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الضوء على العنف األسري 



3 دراسة العنف األسري وإيذاءاألطفال في المملكة العربية السعودية

تعتبر هذه الدراسة أول دراسة علمية يتم إجراءها على مستوى اململكة العربية السعودية حول الوعي 
والعنف  العنف األسري  املرتبطة بظاهرتي  التدريبية في اجملاالت اخملتلفة  املتبعة واالحتياجات  و اإلجراءات 
ضد األطفال. هذه الدراسة تعد أكبر دراسة علمية من حيث حجم العينة )5,075( جترى في اململكة حول 

ظاهرتي العنف األسري والعنف ضد األطفال.

تنبع أهمية هذه الدراسة من حيث كونها شملت عدداً كبيراً من اجلهات املعنية التي تتعامل مع حاالت 
العنف األسري والعنف ضد األطفال، حيث شملت  مدارس بنني و مدراس بنات من كافة املستويات االبتدائية 
و املتوسطة و الثانوية، كما شملت قطاع القضاء وقطاع الصحة ، و قطاع الشرطة و اجلمعيات اخليرية ، مما 

يجعل نتائجها شاملة يؤخذ بها، و قابلة للتعميم على مستوى اململكة العربية السعودية. 

منهجية وآلية الدراسة:
قرر  وقد   . العشوائية  العينة  بأسلوب  االجتماعي  املسح  منهج  اعتمدت  حتليلة   دراسة وصفية  هذه 
الباحثون أن مجتمع الدراسة الراهن يتكون من مجموع العاملني و العامالت في املدن واحملافظات في املناطق 

اإلدارية الثالثة عشرة في اململكة العربية السعودية في القطاعات الست التالية:

مدارس حكومية )بنني( في املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية. أ- 
مدارس حكومية )بنات( في املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية. ب- 

وزارة الصحة / املستشفيات الرئيسية . ج- 
وزارة الشؤون اإلجتماعية مبا في ذلك اجلمعيات اخليرية.  د. 

أقسام الشرطة. هـ- 
وزارة العدل و احملاكم التابعة لها.  و- 

وحتى تكون الدراسة ممثلة لهذه القطاعات في املدن و احملافظات في املناطق اإلدارية الثالثة عشرة في 
اململكة العربية السعودية، اعتمد الباحثون على جدول يشمل جميع مدن / محافظات اململكة مصنفة 
حسب مناطق اململكة الثالثة عشر وحسب فئات احملافظات )فئة “أ” ،  فئة “ب” ( )انظر امللحق أ( . وقد شمل 
اجلدول على اسم كل منطقة إدارية ، واملدينة مقر األمارة ، واملدن التي تصنف على أنها محافظات من الفئة 
)أ( واملدن التي تصنف على أنها محافظات من الفئة )ب (. و ذلك حسب ما هو معتمد رسمياً في اململكة 

العربية السعودية وقت إجراء الدراسة .  ومن ثم:

مت في كل منطقة من مناطق اململكة الثالثة عشر اختيار املدينة مقر األمارة باإلضافة إلى مدينة . 1
. وقد كان  )أ( ومدينة واحدة فقط من فئة )ب( بطريقة السحب العشوائي  واحدة فقط من فئة 

مجموع املدن/ احملافظات التي مت اختيارها لتجرى فيها الدراسة 36 مدينة/محافظة. 
مت اختيار املدارس و املستشفيات و اجلمعيات اخليرية و أقسام الشرطة و احملاكم التي سيتم إجراء . 2

الدراسة فيها في كل مدينة /محافظة بطريقة عشوائية.  
املدن/احملافظات . 3 في  اخملتارة عشوائياً  الست  القطاعات  املعد على كل موظفي  االستبيان  توزيع  مت 

احملددة و اخملتارة عشوائياً أيضا.
 من بني املوظفني الذين وزعت عليهم االستبيانات قام بتعبئة االستبيانات و إعادتها إلى الباحثني 	. 

)5075( موظف ، و اعتبرت هذه هي العينة العشوائية للدراسة.
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وقد مت استطالع آراء أفراد عينة البحث عبر استبيانات محكمة ومقابالت شخصية. كما استخدم الباحث 
مقياساً للوعي بظاهرتي العنف األسري والعنف ضد األطفال مكون من 12 عبارة لكل من الظاهرتني.

