ۖ وَ ( 49)ِلَمن يََشاُء الذُُّكوَر  يَْجعَُل َمن يََشاُء أَْو يَُزّوِ

50-49سورة الشورى ( َعِقيًما ۚ إِنههُ َعِليٌم قَِديٌر 



حق الحياة 

9-8سورة التكوير (بِأَّيِ ذَنٍب قُتِلَْت ( 8)َوإِذَا اْلَمْوُءوَدةُ ُسئِلَْت ) 

151سورة االنعام (َوإِيهاُكمْ قُُهْم َوال تَْقتُلُوا أَْوالَدُكْم َخْشيَةَ إِْمالٍق نَْحُن نَْرزُ ) 

حق الرضاعة  تتحدث عن آيات 

ْيِن ِلَمْن أََراَد أَْن يُتِمه َواْلَواِلَداُت يُْرِضْعَن أَْوالَدهُنه َحْولَْيِن َكاِملَ 

َضاَعةَ  233:سورة البقرة(الره

حق التربية 

ْرَك قَاَل لُْقَماُن اِلْبنِِه َوهَُو يَِعُظهُ يَا بُنَيه َوإِْذ )  ِ إِنه الّشِ ُظْلٌم لَ  ال تُْشِرْك بِالِّله

13سورة لقمان ( َعِظيم 



مفهوم العنف                  
هو الخرق باألمر وقلة الرفق به 

ويأتي لفظ العنف من عنف بمعنى أخذ بشدة وقوة 

التعريفات المتاحة لمفهوم العنف 

التعريف القانوني 

مادي او معنوي , مباشر او غير مباشر , كل فعل طاهر او مستتر 
ويكون موجه إللحاق األذى بالذات او باخر او جماعه وملكية واحد 

منهم 

وهذا الفعل مخالف للقانون ويعرض مرتكبة للوقوع تحت طائلة 
القانون



التعريف االجتماعي            

, هو مجموعه من االنماط السلوكية التي تصدر عن الفرد او الجماعة 

وتؤدي الى تصرفات غير اجتماعية وغير تربوية 

تتعارض مع القوانين والمواثيق, خطيرة 

ممارسة القوة او االكراه ضد الغير عن قصد وعادة ما يؤدي ذلك الى )

(التدمير او الحاق االذى والضرر المادي او غير المادي بالنفس او الغير 



تعريف علماء النفس         
سلوك يعبر عن حالة انفعالية تنتهي بإيقاع االذى او الضرر باألخر بسواء 

