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  ١  تعريف الطفل حسب اتفاقية حقوق الطفلتعريف الطفل حسب اتفاقية حقوق الطفل
  ..ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليةما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علية،،هو آل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرةهو آل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة

  
    

  
  ١١:: حقوق الطفل  حقوق الطفل اتفاقيةاتفاقية

  
  ..مم١٩٩٠١٩٩٠أيلول من العام أيلول من العام ٢٢تبنت الهيئة العامة لألمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل حيث أصبحت هذه االتفاقية قانونا  دوليا  في تبنت الهيئة العامة لألمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل حيث أصبحت هذه االتفاقية قانونًا دوليًا في 

ل                                وق الطف سان أو حق وق اإلن ق بحق بقتها وتتعل ة  من التي س ل                               وقد تميزت اتفاقية حقوق الطفل فيما تميزت به أآثر من أي إعالن أو اتفاقي وق الطف سان أو حق وق اإلن ق بحق بقتها وتتعل ة  من التي س شامل    ،،وقد تميزت اتفاقية حقوق الطفل فيما تميزت به أآثر من أي إعالن أو اتفاقي ا الكامل وال شامل    باحتوائه ا الكامل وال باحتوائه
ال   ة األطف ة لحماي واد القانوني د والم املة من النصوص والقواع ة ش ى مجموع ا عل ة واحتوائه ة والثقافي صادية واالجتماعي سياسية واالقت ة وال سان المدني وق اإلن ال  لحق ة األطف ة لحماي واد القانوني د والم املة من النصوص والقواع ة ش ى مجموع ا عل ة واحتوائه ة والثقافي صادية واالجتماعي سياسية واالقت ة وال سان المدني وق اإلن لحق

   : :ويتم تطبيق مقتضيات اتفاقية حقوق في أربعة مجاالتويتم تطبيق مقتضيات اتفاقية حقوق في أربعة مجاالت، ، ال  لقانون حقوق اإلنسان العالميًال لقانون حقوق اإلنسان العالميوتعتبر اتفاقية حقوق الطفل جزءا  رئيسيا  ومكموتعتبر اتفاقية حقوق الطفل جزءًا رئيسيًا ومكم، ، ورفاهيتهمورفاهيتهم
  .حق الطفل في البقاء والحياة •
  .حق الطفل في النماء •
  .حق الطفل في الحماية •
  .حق الطفل في المشارآة •
 .العنف ضد األطفال •

  :وتعتمد آل تلك المقتضيات على المبدأ التالي 
  "رار يخصهى للطفل األسبقية في آل قيجب أن تكون المصلحة الفضل" 
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  ٢العنف ضد الطفل
  

ع الم    ي المجتم د ف ة التعقي ة بالغ دي أهمي ال خصوصًا ترت ف ضد األطف ًا والعن ف عموم شكلة العن ع الم   إن م ي المجتم د ف ة التعقي ة بالغ دي أهمي ال خصوصا  ترت ف ضد األطف ا  والعن ف عموم شكلة العن وه ، ، عاصرعاصرإن م ب والوج ددة الجوان ي متع وه وه ب والوج ددة الجوان ي متع دءًا   ،،وه دءا  ب العنف ب العنف ب ب
  ..صادية والسياسية للمجتمعصادية والسياسية للمجتمعحتى األسري آونه أساسا  مرتبطا  بالعوامل الثقافية واالجتماعية واالقتحتى األسري آونه أساسًا مرتبطًا بالعوامل الثقافية واالجتماعية واالقتالمدرسي والمجتمعي المدرسي والمجتمعي 

  ::ما هو العنفما هو العنف
د يترتب               ، ، هو االستخدام المتعمد للقوة أو السلطة أو التهديد بذلك        هو االستخدام المتعمد للقوة أو السلطة أو التهديد بذلك         ة أو ق ا يترتب علي ه مم د يترتب               ضد الذات أو ضد شخص آخر أو عدد من األشخاص أو مجتمع بأآمل ة أو ق ا يترتب علي ه مم ضد الذات أو ضد شخص آخر أو عدد من األشخاص أو مجتمع بأآمل

  ..علية أذى أو موت أو إصابة نفسية أو اضطراب في النمو أو حرمان علية أذى أو موت أو إصابة نفسية أو اضطراب في النمو أو حرمان 
  ::أشكال العنف وأسبابهأشكال العنف وأسبابه

واع للعنف    ، ، وهي تختلف فيما بينها في عدد من الجهات وتتفق في عدد آخر          وهي تختلف فيما بينها في عدد من الجهات وتتفق في عدد آخر          ،،يأخذ العنف ضد األطفال أشكاال  عديدة     يأخذ العنف ضد األطفال أشكاًال عديدة      ة أن واع للعنف    وتوجد ثالث ة أن العنف  العنف  ، ، العنف الجسدي   العنف الجسدي   : : وتوجد ثالث
  ..العنف الرمزيالعنف الرمزي، ، الكالمي الكالمي 

  :: ويمكن تصنيف أسباب العنف باآلتي  ويمكن تصنيف أسباب العنف باآلتي 
  ..شها األسرة والتي ترجع الزدياد معدالت الفقر والبطالةشها األسرة والتي ترجع الزدياد معدالت الفقر والبطالةوتتعلق بالظروف االقتصادية الصعبة التي تعيوتتعلق بالظروف االقتصادية الصعبة التي تعي: : اقتصاديةاقتصاديةأسباب أسباب 

  ..تعدد الزوجاتتعدد الزوجات، ، آبر حجم األسرة آبر حجم األسرة ، ، الخالفات الزوجية والصراع األسريالخالفات الزوجية والصراع األسري، ، التفكك األسري التفكك األسري : : أسباب اجتماعيةأسباب اجتماعية
در             والتي تنعكس في المعتقدات حول أساليب التنشئة السائدة والتي تقوم على افتراضات مؤدا             والتي تنعكس في المعتقدات حول أساليب التنشئة السائدة والتي تقوم على افتراضات مؤدا             ::الثقافية السائدة   الثقافية السائدة   المفاهيم  المفاهيم   صالحة تقتضي استخدام ق شئة ال ا أن التن در             ه صالحة تقتضي استخدام ق شئة ال ا أن التن ه