أهداف الدراسة:
 هدفت الدراسة إلى ثالث أهداف رئيسية هي:

حتديد مدى وعي العاملني في اجملاالت اخملتلفة بظاهرتي العنف األسري والعنف ضد األطفال على . 1
مستوى اململكة العربية السعودية: في املستشفيات، املدارس، اجلمعيات اخليرية، أقسام الشرطة، 

وسلك القضاء واملؤسسات احلكومية األخرى.
املؤسسات . 2 في هذه  اإلجراءات  ومصادر هذه  الظاهرتني  من  مع حاالت كل  املتبعة  اإلجراءات  حتديد 

احلكومية واألهلية.
حتديد االحتياجات التدريبية للمتعاملني مع حاالت العنف ضداألطفال والعنف األسري في كل هذه . 3

املؤسسات.
 

و  األطفال  ضد  والعنف  األسري  العنف  حاالت  عن  إحصاءات  لديها  كان  التي  اجلهات 
قدمتها للدراسة:

اجلهات  باستثناء  عليها  الباحثني  اطالع  تشأ  لم  أو  إحصائيات  لديها  تتوفر  لم  اخملتارة  اجلهات  معظم 
التالية:

برنامج األمان األسري الوطني.	 
مستشفى امللك فيصل التخصصي لألبحاث.	 
وزارة الشؤون االجتماعية.	 

اجلهات التي أفادت أن لديها إجراءات خاصة بالتعامل مع حاالت العنف األسري والعنف 
ضد األطفال وقدمتها للدراسة هي:

و فيما يتعلق باإلجراءات اخلاصة بالتعامل مع حاالت العنف األسري والعنف ضد األطفال، أفادت معظم 
اجلهات بأنه ال تتوافر لديها إجراءات للتعامل مع هكذا حاالت باستثناء اجلهات التالية:

برنامج األمان األسري الوطني.	 
مستشفى امللك فيصل التخصصي لألبحاث.	 
وزارة الشؤون االجتماعية.	 
وزارة الصحة.	 
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أهم نتائج الدراسة:

أوالً:الوعي :
الوعي بالعنف األسري /خاصة العنف ضد األطفال:  -1

اململكة 	  وإهمالهم موجود في  األطفال  االعتداء على  أن  اتفقوا على  الدراسة  78.5٪ من عينة 
العربية السعودية.

56٪ من عينة الدراسة اتفقوا على أن االعتداء على األطفال وإهمالهم ميثل ظاهرة في اململكة 	 
العربية السعودية.

٪ من عينة الدراسة اتفقوا على أن األرقام الواقعية حلاالت االعتداء على األطفال وإهمالهم 	   61
تفوق األرقام في التقارير الرسمية.

80 ٪ من عينة الدراسة اتفقوا على أن السعوديني في حاجة ألنظمة حماية الطفل من االعتداء 	 
واإلهمال.

2	 ٪ فقط من عينة الدراسة ذكروا أنه توجد مؤسسات وجهات متخصصة في اململكة العربية 	 
السعودية تقوم بحماية األطفال.

يشكل منسوبي اجلمعيات اخليرية واملستشفيات أكثر الفئات االجتماعية وعياً ملوضوع االعتداء 	 
على األطفال وإهمالهم )5	٪ و 		٪ على التوالي(.

أدنى مستوى 	  البنني  يليهم منسوبوا مدارس  القضاء  وأنظمة  الشرعية  أبدى منسوبوا احملاكم 
وعي بظاهرة إيذاء األطفال وإهمالهم بنسبة 28٪ لكليهما .