تل او وقد يصل ذلك الى التهديد بالق, او تحطيم الممتلكات , اكان فرداً ام شيئاً 

القتل 

العنف ضد الطفل 

ظاهرة او , لفظية او غير لفظية , كل اشكال السلوك مباشر او غير مباشر 

ويترتب عليها الحاق االذى, سلبية او غير سلبية , مادي او معنوية , مستقرة 

او الضرر او سوء معاملة او اساءة لألطفال سواء كان هذا االذى 

اهماالً -عاطفياً  -جسدياً  

وهذه , ما يترتب عليه اثار جسمية ونفسية واجتماعية وتعليمية خطيرة 

مية السلوكيات تتعارض مع القيم الدينية والقوانين والمواثيق القومية واالقلي

والدولية  



ما هو العنف ضد الطفل 

ظاهرة او , لفظية او غير لفظية , كل اشكال السلوك مباشر او غير مباشر 

ويترتب عليها الحاق االذى, سلبية او غير سلبية , ماديه او معنوية , مستمرة 

او الضرر او سوء معاملة او اساءة لألطفال سواء كان هذا االذى 

اهماالً -عاطفياً  -جسدياً  

وهذه , ما يترتب عليه اثار جسمية ونفسية واجتماعية وتعليمية خطيرة 

مية السلوكيات تتعارض مع القيم الدينية والقوانين والمواثيق القومية واالقلي

والدولية  



انواع العنف
(الجسديالتعذيباوللعنفالطفلتعرض)جسدي•

(الجنسياالذىاواالعتداءاعانومننوعأليالطفلتعرض)جنسي•

(سلبيبشكلالطفلمعالتعامل)نفسي•

(فكري,تربويتعليمي,جسدي,طبي,عاطفياهمال)اهمال•



اشكال العنف الجسدي ضد االطفال     

تعرض الطفل للعنف والتعذيب الجسدي 

:انواعه -

:  النوع القاتل -أ

. يفقد الطفل حياته نتيجة الشدة او القسوة من التعامل 

:لنوع الخطير ا-ب

, أصابات الراس , وهذا ما ينتج عنه أصابات خطيرة مثل الكسور 
.الحروق الشديدة 

: النوع االقل خطراً -ج

) وهو ما يكون له آثار على الجسم مثل حدوث التجمعات الدموية 
( كدمات 



اثار العنف واالساءة الجسدية    
كدمات -

حروق -

تورمات -

كسور -

اصابات باطنية -

نزيف داخلي او خارجي -

الوفاه-



العنف الجنسي
: انواعه 

:االتصال الجنسي -

قيام فرد راشد باتصال جنسي مع طفل 

:سفاح االقارب -

قيام االب او احد االقارب بعمل عالقة جنسية مع احد االطفال 

:االغتصاب -

تعرض الطفل لالعتداء الجنسي بقوة من قبل شخص راشد 

: الشذوذ الجنسي -

هو االعتداء الجنسي الشاذ من قبل فرد راشد مماثل له في الجنس 

:التحرش الجنسي -

هو االساءة الجنسية ضد الطفل بالكالم او بالفعل دون اعتداء جنسي 

:االستغالل الجنسي -

هو اغراء او استدراج الطفل الستغالله جنسياً 

اجبار الطفل على مشاهدة صور او افالم اباحية-



متالزمة الطفل المهزوز
كيف يحدث 

شخص بالغ عهد اليه برعاية طفل وقد اصيب باإلحباط لعدم قدرته في السيطرة على بكاء الطفل 
وقتها