  ..من العقاب سواء جسدي أو اللفظيمن العقاب سواء جسدي أو اللفظي
  ..القوانين وغياب إلزامية التبليغالقوانين وغياب إلزامية التبليغعدم تفعيل عدم تفعيل ، ، قصور التشريعات الوطنية المعنية بحماية الطفولة قصور التشريعات الوطنية المعنية بحماية الطفولة ::التشريعاتالتشريعات

  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
 مم٢٠٠٦٢٠٠٦التقرير اإلحصائي لواقع الطفل العربي التقرير اإلحصائي لواقع الطفل العربي : : المصدر المصدر   2

  



 ٤

  :٣إحصائيات العنف ضد الطفل
  )٢٠٠٧-٢٠٠٠ارس م( NFSPمقيمة بواسطة مجموعة –قضايا العنف ضد األطفال 

  
 النسبة العدد العمر
0-2 43 50.6 
2-5 15 17.6 
5+ 27 31.8 
   النوع
 57.6 49  ذآر
 42.4 36 أنثى
   الجاني
 28.2 24 األم
 21.2 18 األب
 17.6 15 مجهول
 8.2 7 أشقاء

 5.9 5 عامل منزل
 3.5 3  سائق
 5.9 5 والدين
 9.4 8 آخرين

   نوع العنف
 48.8 42 جسدي
 32.6 28 إهمال
 18.6 16 جنسي

   نوع اإلصابة
 18.6 16 إصابات في الرأس

 18.6 16 آسور
 20.9 18 آدمات
 14 12 حروق
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 النسبة العدد العمر
 8.1 7 أضرار في األعضاء التناسلية

 7 6 آدمات في العين
 4.7 4  أضرار باطنية
 2.3 2 ضربات

 1.2 1 آدمات في الصدر
 4.7 4 أخرى

 14.1 12 بة الوفياتنس
  

 :٤الفئات األآثر عرضة للعنف بين األطفال وذلك لضعف قدرتها على مواجهته واإلبالغ عنة
 األطفال ذوي اإلعاقة •
 األطفال بال مأوى •
 األطفال العاملون •
 .الفتيات واألطفال الذين ينتمون للمجتمعات المهمشة أو النائية •
•   

  :٤ف ضد األطفالأسباب عدم توافر البيانات حول ظاهرة العن
 حساسية هذه القضية خاصة في بعض المواقع مثل األسرة  •
 محدودية التبليغ عن مثل هذه الحوادث •
 عدم توافر آليات فعاله للتبليغ وغياب الثقة في إمكانية التصدي لها •
  غياب الوعي باآلثار السلبية لهذه الممارسات على األطفال وآذلك بمفهوم الحقو •

  
  

58%

42%

ذآر
انثى
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  الصحة
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  رافيةغالمؤشرات الديمو

  
  
  

  ٥التوزيع العمري للسكان
  

 التوزيع العمري النسبي للسكان
 الدولة

 ١٨أآثر من  سنة17-12 سنة11-6 سنة5-1 أقل من سنة
 سنة

 ١٨السكان دون   سنة١٥السكان دون سن 

 %45.00 %34.50 %39.10 %43.40 %50.50 %13.90 17 15.4 3.2 السعودية

  
  
  

  
  

  ٥ معدل وفياتو العمر المتوقع عند الميالد
  

) سنوات(العمر المتوقع عند الميالد 
 م٢٠٠٢لعام 

احتمال البقاء على قيد 
الحياة عند الوالدة حتى 

 الدولة م٢٠٠٢ لعام ٦٥سن 

 ذآور إناث جملة

متوسط العمر 
المأمول مع التمتع 

) سنوات(بالصحة
 ذآور إناث م٢٠٠٢لعام 

معدل وفيات األطفال 
 ١٠٠٠لكل (الرضع 

لعام ) يمولود ح
 م٢٠٠٢

األطفال دون سن 
 ١٠٠٠لكل (الخامسة
م٢٠٠٢لعام) مولود حي

معدل وفيات 
لكل (األمومة

) مولود حي١٠٠٠
 م٢٠٠٢لعام 

 23 %28 %23 %75,7 %81,1 %61,4 %71,3 %73,7 %72,1 السعودية
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  ٦الوفيات
  

 الدولة
ترتيب الدولة بالنسبة 

-ن الخامسةللوفيات دون س
٢٠٠٦ 

معدل الوفيات دون 
-سن الخامسة  
٢٠٠٦ 

معدل وفيات 
-الرضع
٢٠٠٦ 

معدل وفيات 
-المواليد
٢٠٠٠ 

مجموع 
-)باآلالف(السكان

٢٠٠٦ 

العدد السنوي 
-)باآلالف(للوالدات

٢٠٠٦ 

العدد السنوي للوفيات دون سن 
 ٢٠٠٦-) باآلالف(الخامسة

  216 24175 12 21 25 97 السعودية
15 

  
  ٦نمو السنوي والوفيات معدل ال

 الدولة ٢٠٠٦ -)باآلالف(عدد السكان
  سنوات٥دون   سنة١٨دون 

معدل النمو السنوي 
 ٢٠٠٦-(%)للسكان

-معد الوفيات الخام 
 ٢٠٠٦-المعدل اإلجمالي للخصوبة٢٠٠٦-معدل الوالدات الخام ٢٠٠٦

  25 4 2.5 2879 9671 السعودية
3.5 

  
  ٦ الصحة العامة

 سبة المئوية للسكان الذين يستخدمون مصادرالن الدولة
 ٢٠٠٤-محسنة لمياه الشرب 

النسبة المئوية للسكان الذين يستخدمون 
 ٢٠٠٤-مرافق مالئمة للصرف الصحي

النسبة المئوية  للقاحات 
برنامج التحصين الموسع 

العادي الممول من الحكومة 
-٢٠٠٦ 

  100 97 السعودية
100 

  
  ٦اتمعدل التقدم في نقص الوفي

  الدولة
  
 