جدول )1(   الوعي بالعنف ضد األطفال 

غير موافق موافق العبارة

٪32.9 ٪55.8 إيذاء األطفال  ميثل ظاهرة  في اململكة 1

٪37.7 ٪		.9 قضية إيذاء األطفال مضخمة إعالميا 2

٪16.1 ٪61.2 احلاالت احلقيقية إليذاء األطفال أكثر مما يظهر على السطح 3

٪11.8 ٪78.	 إيذاء األطفال موجود في اململكة 	

٪10.9 ٪6	.5
 استطيع التمييز بني الطفل املتعرض لإليذاء وبني من وقع له

حادث عرضي
5

٪10.1 ٪80.1 هناك حاجة لوجود نظام حلماية الطفل من اإليذاء 6

٪26.8 ٪	7.8 اململكة لديها من األنظمة ما يكفل حماية الطفل من اإليذاء 7

٪36.9 ٪50.7 معظم األطفال يتعرضون لإليذاء من قبل الوالدين 8

٪5.	 ٪88.8 األطفال املتعرضون لإليذاء يحتاجون حماية 9

٪22.6 ٪	1.9 هناك أجهزة في الدولة معنية بحماية الطفل من اإليذاء 10

٪	5.1 ٪30.0 اجلهود املبذولة حالياً حلماية الطفل من اإليذاء كافية 11

٪	.2 ٪92.	 يجب أن يعاقب من يقوم باالعتداء على األطفال 12

المجموع في كل سطر ال يساوي 100% ألنه تم حذف نسب إجابات ) ال أدري (  و )بيانات مفقودة(
يقصد بالمملكة – المملكة العربية السعودية
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2. الوعي بالعنف األسري/ خاصة العنف ضد املرأة :

71٪ من عينة الدراسة اتفقوا على وجود العنف األسري في اململكة العربية السعودية. 	 
اململكة 	  في  ظاهرة  تشكل  األسري  العنف  مشكلة  أن  على  اتفقوا  الدراسة  عينة  من   ٪	9

العربية السعودية.
60٪ من عينة الدراسة يرون أن األرقام الرسمية ألعداد ضحايا العنف األسري أقل من األرقام 	 

احلقيقية على أرض الواقع.
68٪ يرون ضرورة وجود أنظمة حلماية املرأة من العنف األسري في اململكة. 	 
3	٪ من عينة الدراسة فقط أفادوا بوجود مؤسسات وجهات حتمي املرأة من العنف األسري.	 
يليهم 	   ،)٪	8( األسري  العنف  مبوضوع  وعياً  أكثر  الطبية هم  واملراكز  املستشفيات  منسوبوا 

منسوبوا اجلمعيات اخليرية )		٪(.
وجدت الدراسة أن أقل فئات اجملتمع وعياً مبوضوع العنف األسري هم منسوبوا احملاكم الشرعية 	 

من قضاة وغيرهم )23٪(، يليهم في املرتبة منسوبوا مدارس البنني )30٪(،  ثم منسوبوا الشرط  
ورجال األمن )٪31(.

جدول )2(   الوعي بالعنف ضد المرأة  

غير موافق موافق العبارة

%40.5 %49.2 العنف ضد المرأة يمثل ظاهرة منتشرة بشكل واسع  في المملكة 1
%39.2 %33.9 قضية العنف ضد المرأة مضخمة إعالميًا 2
%16.4 %60.3 الحاالت الحقيقية للعنف ضد المرأة أكثر مما يظهر على السطح 3
%17.7 %70.7 العنف ضد المرأة موجود في المملكة 4

%11.8 %58.1  استطيع التمييز بين المرأة المتعرضة للعنف وبين من وقع لها حادث
عرضي

5

%21.7 67.8 هناك حاجة لوجود نظام لحماية المرأة من اإليذاء 6
%31.3 %42.8 المملكة لديها من األنظمة ما يكفل حماية المرأة من العنف واإليذاء 7
%22.3 %64.9 معظم النساء يتعرضن لإليذاء من قبل األزواج 8
%4.5 %88.5 المرأة المتعرضة لإليذاء تحتاج لحماية 9

%22.9 %42.8 هناك أجهزة في الدولة معنية بحماية المرأة من اإليذاء 10
%45.2 %30.4 الجهود المبذولة حاليًا لحماية المرأة من اإليذاء كافية 11
%3.7 %92.1 يجب أن يعاقب من يقوم باالعتداء على النساء 12

المجموع في كل سطر ال يساوي 100% ألنه تم حذف نسب إجابات ) ال أدري (  و )بيانات مفقودة(
يقصد بالمملكة – المملكة العربية السعودية
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جدول )3( مقارنة بين وعي العاملين في المؤسسات الحكومية واألهلية
 بالعنف ضد الطفل والعنف ضد المرأة 

