تهدف اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان من
طباعة ونشر هذه األنظمة واللوائح واإلتفاقيات التي
أنضمت إليها اململكة إلى نشر ثقافة حقوق اإلنسان
في املجتمع وتسهيل اطالع اجلميع على القواعد
النظامية التي حتمي حقوقهم.

نظام احلماية من اإليذاء
والئحته التنفيذية
الطبعة األولى
1436هـ  2015 -م

نظام احلماية من اإليذاء
املادة األولى:
يقصد بالعبارات واملصطلحات اآلتية – أينما

وردت يف هذا النظام – املعاني املبينة أمامها ،ما لم
يقتض السياق خالف ذلك:
ِ

الوزارة :وزارة الشؤون االجتماعية.الوزير :وزير الشؤون االجتماعية.النظام :نظام احلماية من اإليذاء.الالئحة :الالئحة التنفيذية لهذا النظام.اإليذاء :هو كل شكل من أشكال االستغالل ،أو إساءةاملعاملة اجلسدية أو النفسية أو اجلنسية ،أو التهديد
به ،يرتكبه شخص جتاه شخص آخر ،مبا له عليه
من والية أو سلطة أو مسؤولية ،أو بسبب ما يربطهما
من عالقة أسرية أو عالقة إعالة أو كفالة أو وصاية
أو تبعية معيشية .ويدخل يف إساءة املعاملة امتناع
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شخص أو تقصيره يف الوفاء بواجباته أو التزاماته
يف توفير احلاجات األساسية لشخص آخر من أفراد
أسرته أو ممن يترتب عليه شرع ًا أو نظام ًا توفير تلك
احلاجات لهم.
ل :1يقصد باأللفاظ والعبارات التالية  -أينما وردت
في هذه الالئحة -املعاني املوضحة أمام كل منها ما لم

يقتضي السياق خالف ذلك:

 الوزارة :وزارة الشؤون االجتماعية. -الوزير :وزير الشؤون االجتماعية.

 -النظام :نظام احلماية من اإليذاء.

 -الالئحة :الالئحة التنفيذية لنظام احلماية من

اإليذاء.

 -وحدات احلماية االجتماعية :الدور املخصصة

الستقبال ضحايا اإليذاء أو من اقتضت احلاجة إليوائه

سواء كانت تابعة للوزارة أو اجلمعيات اخليرية اإليوائية
التي تشرف عليها الوزارة.
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دور الضيافة االجتماعية :الدور املخصصة

-

الستقبال النساء والفتيات الالتي يتعذر إعادتهن
ألسرهن.
 مركز تلقي البالغات :املركز املخصص لتلقيالبالغات الهاتفية عن حاالت اإليذاء على مستوى اململكة.
 الشخص :الشخص الطبيعي أو االعتباري حسبما يقتضيه السياق.
 -االستغالل :قيام شخص بإحلاق الضرر بشخص

آخر بأية وسيلة كانت مستخدماً في ذلك ما له عليه من
والية أو سلطة أو مسؤولية أو عالقة أسرية أو عالقة
إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية ،وذلك بهدف
حتقيق مآرب غير مشروعة.
 اإلساءة اجلسدية :كل فعل أو تقصير أوإهمال يصدر من شخص عند تعامله مع شخص آخر
له عليه والية أو سلطة أو مسؤولية أو عالقة أسرية
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أو عالقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية،
يترتب عليه اعتداء على بدن املعتدى عليه ينتج عنه
ضرر جسدي.
 اإلساءة النفسية :كل شكل من أشكال التعامل أوالسلوك السيئ الذي يأخذ صفة االستمرار أو التكرار
املطرد يقوم به شخص عند تعامله مع شخص آخر له
عليه والية أو سلطة أو مسؤولية أو عالقة أسرية أو
عالقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية ،وذلك
بهدف املساس بكرامته أو بحقوقه املعنوية التي كفلها
الشرع أو النظام.
فعل أو
 اإلساءة اجلنسية :تع ّ ُرض الشخص ألي ٍاستغالل جنسي غير مشروع من قِ بل َمن له عليه
قول أو
ٍ
ٍ
والية أو سلطة أو مسؤولية أو عالقة أسرية أو عالقة
إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
 التهديد باإليذاء :كل فعل أو قول يصدر من10