ترتيب الدولة بالنسبة 
-للوفيات دون سن الخامسة

٢٠٠٦ 

معدل وفيات األطفال دون 
 ٢٠٠٦-سن الخامسة

متوسط المعدل السنوي لخفض الوفيات 
متوسط المعدل السنوي  ٢٠٠٦-المعدل اإلجمالي من الخصوبة ٢٠٠٦-(%) 

 ٢٠٠٦-للخفض

  السعودية
 97 25 3.5 3.5 3.3 
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  ميتااأل
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  ٧هـ)١٤٢٦-١٤٢٥(توزيع الحاالت  بدور الحضانة االجتماعية حسب الجنس وسبب اإليداع لعام 
  

 الجنس وسبب اإليداع

ضعف الموارد  تفكك أسري  مجهول النسب سجن األم مرض األم يتيم
 أخرى المالية

 المجموع الكلي
اسم 
 اسم الدار المنطقة

مجموع إناثذآور  إناثذآور إناثذآور إناثذآور  إناثذآور إناثذآور ناثإذآور إناثذآور 

دار الحضانة االجتماعية  الرياض
 253 72 181 7 46 0 0 11 3 54 130 0 2 0 0 0 0 بالرياض

مكة 
 197 79 118 15 37 0 0 1 4 58 74 1 3 0 0 4 0دار الحضانة االجتماعية بجدة المكرمة

دار الحضانة االجتماعية  القصيم
 199 112 87 0 0 0 0 3 1 109 86 0 0 0 0 0 0 بالرس

دار الحضانة االجتماعية  ةالشرقي
 124 70 54 4 3 0 0 0 0 66 51 0 0 0 0 0 0 بالدمام

 773 333 440 26 86 0 0 15 8 287 341 1 5 0 0 4 0 المجموع الكلي
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 ١١

  
  ٨هـ )١٤٢٦-١٤٢٥(توزيع الحاالت بدور الحضانة االجتماعية حسب الجنس وطي القيد لعام

  

 الجنس وسبب طي القيد

نقل لمؤسسة أخرى لبلوغ 
تسليم ألسره  العودة لألسرة السن

 المجموع الكلي خرىأ وفاة حاضنة
أسم 
  اسم الدار المنطقة

 مجموع إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور  ثإنا ذآور

 الرياض
دار الحضانة 

جتماعية اال
 بالرياض

2 0 3 3 39 35 0 0 92 53 40 93 

مكة 
 المكرمة

دار الحضانة 
 50 26 24 1 0 1 1 18 19 6 4 0 0 جتماعية بجدةاال

 دارالحضانة القصيم
 20 8 12 0 0 0 0 8 12 0 0 0 0جتماعية بالرساال

دار الحضانة  الشرقية
 61 20 41 0 0 0 0 13 26 0 0 7 15بالدمام جتماعيةاال

 224 94 130 3 9 1 1 74 96 9 7 7 17 المجموع الكلي

  
  ٩الرعاية االجتماعية

عدد الملتحقين في  عدد مؤسسات األيتام 
عدد الملتحقين في  عدد مؤسسات األحداث  مؤسسات األيتام

)ذآور (مؤسسات األحداث
عدد الملتحقين في مؤسسات 

 )إناث(األحداث
عدد الملتحقين في دور 

 الحضانة

36 1800 21 1199 142 969 
  

                                                 
  هـهـ١٤٢٦١٤٢٦-١٤٢٥١٤٢٥الكتاب اإلحصائي لوزارة الشؤون االجتماعية لعام الكتاب اإلحصائي لوزارة الشؤون االجتماعية لعام ::المصدرالمصدر  8
  
  مم٢٠٠٦٢٠٠٦التقرير اإلحصائي لواقع الطفل العربي التقرير اإلحصائي لواقع الطفل العربي ::المصدر المصدر   9
  



 ١٢

  
  ١٠برنامج آفالة اليتيمبرنامج آفالة اليتيم* * 

ام وأسره                       ا األيت ديم خدمتها ألبنائه ام وأسره                      عصب البرامج التي تقدمها جمعية إنسان لرعاية األيتام فهو األساس وأحد األعمدة التي ترتكز عليها في تق ا األيت ديم خدمتها ألبنائه شمولية  ، ، ممعصب البرامج التي تقدمها جمعية إنسان لرعاية األيتام فهو األساس وأحد األعمدة التي ترتكز عليها في تق شمولية  فال فال
م       ، ، هي سمة هذا البرنامج هي سمة هذا البرنامج  ه له ة لتحقيق سعى الجمعي ا ت م       فالرعاية االجتماعية والنفسية والمادية والصحية والتعليمة لألبناء األيتام داخل أسرهم الطبيعية هي م ه له ة لتحقيق سعى الجمعي ا ت فالرعاية االجتماعية والنفسية والمادية والصحية والتعليمة لألبناء األيتام داخل أسرهم الطبيعية هي م
  ..من خالل هذا البرنامجمن خالل هذا البرنامج

  
  ١٠ـ  ه١٤٢٧إحصائية أقسام البحث االجتماعي لعام 

  
  األبناء األيتامعدد الزيارات األولية ألسر ٦٦٠
 عدد الزيارات التبعية ألسر األبناء األيتام ٨٠٧٥
 عدد المستفيدين ١٩٫٧٠٠
 عدد األسر المستبعدة ٢٠٦
 عدد األسر المضافة ٤٥٥

                                                                                      
  ١٠ هـ١٤٢٧إحصائية برنامج آفالة اليتيم لعام 

  
 ءءعدد التقارير المرسلة للكفالعدد التقارير المرسلة للكفال ٧١٤٥٧١٤٥
 عدد التقارير األولية  المرسلة للكفالءعدد التقارير األولية  المرسلة للكفالء ٢٩٢٢٢٩٢٢

