المملكة العربية السعودية
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
برنامج األمان األسري الوطني
مركز التميز

ورقة الحقائق

االستعداد الوطني للوقاية من سوء معاملة األطفال في المملكة العربية السعودية
أجريت هذه الدراسة في المملكة العربية السعودية في عام  2011م بهدف تقييم مدى جاهزية المملكة لتطبيق برامج الوقاية من إساءة معاملة
األطفال ،باستخدام أداة ذات عشرة أبعاد (محاور) مختلفة وضعتها منظمة الصحة العالمية ) (WHOبالتعاون مع عدة منظمات معنية في
خمسة بلدان مختلفة ذات دخل متوسط وهي( :السعودية ،البرازيل ،جنوب أفريقيا ،ماليزيا ،و مقدونيا) ،تمت مقابلة اإلخباريين ممن يمثلون
صناع القرار ،وكبار المدراء والتشريعيين في مجال حماية األطفال من إساءة المعاملة في المملكة ويرمز لهم *"اإلخباريين الرئيسيين" في
هذه الدراسة ،باإلضافة لمشاركة فريق من الخبراء في تقييم موضوعي لمدى االستعداد لتنفيذ برامج الوقاية من سوء معاملة األطفال المبنية
على البراهين وذلك على نطاق وطني شامل.

النتائج

األبعاد العشرة ودرجاتها (مقياس :)10-1

محاور القوة والضعف في المملكة التي يراها اإلخباريون الرئيسيون والخبراء
أوالً محاور القوة :

اإلخباريين
الرئيسيين

الخبراء

.1

االتجاهات وموقف المجتمع نحو سوء معاملة الطفل

4.1

1.7

.1

.2

المعرفة العلمية بقضية العنف ضد الطفل

6.5

5

.2

.3

البيانات واإلحصاءات العلمية عن وقاية الطفل من
سوء المعاملة
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5

.4

تقويم أوضاع البرامج الوقائية القائمة
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5.3

.5

التشريعات واألنظمة والسياسات الخاصة بوقاية الطفل
من سوء المعاملة

4.9

3.6

.6

تقييم قوة اإلرادة السياسية لمواجهة مشكلة سوء
معاملة الطفل

5.4

5.9

.7

الموارد والعالقات المؤسسية

4.9

3.6

ثانيا ً محاور الضعف:

.8

الموارد المادية

3.6

2.9

.9

الموارد البشرية والفنية

1.9

1.7

4.1
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 .1ضعف موقف واتجاهات المجتمع من قضية العنف ضد
الطفل.
 .2ضعف الموارد البشرية والمادية.
 .3ضعف التواصل والعالقات بين المؤسسات.
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40.1

األبعاد

 .10موارد المؤسسات غير الحكومية (منظمات المجتمع
المدني)

المجموع

.3

.4
.5

توافر المعرفة والبيانات العلمية بقضية العنف ضد الطفل
لجميع العاملين في المجال.
وجود بعض البرامج الوقائية المحلية ولكنها ليست على
نطاق وطني شامل.
وجود التشريعات واألنظمة" ،عند القيام بالدراسة في
عام  2011كان مشروع نظام الحماية من اإليذاء قيد
الدراسة وقد تم اعتماده في عام ." 2013
قوة اإلرادة السياسية لمواجهة مشكلة العنف ضد الطفل.
دعم المجتمع للمؤسسات غير الحكومية (المجتمع
المدني) وتوفر الموارد لها.

الخالصات والتوصيات:
 .1إن جاهزية المملكة للوقاية من العنف ضد الطفل هي متوسطة الجاهزية  %43مقارنة بالدول الخمس التي قامت بالدارسة ( %28البرازيل–
 %66مقدونيا).
 .2كان تقييم اإلخباريين الرئيسيين ( )%43مقارب جدا لتقييم الخبراء ( )%40لمدى استعداد المملكة العربية السعودية لتقديم برامج وقائية مبنية على
البراهين واسعة النطاق في مجال العنف ضد األطفال.
 .3على الجهات والمؤسسات في المملكة دعم محاور القوة واالعتماد عليها في الوقاية من العنف ضد الطفل ،والعمل على تحسين محاور الضعف.

* اإلخباري الرئيسي  key-informantفي بحوث األنثروبولوجي هو أحد قلة منتقاة من األفراد يتم اختيارهم وفق معايير ،مثل :المعرفة ،التوافق ،العمر ،الخبرة أو السمعة والمكانة يقومون بتزويد الباحث
أو الفريق البحثي بمعلومات عن ثقافة مجتمعهم