شخص جتاه شخص آخر له عليه والية أو سلطة أو
مسؤولية أو عالقة أسرية أو عالقة إعالة أو كفالة أو
وصاية أو تبعية معيشية ،من شأنه بث اخلوف في نفس
هذا الشخص من خطر يُراد إيقاعه بشخصه أو مباله
ويغلب الظن أن مصدر التهديد قادر على إيقاعه به،

وذلك بهدف حتقيق مآرب غير مشروعة من ذلك ،على
سبيل املثال ،التهديد بالقيام بأي نوع من أنواع اإلساءة
اجلسدية والنفسية أو اجلنسية.
 الوالية :سلطة يثبتها الشرع للولي تخوله صالحيةالتصرف وادارة شؤون شخص آخر نيابة عنه فيما يتعلق
ببدنه ونفسه وماله.
 السلطة :عالقة شرعية او نظامية مبوجبها يحقللشخص أن يفرض إرادته على شخص آخر بناء على
ما له عليه من صالحيات التوجيه أو اإلشراف األسري
ويشمل ذلك احلاالت التي تشرف عليها الوزارة في دور
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اإليواء واحلاالت التي تشرف عليها اجلمعيات اخليرية

اإليوائية واحلاالت التي ترعاها األسر البديلة.

 -املسؤولية  :حالة يكون فيها الشخص مسؤوال

شرعا او نظاما عما يترتب على افعال شخص اخر بناء

على ما ترتبط به من عالقة اسرية.

 -العالقة األسرية :رابطة معنوية اجتماعية بني

األشخاص تقوم على أساس عائلي بني الزوج والزوجة واألبناء
واألجداد واألحفاد وتشمل األقارب بالدم أو املصاهرة.

 -اإلعالة :قيام الشخص بالنفقة على شخص اخر

تربطه به عالقة أسرية ورعاية شؤونه.

 -الكفالة :قيام الشخص بتأمني احلاجات األساسية

أو بعضها لشخص آخر تربطه به عالقة أسرية ويشمل
ذلك احلاالت التي ترعاها األسر البديلة واجلمعيات

اخليرية اإليوائية التي تشرف عليها الوزارة.

 الوصاية :إن يعهد اإلنسان إلى غيره مبوجب وصية12

القيام بعد وفاته بعمل أجاز له الشرع اإلنابة فيه يتعلق
بأوالده القاصرين.

 -التبعية املعيشية :حالة يكون فيها الشخص معتمداً

على شخص آخر في معيشته وتأمني حاجاته األساسية.

 -احلاجات األساسية للشخص :هي املتطلبات

الضرورية حلياة اإلنسان الالزمة إلشباع حاجاته
األساسية املادية واملعنوية.

املادة الثانية:
يهدف النظام إلى اآلتي:
 -1ضمان توفير احلماية من اإليذاء مبختلف أنواعها.
 -2تقدمي املساعدة واملعاجلة ،والعمل على توفير اإليواء
والرعاية االجتماعية والنفسية والصحية املساعدة
الالزمة.
 -3اتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة ملساءلة املتسبب
ومعاقبته.
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 -4نشر التوعية بني أفراد املجتمع حول مفهوم اإليذاء
واآلثار املترتبة عليه.
 -5معاجلة الظواهر السلوكية يف املجتمع التي تنبئ عن وجود
بيئة مناسبة حلدوث حاالت إيذاء.
- 6إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع اإليذاء.
ل /2لتحقيق أهداف النظام تقوم الوزارة مبا يلي:

 2/1إجراء البحث االجتماعي والنفسي للحاالت

التي تع ّرضت لإليذاء والعمل على تأهيلها مبا يضمن

مساعدتها على االستقرار والتكيف مع اضواعها األسرية

أو االجتماعية.