 بنينبنين  ٢٦٣٠٢٦٣٠
 بناتبنات  ٣٦٠٨٣٦٠٨

 المكفولينالمكفولينعدد األيتام عدد األيتام 

 المكفوالتالمكفوالتعدد األرامل عدد األرامل  ٧٣٦٧٣٦
                                                                                      

  
   ١٠برنامج لقاء الكفالء

  
 آافلين ١٥٦
 بنين ٥٩٥
 بنات ١٣٤

 العدد المشارك ببرنامج لقاء الكفالء
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 ١٣

  
  
  

  ١١الرعاية التعليمية* 
سعى                دارس حيث ت اء في الم ة األبن سعى               انطالقًا من أهمية التعليم في حياة األمم والشعوب فقد أولت جمعية إنسان لرعاية األيتام هذا الجانب أهمية قصوى ومن ذلك متابع دارس حيث ت اء في الم ة األبن انطالقا  من أهمية التعليم في حياة األمم والشعوب فقد أولت جمعية إنسان لرعاية األيتام هذا الجانب أهمية قصوى ومن ذلك متابع

سي و االجتم                سي و االجتم               عن طريق مشرفين تربويين لمتابعتهم داخل مدارسهم لمساعدتهم على التكيف النف نهم في فصول                 عن طريق مشرفين تربويين لمتابعتهم داخل مدارسهم لمساعدتهم على التكيف النف رين م ة تحصيلهم العلمي وإلحاق المتعث نهم في فصول                 اعي ومتابع رين م ة تحصيلهم العلمي وإلحاق المتعث اعي ومتابع
اء في                           ى األبن اء في                          التقوية وتعزيز دافعية الطالب للتعلم وحل مشاآلهم االجتماعية وإرشادهم في حياتهم من أجل توثيق العالقة بين المجتمع واألسرة ويستمر اإلشراف عل ى األبن التقوية وتعزيز دافعية الطالب للتعلم وحل مشاآلهم االجتماعية وإرشادهم في حياتهم من أجل توثيق العالقة بين المجتمع واألسرة ويستمر اإلشراف عل

  ..هـ بإحصاءات مشجعة في مجال الرعاية التعليمية لألبناءهـ بإحصاءات مشجعة في مجال الرعاية التعليمية لألبناء١٤٢٧١٤٢٧م م مراحلهم الجامعية لضمان استمرارهم وتفوقهم وحفل العامراحلهم الجامعية لضمان استمرارهم وتفوقهم وحفل العا
  
  

عدد الطالب والطالبات المنتظمين  دروس التقوية التي تم تنظيمها للطالب والطالبات
 دراسيا 

 بنين بنات بنين بنات
٤٩٥١ ٥٢٩٧ ٥٥ ٦٧ 

  لتدريس األمهات األمياتأقامتهافصول محو األمية التي تم 
 عدد األمهات  المدفوعة لهن المبالغإجمالي
 ٥٤  شهريا  وتأمين المواصالت١٠٠٠

 الحقيبة المدرسية
  عن طريق تغذية حسابات األسر الختيار األبناء ماحقيبة ١٠٥٩٧تم تأمين عدد 

 يناسبهم من األدوات المدرسية التي يحتاجونها من أي مكتبة يرغبون

 

                                                 
  

  ١١عدد الزيارات والمتابعات للطالب والطالبات بالمدارس
  

  ثانوي
 عدد البنين عدد البنات ابتدائي متوسط 

١٩١  
 ٨٠٠ ٥٢١ ١١٤ ١٠١٦ 
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 ١٤

  
  

  ١٢حاالت تعليمية خاصة من األيتام ملتحقين بالمدارس ضمن أسر الجمعية
  

  أهم الخدمات المقدمة لهم  بنات  بنين  نوع المرض
  

   النطقصعوبة
  ١  ٣  

  صعوبات التعليم
  ١  ١  

تحاق بمدارس التربية الخاصة لمساعدتهم في اال
  وعمل متابعة شهريا  لهم

  
  ١٢ الحاالت السلوآية التي تم عالجها

  

    أهم الحاالت السلوآية التي تم عالجها
  الطالب المدفوع رسومه

  الحالة
  بنات  بنين  العدد  

  السرقة
   طالب٣٠  

  التسول
  طالبين  

٢٧  ٤٢  

                                                  
  ١٢أهم الخدمات التي تم عملها لبعض الحاالت من الطالب والطالبات واألرامل

  
   طالبات٨تأمين المواصالت لعدد 

   طالب٥توفير مدرسين خصوصيين لعدد 

  تأمين آتب دراسة ولوازم طبية لطالبين بالمراحل الجامعية

  از حاسب آلي جه٣٠تأمين عدد 
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  ١٣الرعاية الطبية* 

  
ى صحتهم   قدمت جمعية  إنسان لرعاية األيتام سلسلة من البرامج الصحية الهادفة بهدف تقديم رعاية صحية متكاملة      قدمت جمعية  إنسان لرعاية األيتام سلسلة من البرامج الصحية الهادفة بهدف تقديم رعاية صحية متكاملة       ى صحتهم    للمحافظة عل داخل مع جوانب      ، ،  للمحافظة عل داخل مع جوانب      آون الصحة تت آون الصحة تت

  ).).الرعاية الصحية الجسدية والرعاية الصحية النفسيةالرعاية الصحية الجسدية والرعاية الصحية النفسية((ن أولتهما إنسان ج ل اهتمامها وهما ن أولتهما إنسان ُجل اهتمامها وهما وللصحة جانبان مهماوللصحة جانبان مهما، ، ونواحي آثيرةونواحي آثيرة
ك         ى تل صحية إل ة ال ة للرعاي م بحاج ذين ه ا ال ل أبنائه وم بتحوي ة وتق ة واألهلي شفيات الحكومي ز والمست ع المراآ سيق م سان بالتن وم إن صحية تق ا ال ذ برامجه ك        ولتنفي ى تل صحية إل ة ال ة للرعاي م بحاج ذين ه ا ال ل أبنائه وم بتحوي ة وتق ة واألهلي شفيات الحكومي ز والمست ع المراآ سيق م سان بالتن وم إن صحية تق ا ال ذ برامجه ولتنفي