العنف ضد املرأة
#

العنف ضد األطفال
#

غير موافق موافق العبارة غير موافق موافق العبارة

٪	9.2 ٪	0.5
 العنف ضد املرأة ميثل
 ظاهرة  في اململكة

1 ٪32.9 ٪55.8
 إيذاء األطفال ميثل ظاهرة

في اململكة
1

٪33.9 ٪39.2
 قضية العنف ضد

املرأة مضخمة إعالميا
2 ٪37.3 ٪		.9

 قضية إيذاء األطفال
مضخمة إعالميا

2

٪60.3 ٪16.	
 احلاالت احلقيقية

 للعنف ضد املرأة أكثر
مما يظهر على السطح

3 ٪16.1 ٪61.2
 احلاالت احلقيقية إليذاء
 األطفال أكثر مما يظهر

على السطح
3

٪70.7 ٪17.7
 العنف ضد املرأة

 موجود في اململكة
	 ٪11.8 ٪78.	

 إيذاء األطفال موجود في
 اململكة

	

٪58.1 ٪11.8

 استطيع التمييز بني
 املرأة املتعرضة للعنف
 وبني من وقع لها حادث

عرضي

5 ٪10.9 ٪6	.5

 استطيع التمييز بني
 الطفل املتعرض لإليذاء
 وبني من وقع له حادث

عرضي

5

٪67.8 ٪21.7
 هناك حاجة لوجود

 نظام حلماية املرأة من
اإليذاء

6 ٪10.1 ٪80.1
 هناك حاجة لوجود نظام
حلماية الطفل من اإليذاء

6

٪	2.8 ٪31.3

 اململكة لديها من
 األنظمة ما يكفل

 حماية املرأة من العنف
واإليذاء

7 ٪26.8 ٪	7.8
 اململكة لديها من

 األنظمة ما يكفل حماية
الطفل من اإليذاء

7

٪6	.9 ٪22.3
 معظم النساء

 يتعرضن لإليذاء من
قبل األزواج

8 ٪36.9 ٪50.7
 معظم األطفال

 يتعرضون لإليذاء من قبل
الوالدين

8

٪88.5 ٪	.5
 املرأة املتعرضة لإليذاء

حتتاج حلماية
9 ٪5.	 ٪88.8

 األطفال املتعرضون
لإليذاء يحتاجون حماية

9

٪	2.8 ٪22.9
 هناك أجهزة في

 الدولة معنية بحماية
املرأة من اإليذاء

10 ٪22.6 ٪	1.9
 هناك أجهزة في الدولة
 معنية بحماية الطفل

من اإليذاء
10

٪30.	 ٪	5.2
 اجلهود املبذولة حاليا

 حلماية املرأة من اإليذاء
كافية

11 ٪	5.1 ٪30.0
 اجلهود املبذولة حاليا

 حلماية الطفل من اإليذاء
كافية

11

٪92.1 ٪3.7
 يجب أن يعاقب من
 يقوم باالعتداء على

النساء
12 ٪	.2 ٪92.	

 يجب أن يعاقب من يقوم
باالعتداء على األطفال

12

المجموع في كل سطر ال يساوي 100% ألنه تم حذف نسب إجابات ) ال أدري (
  و)بيانات مفقودة( يقصد بالمملكة – المملكة العربية السعودية

استنتاج:
الوعي في حدود 50٪ مع عدم وجود فارق ذو قيمة  الدراسة أن نسبة  بينت نتائج 

إحصائية بني وعي العينة بالعنف ضد املرأة  مقارنة بالوعي بالعنف ضد الطفل.
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ثانيًا: االحتياجات التدريبية:

97٪ من عينة الدراسة لم يحصلوا علي أي تدريب في مجالي العنف األسري والعنف ضد األطفال، 	 
بينما 3٪ فقط من عينة الدراسة حصلوا على تدريب )أنظر رسم بياني )1((.

69٪ من عينة الدراسة أبدوا الرغبة في حضور دورات تدريبية في مجالي العنف األسري والعنف 	 
ضد األطفال، بينما بقية عينة الدراسة لم تبد اهتمام بذلك.