هز الطفل بعنف

يدفع الهز الشديد المتكرر بالدماغ الى مختلف االتجاهات

تؤدي الى انفصال بعض اجزائه

تمزق خاليا المخ واالوعية الدموية       



الطفل  

صحية لعائلة ا

مجتمع يمزق االوعية الدموية         

نزيف                   

سلسلة من االعاقات

الصرع -

فقدان البصر -

الصمم -

صعوبات في التطور العقلي -

التعليم-

تكاليف عالج باهظة وقد 

يحتاج الطفل الى عناية طبية

( طول الحياة ) طويلة 

رعاية مؤسساتية او انواع اخرى 

من الرعاية طويلة االمد 

ماهي 

النتائج                 













المداعبات العنيفة              

مداعبة الطفل بإلقائه في الهواء او الدوران به او رميه على 

السرير قد يؤدي الى الضرر نفسه وينبغي على االبوين ممن

يهتم بالطفل االمتناع عن هذا النوع من المداعبات والحركات 

الى ان يصبح الطفل كبيراً 



بابروكسمانشهاوزنمتالزمة 

MUNCHAUSEN SYNDROME BY PROXY

حيث يتسبب شخص مقرب في الضرر , هو خلل نفسي خطير 

بأذى صحي او جسدي من شخص ضعيف اخر رهن عنايته لجذب 

االنتباه او الحصول على فوائد اخرى 

متى اكتشف 

(Roy Meadow)  م حيث وصف  وهو 1977اكتشف في عام

استشاري طب االطفال من جامعه ليدزطبيب بريطاني

قيام ام بتسميم طفلها بالملح : الحالة االولى 

خلط عينة من دمها في بول طفلها : الحالة الثانية 



قليل الحدوث وقد تؤدي إلى الوفاة -1

.له اثار طويلة على الطفل المعرض لهذه الحالة -2

غالباً ما يكون المتسبب هو االم تقوم بحيل تسبب مرض الطفل-3

مثل على ذلك

وضع دم في بول او براز الطفل * 

منع الغذاء عن الطفل * 

اعطاء الطفل ادوية تصيبه باإلسهال * 

تلوين المحلول الطبي الموصل بيد الطفل * 

عدم ظهور اعراض مرضية عند غياب الوالدين -4

والدين يبدو عليهم الهدوء مع وجود مضاعفات خطيرة للطفل -5

بعدم االهتمام وعمل الفحوصات الالزمة . والدين كثيراً ما يوجهون اللوم لألطباء -6

مالحظة بعد عاطفي بين الوالدين -7

عدم حضور االب لزيارة الطفل في المستشفى * 

عدم سؤال عن حالة الطفل بالرغم من وجود اعراض خطيرة على الطفل   * 

خصائصه









االهمال
انواعه 

:االهمال العاطفي -

ية تعرض الطفل للمواقف العاطفية السلباوعدم اشباع حاجات الطفل العاطفية الضرورية مثل الحب والتقدير 

السماح له بمشاهدة المشاجرات بين الوالدين 

: االهمال الطبي -

عدم توفير العالج او الرعاية الطبية الالزمة للطفل 

: االهمال الجسدي -

وعدم توفير الحاجات االساسية مثل , االخفاق في حماية الطفل من االمور الخطيرة 

المأكل * 

المشرب * 

المسكن * 

او يترك وحيداً دون اشراف  * 



:االهمال التعليمي التربوي -

عدم توفير التعليم االساسي او رفض تسجيل الطفل في المدرسة او عدم

متابعة الطفل دراسياً 

:االهمال الفكري -

:عدم تشجيع الطفل على المبادرات المفيدة مثل 

المسؤولية الفردية او الجماعية *

سلب حقوق الطفل* 

تشجيع الطفل او اجباره علىاالفساد

القيام بسلوك

:مثال 

السرقة -

التسول -

استغالل في ترويج المخدرات -



المعنفماذا يحدث لطفل 

صور سلبية للجسد * 

االحباط والتحقير * 

الشعور بالذنب والخجل * 

الشعور بالفشل وفقدان الثقة بالذات التشاؤم * 

افكار انتحارية * 

اضطرابات بالتغذية * 

اضطرابات بالنوم والكوابيس * 

نكوص * 

عالقات متسمة بالعدوانية * 

خجل ارهاب اجتماعي, عدم مواجهة االخرين * 

الكثير من االضطرابات النفسية



ساءة معامةل الاطفال والعنف الية التعامل مع حاالت ا 

عوديةالارسي يف القطاع الصحي ابململكة العربية الس



تنظيم التعامل مع حاالت العنف وااليذاء في المملكة السعودية

هـ 1428/8/7

تم اعتماد العمل بتنظيم التعامل في حاالت العنف وااليذاء * 

م يمبالمنشآت الصحية بموجب تعميم معالي وزير الصحة ، بتع

هـ 7/8/1428وتاريخ ( 24/56070) رقم 

الهدف توحيد الجهود لتصدي لمشكلة االيذاء بشتى انواعه * 

باتباع الية واضحة بقدر االمكان

فرق حماية     لجان الحماية



قواعد تأسيس تنظيم الحماية 
التعامل المهني مع حاالت العنف والمساعدة في تقديم ما يلزم من رعاية -