  ..وتقوم بالمتابعة من أجل االطمئنان  على صحة أبنائها والتأآد من حصولهم على الرعاية الطبية الكاملةوتقوم بالمتابعة من أجل االطمئنان  على صحة أبنائها والتأآد من حصولهم على الرعاية الطبية الكاملة، ، الجالجالمستشفيات والمراآز لتلقي العالمستشفيات والمراآز لتلقي الع
  
  
  

  دورات تثقيفية صحية  عدد المستفيدين
  أهم الدورات  إناث  ذآور  إناث  ذآور

عدد 
  الدورات

عدد 
  المشارآات

عدد 
  الدورات

عدد 
  الموقع  المدة  الدورة  المشارآات

آيف تحمين نفسك من 
مستشفى   ١  السكر

  اليمامة

الحماية من أنفلونزا 
  ١  الطيور

مرآز 
سعود 
  البابطين

  ١  رشاد األسرياإل

فرع 
الجمعية 
بشرق 
  الرياض

    ١  باألسناناالهتمام 

١٣٣  ٨٠  
٩٨  ٤  ٦٠  ١  

تنظيم عدد من الدورات 
 بمناسبة بعض التوعية

  أيام الصحة العالمية
  ٨٠٠ 

  ةأسر
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  ١٤تأمين أجهزة طبية وأدوية

  
  العدد  البرنامج

  ٣   تشوهمتابعة عالج حاالت
   مريض٤٧  )شرائح قياس السكر، نظرات، آراسي متحرآة(تأمين أجهزة طبية 

  ٦٩  تأمين أدوية
  ٦٠  التنسيق مع أوقاف الراجحي  لتأمين أجهزة طبية

  
  ١٤ الحاالت المرضية التي تم عالجهاأهم

  
  نوع المرض  العدد

  ذآور  إناث
  المراآز الطبية

  واجهة الماس  ٢  ٥  تقويم أسنان
  مرآز آدون    ٦  عالج أسنان
  العالمي لطب األسنان  ٥  ٢٠  أسنان
  مستشفى الرضوان    ١٢  أسنان

  مرآز الحبيب    ١  عالج نفسي
  األمل الطبي  ٣  ٣  مرض نفسي
  مرآز أدمة    ٢  عالج جلدية
  عيادات ديرما  ٤  ٤  جلدية
  مستشفى العزيزية  ١٠  ٢٢  جلدية

  مستشفى اليمامة    ١  عالج سكر
  مستشفى اليمامة    ١  عالج هرمونات
  مستشفى الملك خالد    ٤  عالج نظر
  مرآز أدمة    ١  عالج صلع
  مستشفى الشميسي  ٤  ٣  معاق

  مستشفى العسكري  ٥  ٢  السرطان
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  نوع المرض  العدد
  ذآور  إناث

   الطبيةالمراآز

 مستشفى الملك خالد للعيون ٢ ٣ عيون
 مستشفى الملك خالد للعيون ٢ ٣ عيون

 مستشفى  دله ٥ ١ الكبد الوبائي
 مجمع الرياض ١  مخ وأعصاب

 مستشفى عبد العزيز الجامعي ١  لوز
  مستشفى األسرة الطبي  ٢    عظام

  مستشفى الحمادي    ١  عالج سمنة
  ديرما  ١٠  ٢  عالج طبيعي
  العالمي لطب األسنان  ٥  ١  باطنية

 
 

  ١٥::البرامج الثقافية و التربويةالبرامج الثقافية و التربوية* * 
اتهم                    ا عن طريق إشباع حاج وازن في شخصيات أبنائه الغ في إحداث الت ر ب ا أث اتهم                   تنظم جمعية إنسان لرعاية األيتام المسابقات الثقافية و الترفيهية والرياضية التي له ا عن طريق إشباع حاج وازن في شخصيات أبنائه الغ في إحداث الت ر ب ا أث تنظم جمعية إنسان لرعاية األيتام المسابقات الثقافية و الترفيهية والرياضية التي له

شجيعها إضافة لتنظيم دورات في                              الجسمية والفكرية وتطوير مهارات الم    الجسمية والفكرية وتطوير مهارات الم     ك المواهب وت ى تل اظ عل ة من أجل الحف شجيعها إضافة لتنظيم دورات في                              وهوبين في شتى المجاالت ورصد الجوائز القيم ك المواهب وت ى تل اظ عل ة من أجل الحف وهوبين في شتى المجاالت ورصد الجوائز القيم
  ..بناء الذات وتعزيز السلوكبناء الذات وتعزيز السلوك

  
  ::أنشطة وفعالياتأنشطة وفعاليات* * 

  ١٥إحصائية برامج الزيارات والحفالت والمشارآات الخاصة والعامة
  

  خاصة  عامة  البرامج
  

  ١٣  ٧٣  الحفالت
  ٥٥  ١٨٤  زيارات
  ٤  ٢٢  معارض
  ٤٢  ٩٣  مشارآات
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 ١٨

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )التربية الخاصة (نقوالمعو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩

  ١٦هـ١٤٢٦/١٤٢٧-هـ١٤٢٢/١٤٢٣الطلبة والمدرسون حسب المراحل في السنوات : التعليم الخاص 
  
 عدد الطلبة

ينعدد المدرس   

النوع السنة
  تربية امل نور

تعدد  توحد فكرية
غير  سعودي جملة إعاقات

 جملةسعودي

 3182 1164 2018 10710 _ _ 6390 3900 420 بنون

١٤٢٣/١٤٢٢ 1220 95 1125 3340 _ _ 1286 1784 270 بنات

 4402 1259 3143 14050 _ _ 7676 5684 690جملة

 3389 1300 2089 12920 313 193 8014 4015 385 بنون

١٤٢٤/١٤٢٣ 1301 0 1301 4493 0 0 1955 2118 420 بنات

 4690 1300 3390 17413 313 193 9969 6133 805جملة

 3681 1245 2436 14526 263 216 9126 4490 431 بنون

١٤٢٥/١٤٢٤ 1540 121 1419 4825 54 37 2213 2092 429 بنات

 5221 1366 3855 19351 317 253 11339 6582 860جملة
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 ٢٠

 عدد الطلبة
 عدد المدرسين 

النوع السنة

  تربية امل نور
تعدد  توحد فكرية

غير  سعودي جملة إعاقات
 جملةسعودي

 4220 848 3372 14117 346 311 9012 4122 326 بنون

١٤٢٦/١٤٢٥ 1297 148 1149 4840 0 19 2245 2071 505 بنات

 5517 996 4521 18957 346 330 11257 6193 831جملة

 5200 1020 4180 17262 312 337 10387 5606 620 بنون

١٤٢٧/١٤٢٦ 1937 168 1769 5029 24 15 2744 1807 439 بنات

 7137 1188 5949 22291 336 352 13131 7413 1059جملة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١

  
  

  ١٧ هـ١٤٢٦\ ١٤٢٥الرعاية المقدمة والنوع توزيع الحاالت بمؤسسة رعاية األطفال المشلولين داخل المؤسسة وخارجها حسب نوعية 
  

 المجموع الكلي الرعاية التعليمية العالج الطبيعي الرعاية الصحية

خارج  داخل المؤسسة خارج المؤسسة داخل المؤسسة خارج المؤسسة داخل المؤسسة
 المؤسسة

أسم 
 أسم الدار المنطقة

 إناث ذآور إناث ذآور إناث رذآو إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور
 مجموع إناث ذآور

 184 83 101 73 98 10 3 73 98 10 3 73 98 10 3 مؤسسة رعاية األطفال المشلولين بالرياض الرياض

مكة 
 58 23 35 10 18 13 17 10 18 13 17 10 18 13 17 مؤسسة رعاية األطفال المشلولين بالطائف المكرمة

  المجموع الكلي
 20 23 116 83 20 23 116 83 20 23 116 83 136 106 242 

  
  ١٧) هـ١٤٢٦\١٤٢٥( توزيع الحاالت  بمؤسسة رعاية األطفال المشلولين حسب سبب اإليداع والنوع  للعام

  
 النوع وسبب اإليداع

ضمور  تشوهات خلقية ضمور عقلي فتق سحائي شلل نصفي شلل اهتزازي شلل دماغي
 عضالت

أسم  المجموع الكلي
 أسم الدار المنطقة

 مجموع إناث ذآورإناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناثذآور إناث ذآور إناث ذآورإناثذآور

مؤسسة رعاية األطفال المشلولين  الرياض
 184 83 101 12 14 9 9 9 11 22 20 2 7 1 0 28 40 بالرياض

مكة 
 المكرمة

مؤسسة رعاية األطفال المشلولين 
 58 23 35 1 0 2 3 0 0 5 9 4 7 0 0 11 16 بالطائف

  المجموع الكلي
 56 39 0 1 14 6 29 27 11 9 12 11 14 13 136 106 242 

  

                                                 
  ))هـهـ١٤٢٦١٤٢٦-١٤٢٥١٤٢٥((  الكتاب اإلحصائي لوزارة الشؤون االجتماعية لعامالكتاب اإلحصائي لوزارة الشؤون االجتماعية لعام  17
  



 ٢٢

  
  ١٨الرعاية االجتماعية

  

جملة عدد مراآز تأهيل األطفال  الدولة
 المعوقين 

عدد مراآز تأهيل األطفال 
المعوقين حسب نوع 

 )ذهنيه(اإلعاقة

عدد مراآز تأهيل األطفال 
المعوقين حسب نوع 

 )جسدية (اإلعاقة

عدد السكان المعاقون أقل 
  سنه١٨من 

 0 5 19 24 ةالسعودي
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 ٢٣

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التعليم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٤

  
  
  
  
  

  ١٩هـ١٤٢٧ / ١٤٢٦ -١٤٢٣/١٤٢٤إجمالي الطلبة والطالبات حسب الجنس ونوع ومرحلة التعليم للسنوات 
  

 1427/1426 1426/1425 1425/1424 1424/1423 السنوات

 جملة إناث ذآور جملة إناث ذآور جملة إناث ذآور جملة إناث ذآور الجنس
 104999 50399 54600 97137 47597 49540 96073 47076 48997 94290 46202 48088 رياض األطفال

 2433060 1175783 1257277 2417811 2417811 114366123855011250913 112264523422141241840 1219569 ابتدائي
 1100350 515803 584547 1071747 1071747 1078026566652 504021 1093946574005 504772 589174 المتوسط

عام
 ال
ليم
لتع
ا

 1000801 462451 538350 954141 954141 504241 892131 426309 465822 855525 413324 442201 ثانوي 

ات
آلي
 و
هد
معا

اد 
عد
إ

ن 
مي
معل
ال

مع
وال

ات
لم

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 271 271 _ ثانوي

يم 
تعل
ال

ني
الف

 

 13130 _ 13130 26814 26814 21054 28721 5841 22880 26126 3094 23032 ثانوي

 22291 5029 17262 18957 4840 14117 4825 14526 19351 17413 4493 12920 التعليم الخاص
 85078 62441 22637 87978 62855 25123 80808 54465 26343 74073 46070 28003 تعليم الكبار

 58985 _ 58985 57481 5760 51721 60431 5841 54590 62646 5480 57166أنواع أخرى   من التعليم
 _ _ _ 603767 350216 253551 571813 334817 236996 525344 305988 219356 التعليم العالي