 2/2توفير أماكن اإليواء أو االستضافة للحاالت

احملتاجة إليها التي ثبت تعرضها لإليذاء وبالقدر الذي

يحقق حمايتها وYدماجها في املجتمع والعمل على Y
عداد البرامج التأهيلية لتلك احلاالت متهيدا إلعادتها

ألسرها.
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 2/3تقوم الوزارة بالتنسيق مع اجلهات العامة

واخلاصة ذات العالقة لضمان تقدمي خدمات اإليواء

واملساعدة والدعم املعنوي والنفسي واالجتماعي
والصحي واألمني للحاالت التي تعرضت لإليذاء.

 2/4في سبيل إيجاد بيئة خالية من حاالت اإليذاء

تقوم الوزارة باقتراح التدابير الوقائية املناسبة للحماية

من اإليذاء وذلك بالتعاون مع اجلهات العامة واخلاصة
ذات العالقة باحلماية من اإليذاء والعمل على تنفيذ

املناسب منها.

املادة الثالثة:
 -1يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء اإلبالغ عنها
فورا.
 -2مع مراعاة ما تقضي به األنظمة ذات العالقة من
إجراءات ،يلتزم كل موظف عام – مدني أو عسكري
– وكل عامل يف القطاع األهلي ،اطلع على حالة
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إيذاء – بحكم عمله – إحاطة عمله باحلالة عند
علمه بها ،وعليها إبالغ اجلهة املختصة أو الشرطة
بحالة اإليذاء فور العلم بها ،وحتدد اللوائح
إجراءات التبليغ.
ل 3/1 :3يتم اإلبالغ عن حاالت اإليذاء املشار إليها
في املادة األولى من النظام وفقاً إلجراءات البالغ
احملددة في هذه الالئحة.

 3/2تلتزم كل جهة عامة أو خاصة بإبالغ الوزارة

أو الشرطة عن حاالت اإليذاء التي تطلع عليها فور العلم
بها أو تلقيها بالغاً بشأنها.
 3/3إذا كانت حالة اإليذاء تتطلب التدخل العاجل
فتقوم اجلهة بإبالغ الشرطة فوراً مع وجوب احملافظة

على سرية هوية املبلغ.

 3/4تكون جهة العمل التي يبلغها أحد العاملني

فيها عن حالة إيذاء مسئولة عما يترتب على تراخيها
أو عدم قيامها باإلبالغ عن احلالة وتطال تلك املسئولية
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األشخاص الطبيعيني الذين ميثلونها وقت حدوث واقعة
اإليذاء وال ينفي أو يخفف من مسؤوليتهم كونهم لم

يعودوا ممثلني لها وقت املساءلة ألي سبب كان.
املادة الرابعة:

 -1تتولى الوزارة والشرطة تلقي البالغات عن حاالت
اإليذاء ،سواء كان ذلك ممن تع ّرض له مباشرة
أو عن طريق اجلهات احلكومية مبا فيها اجلهات
األمنية املختصة أو الصحية ،أو اجلهات األهلية ،أو
ممن يطلع عليها.
 -2إذا تلقت الشرطة بالغ ًا عن حالة إيذاء ،فإن عليها
اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات
وإحالة البالغ مباشرة إلى الوزارة.
ل 4/1 :4ينشأ مركز لتلقي البالغات يقوم باستقبال

البالغات من كافة املناطق باململكة عن حاالت اإليذاء

سواء من األشخاص أو من الشرطة أو من غيرها من
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اجلهات العامة أو اخلاصة و يقوم بعد التأكد من هوية
املبلغ بتوثيق البالغ وحصر بيان مرفقاته إن وجدت وال
تقبل البالغات من مجهولي الهوية.

 4/2يحيل املركز البالغ إلى وحدة احلماية

املختصة في املنطقة مقر احلالة املبلغ عنها
االجتماعية
ّ
لتتولى مباشرة مهامها جتاه البالغ.