صحية واجتماعية ونفسية 

العمل على ضمان سالمة االجراءات وحماية المنشاة الصحية والعاملين -

عليها 

توفير الغطاء النظامي لتعامل المنشاة الصحية مع هذه الحاالت -

فتح قنوات االتصال مع الجهات االخرى ذات العالقة لتوفير سبل الحماية-

والرعاية الالزمة 

رصد ومتابعة حاالت العنف وااليذاء واالهمال التي تتعامل معها -

المنشآت 

تشغيل التنظيمات الخاصة بهذه الحاالت والصادرة من الجهات ذات -

العالقة وضمان قيام المنشاة الصحية والعاملين فيها بما عليهم من 

االلتزامات 

توفير قاعدة معلومات يمكن االستفادة منها في اعداد الدراسات واالبحاث -

المتعلقة بالعنف وطرق الوقاية منها   



قواعد عمل فرق ولجان الحماية 
لضمان شروط نجاح حماية الطفل ينبغي ان تكون ضمن اطار شبكة مندمجة 

ومتكاملة تضم المتدخلين االساسية 

وزارة الصحة -1

المستشفيات والمراكز الصحية 

برنامج االمان االسري الوطني -2

وزارة الشؤون االجتماعية -3

لجنة حماية الطفل 

دار الحماية االسرية 

( ادعاء العام , رجال قضاء , محاكم ) وزارة العدل -4

الشرطة واالمن العام  -5

وزارة التربية والتعليم -6

جمعيات المجتمع المدني-7



انواع اللجان وفرق الحماية 
فريق( 20العدد ) فرق حماية من العنف وااليذاء في جميع مناطق المملكة * 

الصحة في كل منطقة من مستشفيات وزارة لكل كم العنف وااليذاء تابعة لجان حماية * 

خاص   ( 145)حكومي( 274العدد ) مناطق المملكة 

( 23عدد () متواجد في كل منطقة من مناطق المملكة) مركز حماية الطفل * 

لماذا عملت لجان وفرق حماية ؟

لتجنب الرأي والقرار الواحد وزاوية الرؤية الوحيدة 



فرق الحماية
العمل ضمن فريق متعدد التخصصات يعد اداة ضرورية في 

توفير رعاية شاملة لألطفال الضحايا 

( رئيس ) استشاري اطفال * 

( عضو فريق ) استشاري جراحة اطفال * 

( عضو فريق ) استشاري طب نفسي * 

( عضو فريق ) استشاري طب شرعي * 

( عضو فريق ) استشاري نساء ووالدة * 

(منسق فريق ) اخصائي اجتماعي * 



مهام فرق الحماية التابعة لكل منطقة في المملكة  

تقييم وايجاد حلول لقضايا العنف المعروضة -1

رفع مستوى الفعالية والجودة بدون موارد جديدة -2

عمل التوصيات الالزمة للحالة المعنقة -3

مساعدة اللجان الداخلية من المنشآت الصحية المختلفة على اتخاذ -4

الخطوات السليمة في كيفية التعامل مع الحاالت المعنقة 

تلقي التقارير الواردة من جميع حاالت العنف حسب االنظمة واللوائح -5

التواصل مع االدارة والصحة النفسية واالجتماعية بوزارة الصحة -6



لجان الحماية من العنف وااليذاء في 

المنطقة الشرقية           
هـ في 1428حماية حسب األلية الواردة في التنظيم عام فرق تم إنشاء 

..كافة مستشفيات مناطق المنطقة الشرقية 

=   عدد فرق الحماية في المملكة  

لجنة تابعة للقطاع الحكومي( 16)

لجنة تابعة للقطاع( 13)

الخاص  



مهام لجان الحماية            
استقبال جميع حاالت العنف او المشتبه فيها -1

تقييم لجان مع الطبيب المعالج والمشاركة بعمل االستشارات -2

الطبية والفحوصات الالزمة

التأكد من اتخاذ جميع االجراءات الالزمة لضمان سالمة الحالة -3

وضع الحالة بغرف خاصة والتحفظ عليها اذا لزم االمر -

منع الزيارة -

التأكد من جمع االدلة الجنائية بالطريقة الصحيحة حتى يتم تسليمها للجهات االمنية -

عمل دراسة اجتماعية شاملة والتقييم النفسي للحالة المعنقة -4

,  الشرطة , لجنة الحماية االجتماعية بالمنطقة ) التواصل مع الجهات ذات العالقة -5
لضمان تقديم الخدمة الالزمة( االمارة 