 4818694 2271906 2546788 5335833 2598921 252685652128552736912 245233950918482685999 2639509 المجموع

  
  

                                                 
    ب المهنيوزارة التربية والتعليم ، وزارة التعليم العالي ، المؤسسة العامة للتعليم الفني  والتدري وزارة التخطيط  :المصدر  19
  



 ٢٥

  
  
  
  
  
  

  ٢٠م ٢٠٠٢عليم عام تلتحاق بالاال
  
  

نسبة االلتحاق في  نسبة القيد في التعليم االبتدائي
 %التعليم االبتدائي 

نسبة القيد في التعليم 
 اإلعدادي

نسبة االلتحاق 
 الدولة %بالتعليم الثانوي 

صافي  إناث ذآور
 الذآور

صافي 
 إناث جملة اإلناث

األطفال الذين يصلون 
(% إلى الصف الخامس 
 )من الصف األول

عدد التالميذ لكل 
بالتعليم مدرس 

 االبتدائي

جملة من أتموا 
مرحلة التعليم 
 االبتدائي

 إناث جملة جملةإناث ذآور

نسبة القيد 
اإلجمالية 

 %للتعليم

 57 51 53 31 64 71 61 12 94 57 59 56 60 66 69السعودية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  مم٢٠٠٦٢٠٠٦التقرير اإلحصائي لواقع الطفل العربي التقرير اإلحصائي لواقع الطفل العربي ::المصدرالمصدر  20
  



 ٢٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عمل األطفال
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 ٢٧

  ::  ٢١عمل األطفالعمل األطفال
ه                                دفاع عن حقوق ه                               هو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل ، العمل الذي يهدد سالمته وصحته ورفاهيته ، العمل الذي يستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته عن ال دفاع عن حقوق هو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل ، العمل الذي يهدد سالمته وصحته ورفاهيته ، العمل الذي يستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته عن ال

ل      لعمل الذي يستخدم وجود األطفال و     لعمل الذي يستخدم وجود األطفال و     تغل عمالة األطفال آعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار ، ا          تغل عمالة األطفال آعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار ، ا          ، العمل الذي يس   ، العمل الذي يس    يم الطف ل      ال يساهم في تنميتهم ، العمل الذي يعيق تعل يم الطف ال يساهم في تنميتهم ، العمل الذي يعيق تعل
  ..وتدريبه ويغير حياته ومستقبلهوتدريبه ويغير حياته ومستقبله

  فئات عمر البائعين
  

 %النسبة التكرار العمر

 1,1 1 أربع سنوات

 1,1 1 خمس سنوات

 1,1 1 ست سنوات 

 8,4 8 سبع سنوات

 16,8 16 ثمان سنوات

 24,2 23 تسع سنوات

 16,8 16 عشر سنوات

 6,3 6 الحادية عشرة

 11,6 11 الثانية عشرة

 2,1 2 الثالثة عشرة

 8,4 8 الرابعة عشرة

 1,1 1 الخامسة عشرة

 1,1 1 الثامنة عشرة

 100 95 المجموع
  

                                                 
    دعبداهللا اليوسفدعبداهللا اليوسف–دراسة حول الخصائص االجتماعية واالقتصادية والنفسية لألطفال الذين يقومون بالبيع والتسول عند إشارات المرور في مدينة الرياض إعداد دراسة حول الخصائص االجتماعية واالقتصادية والنفسية لألطفال الذين يقومون بالبيع والتسول عند إشارات المرور في مدينة الرياض إعداد : : المصدرالمصدر      21
 



 ٢٨

  ٢٢جنسية األطفال البائعينجنسية األطفال البائعين
  
 %النسبة  رالتكرا الجنسية
 31,6 30 سعودي 
 68,4 65 غير سعودي
 100 95 المجموع

  

  ٢٢٢٢  جنس األطفال البائعينجنس األطفال البائعين
  
 النسبة التكرار الجنس

 94,7 90 ذآرذآر
 3,2 3 أنثىأنثى

 2,1 2 بيانات مفقودةبيانات مفقودة
 100 95 المجموعالمجموع

  
  ٢٢٢٢  عدد أفراد األسرة بالنسبة لألطفال البائعينعدد أفراد األسرة بالنسبة لألطفال البائعين            

  

 %ةالنسب التكرار عدد أفراد األسرة

3 1 1,1 
4 2 2,1 
5 5 5,3 
6 6 6,3 
7 23 24,2 
8 17 17,9 
9 23 24,2 

 19,0 18 فأآثر10
 100 95 المجموع

                                                 
  دعبداهللا اليوسف– المرور في مدينة الرياض إعداد إشاراتعية واالقتصادية والنفسية لألطفال الذين يقومون بالبيع والتسول عند دراسة حول الخصائص االجتما: المصدر 22



 ٢٩

  
        

  
  ٢٣الدخل اليومي للطفل من البيع

        

 %النسبة التكرار المبلغ بالريال

 2,1 2 رياالت١٠أقل من 

 2,1 2 أآتوبر-20

30-20 0 0 

40-30 3 3,2 

50-40 6 6.3 

60-50 0 0 

70-60 6 6,3 

80-70 5 5,3 

90-80 21 22,1 

١٠٠ فأآثر  49 51,6 

 1,1 1 بيانات مفقودة

 100 95 المجموع

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  عبداهللا اليوسفعبداهللا اليوسفدد–دراسة حول الخصائص االجتماعية واالقتصادية والنفسية لألطفال الذين يقومون بالبيع والتسول عند اشارات المرور في مدينة الرياض إعداد دراسة حول الخصائص االجتماعية واالقتصادية والنفسية لألطفال الذين يقومون بالبيع والتسول عند اشارات المرور في مدينة الرياض إعداد : :  المصدر المصدر23

  
  



 ٣٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  جرائم األحداث
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١

  ٢٤)هـ١٤٢٦-١٤٢٥( توزيع الحاالت بدور المالحظة حسب سبب اإليداع خالل عام 
 اإليداع سبب 