يفضل 	  املرغوبة، حيث  التدريب  الدراسة حول طول مدة  آراء عينة  في  الدراسة تشتت  أظهرت 
)26٪( أن تكون أسبوع، و )	1٪( يفضل أن تكون املدة ثالثة أيام. أما باقي العينة فتوزعت على يوم، 
يومني، وأربعة أيام )7٪، 5٪، و 	٪ على التوالي(. وهناك من يفضل أن يستمر التدريب ملدة شهر 

)12٪( وبقية العينة لم حتدد مدة التدريب.
	1٪ من عينة الدراسة قالت أنها تفضل طريقة نقاش اجملموعات، و )	1٪( احملاضرة، و )9٪( دراسة 	 

حالة،و )3٪( فقط تفضل طريقة العرض. هذا وقد اختار )29٪( من عينة الدراسة طرق مختلفة 
للتدريب. بينما باقي أفراد العينة لم يجيبوا على السؤال. )أنظر رسم بياني )2((.

22٪ من عينة الدراسة تفضل أن يكون املدربون خليط من النساء والرجال، وأكد )17٪( من عينة 	 
الدراسة أنه ال يهم جنس املدرب. )18٪( يفضلون أن يكون املدرب رجل فقط , )13٪( يفضلون أن 

يكون املدرب امرأة فقط  )أنظر رسم بياني )3((.
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ضد  والعنف  األسري  العنف  حاالت  مع  التعامل  كيفية  حول  المتبعة  اإلجراءات  ثالثًا: 

األطفال:

بشكل عام أظهرت الدراسة تشتت واضح لدى العينة فيما يخص وجود مصادر رسمية إلجراءات 
التعامل مع حاالت العنف األسري والعنف ضد األطفال.

من 	111)22٪( فقط من عينة الدراسة أكدوا وجود إجراءات في أماكن عملهم بينما      77 ٪ 	 
أفادوا بعدم وجود تلك اإلجراءات أو أنهم ال يعرفون إن كانت تلك اإلجراءات موجودة أم ال في أماكن 

عملهم  أنظر رسم بياني )	(.
ومن الـ 	111 )22٪( الذين أفادوا بوجود تلك اإلجراءات )53٪( قالوا أنهم اطلعوا على تلك اإلجراءات 	 

مقابل )6	٪( لم يطلعوا عليها.
كما تبني من إجابات ال 	111 )22٪( الذين أفادوا بوجود إجراءات للتعامل مع حاالت العنف األسري 	 

والعنف ضد األطفال في أماكن عملهم أن )1	٪( منهم طبقوا هذه اإلجراءات و)68٪( يرون قابلية 
تطبيق هذه اإلجراءات كما رأى )3	٪( من عينة الدراسة أن هذه اإلجراءات شاملة. 

استنتاج:
لم  العاملني  معظم  فإن  وجدت  وإن  إجراءات  لديها  يوجد  ال  املؤسسات  معظم 

يطلعوا عليها  .
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حيث 	  اإلجراءات.  لتلك  الرسمي  باملصدر  الدراسة  عينة  غالبية  معرفة  عدم  الدراسة  وأظهرت 
توزعت إجابات ال 	111 )22٪( الذين أفادوا بوجود تلك اإلجراءات في أماكن عملهم كما يلي: )٪23( 
أو تعميم من القسم اإلداري الذي يعمل به )12٪( قرار مجلس  أو تعميم وزاري، )22٪( قرار  قرار 
باقي عينة  أما  النظام.  أن مصدرها هو   )٪12( قال  بينما  األمارة،  تعميم من  أو  قرار   )٪6( الوزراء 

الدراسة )25٪( ال يعرفوا املصدر أو لم يجيبوا على السؤال   ) أنظر رسم بياني 5(. 

استنتاج:
تبني أن هناك تشتت واضح في مصدر اإلجراءات التي تعمل بها املؤسسات احلكومية 

واألهلية في التعامل مع حاالت العنف األسري وإيذاء األطفال.