 4/3يعد املركز السجالت والنماذج املنظمة لتلقي

البالغات كما يعد نظام توثيق إلكتروني لكافة البالغات

الواردة إليه.

 4/4يقوم املركز بتسجيل جميع االتصاالت الواردة
هاتفياً للمركز على الرقم املخصص للبالغ ويحافظ على
سريتها.

 4/5يعد املركز تقارير دورية إحصائية عن البالغات

والشكاوى التي ترد إليه مصنفة حسب نوع اإليذاء

وخطورته وجنس من تعرض له وطبيعة املبلغ وعدد

احلاالت التي متت معاجلتها.
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 :4/6تتولى اإلدارة العامة للحماية االجتماعية

بالوزارة التعامل مع أية بالغات تصل للوزارة من
اجلهات العامة أو اخلاصة وذلك مبا ال يتعارض مع
مهام ومسؤوليات مركز تلقي البالغات وتقوم بإحالتها

إلى وحدة احلماية االجتماعية املختصة لتتولى بحثها
ودراستها ومعاجلتها أو تقوم بالرفع ألخذ التوجيهات

بشأنها.

املادة اخلامسة:
-1ال يجوز اإلفصاح عن هوية املبلغ عن حالة إيذاء
إال برضاه ،أو يف احلاالت التي حتددها اللوائح
التنفيذية .ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع
– بحكم عمله – على معلومات حاالت اإليذاء،
باحملافظة على سرية ما يطلعون عليه من
معلومات.
-2يساءل تأديبي ًا كل موظف عام – مدني أو عسكري –
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وكل عامل يف القطاع األهلي ،وكل شخص اعتباري
(جهة العمل) يخالف أي ًا من األحكام املتعلقة
باإلبالغ عن حاالت اإليذاء الواردة يف هذا النظام.
ل 5/1 : 5ال يجوز اإلفصاح عن هوية املبلغ عن حالة
إيذاء بغير رضاه وأخذ موافقته الكتابية على ذلك

إال في احلاالت التالية:

/5/1أ إذا رأت وحدة احلماية االجتماعية أن

معاجلة حالة اإليذاء تستلزم ضرورة اإلفصاح عن هوية

املبلغ ألسباب جوهرية تقدرها الوحدة على أن يكون ذلك

في أضيق احلدود.

/5/1ب :على وحدة احلماية االجتماعية إال تفصح

عن هوية املبلغ للجهات الرسمية إال بناء على طلب

رسمي مسبب من اجلهة وتلتزم اجلهات املفصح لها عن
هوية املبلغ باحملافظة على سرية هويته وعدم التهاون

في إفشائها ويقع حتت طائلة املسؤولية كل من يخالف

ذلك.
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املادة السادسة:
يعفى املبلغ حسن النية من املسؤولية إذا تبني أن
احلالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء وفق ًا ألحكام
هذا النظام.
ل 6/1 :6يعتبر كل مبلغ عن حالة ايذاء حسن النية ما

لم تتوافرأدلة أو قرائن تفيد خالف ذلك.

 6/2إذا اتضح عدم صحة البالغ فيجوز للمتضرر

ولكل صاحب مصلحة املطالبة مبعاقبته وفقا لألنظمة
املعمول بها وذلك دون إخالل بحق املتضرر مبطالبته

بالتعويض ويقع عبء إثبات سوء النية على املدعي.
املادة السابعة:

تباشر اجلهة املختصة فور تلقيها بالغ ًا عن حالة
إيذاء – بعد توثيق البالغ وإجراء تقومي للحالة – باتخاذ
أي من اإلجراءات اآلتية:
 -1اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تكفل تقدمي الرعاية
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الصحية الالزمة ملن تعرض لإليذاء ،وإجراء
التقومي الطبي للحالة إذا تطلب األمر ذلك.
-2اتخاذ الترتيبات الالزمة للحيلولة دون استمرار
اإليذاء أو تكراره.
-3ت ��وف� �ي ��ر ال �ت��وج �ي��ه واإلرش� � � ��اد األس� � ��ري واالج �ت �م��اع��ي
ألط ��راف احل��ال��ة إذا ق��درت ال ��وزارة إم�ك��ان االكتفاء
مبعاجلة احلالة يف إطارها األسري.
-4استدعاء أي من أطراف احلالة أو أي من أقاربهم
أو من له عالقة ،لالستماع إلى أقواله وإفادته
وتوثيقها ،واتخاذ اإلجراءات والتعهدات الالزمة
التي تكفل توفير احلماية الالزمة والكافية ملن
تعرض لإليذاء.
-5العمل على إخضاع من يلزم من أطراف احلالة إلى
عالج نفسي أو برامج تأهيل مبا يالئم كل حالة.
ل 7/1 : 7التعامل الفوري مع البالغات من خالل
التواصل مع احلالة وتقييم وضعها من حيث اخلطورة
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واجراء التقومي الطبي لها إذا لزم األمر واتخاذ كافة
اإلجراءات الالزمة واملناسبة للتعامل مع احلالة وال

يتطلب قبول البالغ ومباشرته موافقة الولي أو َمن
في حكمه.

7/2على وحدة احلماية االجتماعية عن مباشراتها

حلاالت اإليذاء التدرج في اتخاذ التدابير الالزمة

ملعاجلة تلك احلاالت على ان تعطى األولوية في املعاجلة
لإلجراءات الوقائية واالرشادية واالصالح بني اطراف

احلالة.

 7/3إذا رأت وحدة احلماية االجتماعية أن مصلحة

احلالة تقتضي االكتفاء مبعاجلة احلالة من خالل توفير
التوجيه واإلرشاد النفسي واألسري واالجتماعي فعليها

التأكد من أن هذا اإلجراء لن يترتب عليه إحلاق ضرر

أشد باحلالة وذلك من خالل األخذ باالعتبار الوسائل

الالزمة للمحافظة على سالمة احلالة.
7/4

توفر وحدة احلماية االجتماعية للحالة
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الرعاية الصحية واالجتماعية من عالج طبي ونفسي
وبرامج تأهيلية ويشمل ذلك أيضا من يحتاج للرعاية من

احمليطني بها بسبب اإليذاء ويتم توفير الرعاية الالزمة
من خالل االحالة للجهات املتخصصة وفقا لنوع الرعاية
املطلوبة وفي حال عدم قبول تلك اجلهة للحالة أو التعامل
معها أو تقدمي الرعاية الالزمة لها تقوم الوزارة مبخاطبة

احلاكم اإلداري لضمان حتقيق ذلك.
7/5

في حاالت اإليذاء غير اخلطير لوحدة

احلماية االجتماعية أن تبقى احلالة مع عائلتها مع أخذ

التعهد على رب األسرة أو من يقوم مقامه بتوفير احلماية
الالزمة للحالة ومتكينها من االتصال املباشر بالوحدة

ومتكني املختصني من موظفي الوحدة من االتصال بها
وزيارتها في أي وقت ملتابعة حالتها مع أخذ التعهد على
مصدر اإليذاء بالكف عن احلاق أي نوع من أنواع اإليذاء

باحلالة والتزامه بإعطائها كافة حقوقها املشروعة والقيام

مبسؤوليته وواجباته جتاه توفير احلاجات األساسية
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للحالة وحتمله كامل املسؤولية في حال مخالفته لذلك.
7/6

في حال رفض مصدر اإليذاء احلضور ملقر

وحدة احلماية االجتماعية أو التجاوب مع تعليماتها،
تطلب الوحدة من الشرطة ضبطه وإحضاره إلى مقرها
حتى يتم االنتهاء من فحص البالغ املقدم ضده ويطبق

هذا اإلجراء على كل من لم ميتثل ألوامر الوحدة او
التجاوب مع تعليماتها من األشخاص الذين تربطهم

عالقة بحالة اإليذاء.
املادة الثامنة:

دون إخالل مبا نصت عليه املادة (السابعة) من هذا
النظام ،على الوزارة إذا ظهر لها من البالغ خطورة احلالة
أو أنها تشكل تهديد ًا حلياة من تعرض لإليذاء أو سالمته
أو صحته ،اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للتعامل مع
احلالة مبا يتمشى مع خطورتها ،مبا يف ذلك إبالغ
احلاكم اإلداري ،أو اجلهات األمنية املعنية ،التخاذ ما
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يلزم كل بحسب اختصاصه ،والتنسيق مع اجلهات
لضمان سالمة من تعرض لإليذاء مبا يف ذلك نقله أو
نقل املعتدي – إذا لزم األمر -إلى مكان اإليواء املناسب
حلني زوال اخلطر.
ل 8/1 :8تعتبر حالة اإليذاء خطيرة إذا ما نتج عن

فعل اإليذاء ضرر شديد ظاهر على بدن احلالة يستوجب
التدخل الفوري إليقافه أو منع وقوعه أو إذا كان فعل
اإليذاء الشديد مثبتاً بتقرير طبي كما تعتبر حالة اإليذاء

خطيرة إذا كان فعل اإليذاء يخشى معه تعرض احلالة

لضرر كبير أو متواصل على حياتها أو سالمتها أو
صحتها من قبل مصدر اإليذاء وفي هذه احلاالت يتم
إبالغ احلاكم اإلداري واجلهات األمنية املختصة عن

احلالة.

8/2إذا ظهر لوحدة احلماية االجتماعية من البالغ

خطورة احلالة فعليها إبالغ الشرطة وغيرها من اجلهات

األمنية املختصة ذات العالقة مبوضوع اإليذاء والطلب
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من تلك اجلهات اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للتعامل
مع احلالة مبا يتمشى مع خطورتها.

 8/3تتم مقابلة املرأة املتعرضة لإليذاء واالستماع

ألقوالها من قبل مختصات من وحدة احلماية االجتماعية
ومن ثم تعرض عليها احللول واإلجراءات املناسبة

حلالتها الواجب اتخاذها بشأنها ،والتي تدخل من ضمن

اختصاصات الوزارة ،ويتم أخذ موافقتها على ذلك وفي
حالة رفضها الصطحابها أو إيوائها فيتم إفهامها بأنه
ستتم متابعة وضعها واتخاذ اإلجراءات املناسبة ضد

مرتكب اإليذاء ويؤخذ في االعتبار رأي احلالة بشأن هذه
اإلجراءات.

8/4

تتم مقابلة الطفل بحضور أخصائية

اجتماعية أو نفسية من وحدة احلماية االجتماعية وتتم
مساءلته بأسلوب يتناسب مع سنه مع وجوب تالفي كل ما

من شأنه أن يرهبه أو يؤثر على إرادته وميكن االستماع
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إليه على انفراد في حال وجود قريبه معه إذا كانت
املصلحة تتطلب ذلك.

 8/5إذا كانت ضحية اإليذاء طفل مت إيذاؤه من

أحد الوالدين املنفصلني فلوحدة احلماية االجتماعية

بعد دراسة احلالة وتقدير املصلحة األفضل للطفل

األمر بتسليمه فورا لوالده اآلخر أو ألحد أفراد أسرته
أو أقاربه ،القادر على توفير الرعاية الالزمة له حلني
معاجلة احلالة .وعلى من يعترض على هذا اإلجراء

اللجوء إلى القضاء وذلك دون اإلخالل بأحكام أية أنظمة
أخرى توفر حماية أفضل للطفل.

 8/6يتم إيواء احلالة أو استضافتها وفقاً للشروط

التالية

أ  -يقتصر اإليواء او االستضافة على املرأة مهما كان

سنها والطفل دون سن الثامنة عشرة.

ب ـ أن تكون احلالة قد تعرضت لإليذاء املنصوص
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عليه في النظام والئحته التنفيذية وتعذر إيواؤها لدى
أسر بديلة من أقاربها.

ج  -ال يتوقف إيواء احلالة على موافقة ولي األمر.