تسجيل الحالة بموقع السجل الوطني -6

عمل االحصائية كل ثالث شهور وارسالها لمركز الحماية -7

) SCAN Clinic )   متابعة الحالة قدر االمكان -8



ضمان سالمة الطفل 
فان تعذر ذلك بعين , يجب ضمان السالمة الجسدية للطفل -

يجب اتخاذ اجراءات تضمن ذلك , المكان 

مثال ذلك 

ادخاله المستشفى -1

االيواء مؤقتاً داخل دار الرعاية -2

احد اقارب الطفل -3

على اعضاء اللجان الحرص على عدم عودة الطفل الى االسرة -

او المكان الذي تعرض فيه لإلساءة خاصة عندما يفهمون ذلك من 

اقواله او تصرفاته 



الحفاظ على السرية
تعتبر السرية الدقيقة من الشروط االساسية ، اذ ان من شأن عدم احترام هذه القاعدة 

ال سيما ان لم تتخذ اجراءات , ينتج عنه عواقب وخيمة على االطفال وعلى االسر 
مناسبة لضمان حمايتهم 

ينبغي على المهنيين المتعاملين مع الطفل الضحية الحذر المضاعف عند التعامل -
مع أي معلومة او حدث يتعلق بالمحافظة على سرية هوية الطفل الضحية او هوية 

المبلغين عن العنف واالساءة 

مناقشة الحاالت في اطار احترام السرية مع الزمالء وفقاً لمبدا تقاسم السر واطالع-
الفريق على الحاالت المستعصية 

الطفل او فقدان حياته معاناتسوء فهم القوانين سرية العمل المهني يؤدي الى -

ينبغي وضع مادة من القانون تسمح بتبادل المعلومات بين المهنيين العاملين من -
فريق حماية الطفل 

وضع برتوكول يحدد ماهي المعلومات التي يجب ان يعرفها اعضاء الفريق -
وكيف 

ومتى ؟ 

( ال يعني هذا ان هذه المعلومات مفتوحة للراي العام خاصة وسائل االعالم ) 