دراسة العنف األسري وإيذاءاألطفال في المملكة العربية السعودية12

 وكانت أهم  توصيات الدراسة ما يلي:

ضرورة إيجاد نظام خاص باحلماية االجتماعية يكون معنياً بحماية األطفال و النساء من العنف   -1 

أن يكون للطفل نظام  و يفضل  بأسرع وقت ممكن،   السعودية  العربية  اململكة  اإليذاء في  و 

خاص بحمايته من العنف و اإليذاء، كما يفضل أن يكون هناك نظام خاص للمرأة حلمايتها من 

العنف و اإليذاء.

مستوى  على  األطفال  ضد  والعنف  األسري  العنف  قضية  تتبنى  واحده  جهة  حتديد  ضرورة   -2

اململكة يكون من مسؤولياتها متابعة اجلهات اخملتلفة حلني إصدار النظام أو األنظمة اخلاصة 

بحماية املرأة و الطفل من اإليذاء، كما يكون من مسؤولياتها وضع اإلجراءات ومتابعة تنفيذها، 

على أن تكون هذه اجلهة جهة مستقلة عن الوزارات احلكومية، و أن يخصص لها كل الدعم 

املادي و اللوجستي املمكن.

3-  أن يتم التعميم على كافة اجلهات بضرورة توثيق حاالت العنف األسري و تسجيلها إحصائياً، 

و أن يكون تسجيل احلاالت برقم السجل املدني – منعاً لالزدواجية في تسجيل احلاالت – حتى 

يتم متابعة حجم الظاهرة و اجتاهاتها. كما يوصى بأن تكون هذه اإلحصاءات مفصلة و دقيقة.

زيادة  نحو  موجهة  ذات مستويات مختلفة  توعية مكثفة  برامج  إيجاد  أهمية  على  التأكيد   -	

استقطاب  على  التأكيد  و  عام،  بشكل  الطفل  ضد  والعنف  األسري  العنف  بظاهرة  الوعي 

اإلعالم مبختلف وسائله كشريك رئيسي في برامج التوعية.

نوصي بإيجاد مركز تدريب متخصص بالعنف األسري، والعنف ضد الطفل، و نوصي أن يكون   -5

تابعاً لبرنامج األمان األسري الوطني  و نوصي كذلك بتبني التصور املقترح ملركز التدريب املشار 

إليه في الدراسة.

ضرورة وضع إجراءات محددة و موحدة خاصة بالتعامل مع حاالت العنف ضد األطفال معتمده   -6

التي  و   ، احلكومية  غير  و  احلكومية  القطاعات  من  قطاع  كل  في  بالطفل  خاص  نظام  على 

تتعامل مع حاالت إيذاء األطفال، بحيث تكون شاملة و كافية و قابلة للتطبيق.و أن يتم تبليغ 

العاملني في كل قطاع في  كل منطقة بهذه اإلجراءات ومحاسبة املقصر منهم في حالة 

اإلخالل بها.
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7-  ضرورة وضع إجراءات محددة و موحدة خاصة بالتعامل مع حاالت العنف ضد املرأة معتمدة 

على نظام خاص باملرأة في كل قطاع من القطاعات احلكومية و الغير حكومية و التي تتعامل 

تبليغ  أن يتم  و  و قابلة للتطبيق.  املرأة، بحيث تكون شاملة و كافية  العنف على  مع حاالت 

املقصر منهم في حال  و محاسبة  اإلجراءات  بهذه  العاملني في كل قطاع في كل منطقة 

اإلخالل بها.

ضرورة عقد مؤمتر دولي سنوي عن العنف األسري بصفة عامة حيث يشارك فيه املتخصصون   -8

و املهتمون، كما تشارك فيه كافة اجلهات املعنية بالتعامل مع العنف األسري سواء كان عنفاً 

ضد املرأة أو عنفاً ضد األطفال، يتم فيه دعوة اخلبراء احملليني و الدوليني.

العنف  االجتماعية عن ظاهرة  احلماية  العلمية في مجال  الدراسات  املزيد من  بإعداد  يوصي   -9

األسري و العنف ضد الطفل، و ال سيما فيما يتعلق باألسباب املؤدية لهذه الظاهرة و لآلثار 

املترتبة على كال الظاهرتني.
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