د  -يتم إطالع احلالة على التعليمات اخلاصة باإليواء

أو االستضافة مع أخذ التعهد الكتابي عليها بالتقيد بتلك

التعليمات مبا يحقق احملافظة على مصلحتها ورعاية
أطفالها إن كانوا بصحبتها .

هـ  -مدة اإليواء ثالثة أيام ،وميكن متديدها مبوافقة

الوكيل املختص ملدة محددة ال تتجاوز الشهرين وفي حال
تطلبت معاجلة احلالة مدة أطول من تلك فيمكن متديدها

ملدة أخرى وذلك مبوافقة الوكيل املختص.

 8/7عند املوافقة على إيواء احلالة أو استقبالها

تقوم وحدة احلماية االجتماعية باإلجراءات التالية:

/8/7أ التأكد من الشرطة عما إذا كان يوجد بالغ

تغ ّيب أو هروب يخص احلالة ،وفي جميع األحوال ال تنقل
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احلالة إلى دار التوقيف إال إذا ثبت أنها متهمة بجرمية
من اجلرائم املوجبة للتوقيف أو أن هناك قرار اتهام
ضدها صادر من أية سلطة حتقيق يقضي بتوقيفها على
ذمة قضة متهمة فيها أو أذا صدر أمر قضائي بتوقيفها.

/8/7ب إجراء الكشف الطبي الالزم على احلالة
واذا لم يتيسر ذلك في حينه فيتم إيوائها مؤقتاً في املكان

املخصص الستقبال احلاالت إلى أن يتم إجراء الكشف

والتأكد من سالمتها.

/8/7ج في حالة معاناة احلالة من أمراض نفسية

مزمنة تتم إحالتها ألحد املستشفيات أو املراكز الصحية

املتخصصة في األمراض النفسية لعالجها وفي حال
اعتذار أي من تلك اجلهات عن قبول احلالة أو التعامل
معها فيتم الرفع بذلك للحاكم اإلداري.

/8/7د يتم إفهام احلالة بأن إيواءها أو استضافتها

سيكون بشكل مؤقت إلى أن يتم حل مشكلتها والبحث لها
30

عن بدائل مناسبة سواء فيما يتعلق بالسكن أو العودة مرة
أخرى ألسرتها ،وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الضرورية
إلزالة اإليذاء الذي تتعرض له وذا كانت ضحية اإليذاء

تعمل فتمكن من مواصلة عملها أثناء فترة إيوائها أو

استضافتها وفي كل األحوال ال متنع احلالة من التواصل
مع أسرتها وذلك بإشراف ومتابعة الوحدة.
/8/7هـ

ال تخرج احلالة التي يتم إيواؤها أو

استضافتها إال بعد التأكد من أنها لن تتعرض إليذاء

يهدد حياتها أو سالمتها ،وذلك بعد التنسيق مع بعض
أفراد أسرتها أو أقاربها الستقبالها ،وتعاد لدار اإليواء

أو الضيافة مبجرد وجود خطر يهدد حياتها أو سالمتها
ويتم التواصل أثناء فترة اإليواء أو االستضافة مع أفراد

أسرتها بني حني وآخر حلثهم على استقبالها ويستعان

بلجنة إصالح ذات البني إن لزم األمر لتحقيق ذلك.
 8/8متكن احلالة التي يتم إيواؤها أو استضافتها
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من اخلروج والعودة أثناء فترة اإليواء أو االستضافة
بشرط أال يؤدي ذلك إلى اإلضرار بوضعها ويكون ذلك
ملتابعة دراستها أو ملزاولة عملها في حال كونها موظفة
في أي جهة عامة أو خاصة او للتسوق من أجل تأمني
حاجاتها الشخصية الضرورية أو في حال ما إذا رأت
الوحدة مشاركتها في فعاليات أو أنشطة ثقافية او
ترفيهية خارج مقر دار اإليواء أو الضيافة ،ويشترط
التزامها بتعليمات وحدة احلماية االجتماعية في هذا
الشأن ويكون خروجها وعودتها في تلك احلاالت وفقاً
لإلجراءات احملددة من قبل الوحدة وفي حال تغيبها أو
عدم عودتها تقوم الوحدة فوراً بإبالغ الشرطة وتخلى
مسؤوليتها عن احلالة بذلك كما يبلغ ذووها إن كان هناك
مقتضى يبرر إبالغهم وال حتول تلك الواقعة عن استقبال
الوحدة للحالة مرة أخرى بعد إجراء التحقيق معها حول
تغيبها او عدم عودتها واتخاذ اإلجراء الالزم حيال عدم
قيام احلالة بتكرار الواقعة.
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 8/9في حال كان اإليذاء صادراً ضد نزيلة في