الية عمل التسجيل 

التوثيق  

يتم من قبل فرق حماية الطفل المعتمدة 

ئة في القطاع الصحي بالمملكة وذلك بتعب

النموذج بحاالت العنف

جمع البيانات 

من خالل نموذج تسجيل الكتروني معتمد من قبل اللجنة 

الصحية الوطنية للتعامل مع حاالت العنف وااليذاء 

يقوم اعضاء الفريق مسؤولين عن جمع البيانات وادخالها 

تحت اجراءات تحفظ سرية البيانات . والتحقق من صحتها 

ز مثل تقنيات الترميز والتشفير لحماية رمو. المزود بها الموقع 

الدخول وكلمات المرور وحفاظاً على امن المعلومات 

والخصوصية















نموذج جمع االحصائيات لحاالت العنف وااليذاء التابع لوزارة 

الصحة 



موقع السجل الوطني لتسجيل حاالت اساءة معاملة واهمال 

االطفال المسجلة في القطاع الصحي 



النموذج الخاص باألمان االسري



تقرير السجل الوطني لحاالت اساءة معاملة 

واهمال االطفال المسجلة في القطاع الخاص 

عام بالمملكة العربية السعودية للفترة من يناير

م 2016م الى ابريل 2011



2016الى 2011رصدت فرق حماية الطفل في المنشآت الصحية منذ يناير عام 

طفال                          1240

دون سن الثامنة عشر                    



انماط ايذاء الطفل 

شكلت حاالت االهمال وااليذاء الجسدي الغالبية العظمى من الحاالت المسجلة 

(             حالة 252) جنسي (                   حالة 802) االهمال 

(             حالة 102) نفسي (                    حالة 603) الجسدي 



توزيع انماط ايذاء الطفل حسب الجنس   



االيذاء الجسدي 
% (34) حالة 603

اناث      

حالة   293

 (48.4 ) %

ذكور     

حالة   310

(51.4 )%

(قد يتعرض الطفل المعتدى عليه ألكثر من نوع من االصابات الجسدية) االصابات البدنية 



االهمال 
% (45.3) حالة 802

اناث      

حالة   384

 (48 ) %

ذكور     

حالة   418

 (52 )%

قد يتعرض الطفل عليه ألكثر من نوع من انواع االهمال 



توزيع االنماط الفرعية إلهمال الطفل حسب الجنس 



االيذاء الجنسي
% (14.2) حالة 252

اناث      

حالة   122

 (48 ) %

ذكور     

حالة   130

(52    )%

تحرش

حالة 153

ذكور     

حالة 64

(41.8)%

اناث      

حالة   89

 (58.2 % )

اعتداء

حالة 106

اناث      

حالة   38

 (35.8 % )

اناث      

حالة   68

 (64.2 %

 )



االيذاء النفسي  

%  6.3) حالة 112

)

اناث      

حالة   112

 (6.3 ) %

ذكور     

حالة   42

 (37.5 )%

شكلت هذه الحاالت النمط االقل مع الحاالت المسجلة بالسجل الوطني



السمات الشخصية في حاالت ايذاء الطفل 
خصائص المعتدين 

(  78.6) يمثل الوالدان النسبة االعلى من كافة انواع االيذاء المسجلة بالسجل الوطني 

فيما عدا حاالت االيذاء الجنسي حيث كان الرعاة االخرون هم النسبة االعلى من 

%( 45.5) المعتدين على الطفل 

لعدم معرفة المعتدي او ان المعلومات لم تسجل بالسجل الوطني % 100مجموع النسب ال يحقق :مالحظة 



توزيع المعتدين في حاالت االيذاء الجسدي للطفل 



توزيع المعتدين في حاالت االيذاء الجنسي للطفل 



توزيع المعتدين في حاالت االهمال للطفل 

تالهم الرعاة االخرون %( 1.4) غالبية حاالت االهمال تكون من قبل الوالدين 

وكانت النسبة االقل لزوج %( 3.7) اما االقارب كانت بنسبة %( 6.2) بنسبة 

%(  5.6) االم او زوجة االب بنسبة 



خصائص االطفال ضحايا االيذاء 
توزيع حاالت االيذاء حسب الجنسية والجنس 

السعوديين  

طفل 1300

 (90)%

يات فرق الحماية تتبع مستشف

حكومية او عسكرية 

غير سعوديين 

طفل  146

 (10   ) %

تكون مسجلة من قبل القطاع 

الخاص

التوزيع حسب الجنس 

(50  ) %

ذكور

(50  )%

اناث



توزيع حاالت ايذاء الطفل حسب الفئة العمرية 

الفئة العمرية 

%(47) سنة 12-6طفل يتراوح عمرهم 685بلغ عدد 

%(35) سنوات 5-1طفل يتراوح عمرهم 509وبلغ 

%(17) سنة 18-13مراهقين يتراوح عمرهم 248وبلغ 

%(  1) اطفال رضع اقل من سنة 4وبلغ 



توزيع حاالت ايذاء الطفل حسب الحالة الصحية 

للطفل قبل حدوث االيذاء 



توزيع حاالت االطفال حسب مقدمي الرعاية 

قبل وقوع االيذاء  



توزيع حاالت ايذاء الطفل حسب توثيق 

الحالة 

%( 83) مؤكدة بنسبة (1135) تم رصد حالة 

%(14) حالة محتمل تعرضها لإليذاء ( 196) و

%(3)حالة معروفة بالسجل الوطني بنسبة (36) لم تكنو



عواقب ايذاء الطفل 



عوامل الخطورة التي أدت الى حدوث 

االيذاء           



توزيع بالغات ايذاء االطفال 



وشكرا