اسم 
 اسم الدار المنطقة

اعتداء 
على 

ممتلكات 
 الغير

اعتداء  أخالقيات جرائم قتل
 على الغير

تعاطي أو 
ترويج 
 المخدرات

مخالفات 
 أخرى سرقات مرورية

المجموع 
 الكلي

دار المالحظة االجتماعية  الرياض
 247 10 94 4 28 38 40 13 20 بالرياض

مكة  254 0 107 9 20 37 71 10 0 دار المالحظة االجتماعية بجدة
دار المالحظة االجتماعية  المكرمة

 23 0 10 0 1 6 4 2 0 بالطائف

دار المالحظة االجتماعية  المدينة
 93 2 27 2 2 9 49 2 0 بالمدينة المنورة

دار المالحظة االجتماعية  القصيم
 33 0 2 0 1 6 9 1 14 ببريده

دار المالحظة االجتماعية  الشرقية 
 110 15 33 3 4 15 25 5 10 بالدمام

 54 9 3 1 0 21 18 1 1دار المالحظة االجتماعية  بأبها عسير

دار المالحظة االجتماعية  حائل
 271 25 97 22 10 84 30 3 0 بحائل

دار المالحظة االجتماعية  تبوك
 61 2 31 1 4 9 13 0 1 بتبوك

دار المالحظة االجتماعية  عرعر
 3 0 2 0 0 0 1 0 0 بعرعر

مالحظة االجتماعية دار ال الباحة
 36 4 10 3 3 7 9 0 0 بالباحة

دار المالحظة االجتماعية  الجوف
 106 3 48 0 6 11 29 9 0 بالجوف

دار المالحظة االجتماعية  نجران
 5 0 2 0 1 0 1 1 0 بنجران

دار المالحظة االجتماعية  جازان
 74 0 15 1 31 1 17 8 1 بجازان

                                                 
  هـ١٤٢٦/ـ١٤٢٥الكتاب اإلحصائي السنوي لوزارة الشؤون االجتماعية لعام :المصدر  24
  



 ٣٢

  ٢٥)هـ١٤٢٦-١٤٢٥( فئات العمر خالل عامتوزيع الحاالت بدور المالحظة حسب 
اسم  فئات العمر

 اسم الدار المنطقة
 فأآثر 20 18- 15- 12-

 المجموع الكلي

دار المالحظة االجتماعية  الرياض
 247 0 21 180 46 بالرياض

مكة  254 0 3 182 69دار المالحظة االجتماعية بجدة
دار المالحظة االجتماعية  المكرمة

 23 1 3 19 0 بالطائف

دار المالحظة االجتماعية  المدينة
 93 0 9 84 0 بالمدينة المنورة

دار المالحظة االجتماعية  القصيم
 33 0 7 21 5 ببريدة

دار المالحظة االجتماعية  الشرقية 
 110 0 0 62 48 بالدمام

 54 0 5 25 24دار المالحظة االجتماعية  بأبها عسير

ية دار المالحظة االجتماع حائل
 271 0 0 240 31 بحائل

دار المالحظة االجتماعية  تبوك
 61 0 13 42 6 بتبوك

دار المالحظة االجتماعية  عرعر
 3 0 0 2 1 بعرعر

دار المالحظة االجتماعية  الباحة
 36 0 11 21 4 بالباحة

دار المالحظة االجتماعية  الجوف
 106 0 56 35 15 بالجوف

دار المالحظة االجتماعية  نجران
 5 0 2 3 0 بنجران

دار المالحظة االجتماعية  جازان
 74 0 3 69 2  بجازان

 1370 1 133 985 251 المجموع الكلي لدور المالحظة االجتماعية 

                                                 
  هـ١٤٢٦/ـ١٤٢٥الكتاب اإلحصائي السنوي لوزارة الشؤون االجتماعية لعام :المصدر 25



 ٣٣

  ٢٦ )هـ١٤٢٦-١٤٢٥( توزيع الحاالت بمؤسسة رعاية الفتيات حسب سبب اإليداع خالل عام
  

  سبب اإليداع
اسم 
تفكك  اسم المؤسسةالمنطقة

 أسري 
جرائم 
أخالقيات القتل

اعتداء على 
الغير أو 
 الممتلكات

تعاطي 
وترويج 
 المخدرات

سرقات دعارة
اعتداء 
على 
 األسرة

حمل 
بوادر  تسول سالح

أخرى انحراف
المجموع 
 الكلي

مؤسسة رعاية الفتيات الرياض
 59 0 15 0 11 2 2 1 5 2 11 7 3 بالرياض

مكة 
المكرمة

مؤسسة رعاية الفتيات 
 41 4 20 0 0 0 0 1 1 4 10 1 0 لمكرمةبمكة ا

مؤسسة رعاية الفتيات الشرقية
 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 باإلحساء

مؤسسة رعاية الفتيات  عسير
 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 4 0 بأبها

المجموع الكلي لمؤسسات رعاية 
 136 6 35 0 11 2 2 2 6 6 48 13 5 الفتيات

                       
  ٢٦)هـ١٤٢٦-١٤٢٥(ع الحاالت بمؤسسات رعاية الفتيات حسب فئات العمر خالل عامتوزي

 اسم المؤسسة اسم المنطقة  فئات العمر
 فأآثر 20 18- 15- 12-

 المجموع الكلي

 59 47 8 4 0 مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض الرياض

 41 22 12 4 3 مؤسسة رعاية الفتيات بمكة المكرمة مكة المكرمة

 7 6 1 0 0 مؤسسة رعاية الفتيات باإلحساء رقيةالش

  16 8 5 0 مؤسسة رعاية الفتيات بأبها عسير
29 

 136 91 29 13 3 المجموع الكلي لمؤسسات رعاية الفتيات

  

                                                 
  هـ١٤٢٦/ـ١٤٢٥الكتاب اإلحصائي السنوي لوزارة الشؤون االجتماعية لعام :   المصدر26
  