إحدى الدور التابعة للوزارة أو ضد نزيلة في إحدى

الدور التابعة جلهة تشرف عليها الوزارة ،تقوم وحدة
احلماية االجتماعية بإبالغ الشرطة عن هذه احلالة
لتتخذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات ومتابعة

البالغ وذلك مع عدم اإلخالل بحق النزيلة في املطالبة

بالتعويض.

 8/9تنسق الوزارة مع وزارة الداخلية من أجل

توفير احلراسات األمنية الالزمة ملقار وحدات احلماية
االجتماعية ودور الضيافة واملنشآت األخرى التابعة

للوزارة ،التي تتطلب طبيعة عملها في مجال احلماية من

اإليذاء توفير احلماية األمنية الالزمة لها.
املادة التاسعة:

إذا تبني للوزارة أن التعامل مع حالة اإليذاء يستلزم
التدخل العاجل أو الدخول إلى املكان الذي حدثت فيه
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واقعة اإليذاء ،فلها االستعانة باجلهات األمنية املختصة،
وعلى تلك اجلهات االستجابة الفورية للطلب ،وفق ًا
لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها.
ل 9/1 : 9بناء على ما نصت عليه املادة التاسعة من

املختصة
النظام على الشرطة وغيرها من اجلهات األمنية
ّ

االستجابة الفورية لطلب وحدة احلماية االجتماعية
للمختصني من
موقع وتوفير احلماية الكاملة
أي
بدخول ِ ّ
ّ
ٍ

وحدة احلماية االجتماعية وللحالة.

 9/2للمختصني في وحدة احلماية االجتماعية

االنتقال ملوقع احلالة إذا رأت الوحدة أن معاجلة احلالة

تقتضي ذلك وفي جميع األحوال تلتزم الشرطة وغيرها

من اجلهات املختصة بإحضار أطراف احلالة ملوقع وحدة
احلماية االجتماعية بناء على طلب املختصني من الوحدة.
9/3

في احلاالت التي يقرر املختصون من وحدة

احلماية االجتماعية االنتقال ملباشرة احلالة ،يتم إبالغ
الشرطة فوراً لتقوم بتسهيل مهمة دخولهم للموقع وضمان
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سالمتهم والبقاء معهم أثناء مباشرتهم للحالة ،وتقوم

الشرطة بالدخول إلى املواقع التي يرفض املسؤولون
عنها دخول مختصي وحدة احلماية وعلى الشرطة في
هذه احلالة ضمان سالمتهم وعدم إشراكهم في عمليات

املداهمة واالقتحام.
املادة العاشرة:

تراعي الوزارة – عند تعاملها مع أي من حاالت
اإليذاء – درجة العنف املستخدم ونوعه ومدى تكراره،
وأال يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل املستخدمة
ملعاجلته ضرر أشد على الضحية ،أو أن يؤثر ذلك بالضرر
على وضعه األسري أو املعيشي ،مع إعطاء األولوية
للتعامل مع احلالة لإلجراءات اإلرشادية والوقائية ،ما
يقتض احلال خالف ذلك.
لم
ِ

ل :10مع مراعاة ما ورد في املادة الرابعة والسابعة

من هذه الالئحة ،يجب على وحدة احلماية االجتماعية
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عند تعاملها مع حاالت االيذاء االخذ في االعتبار

القواعد التالية :

 10/1مراعاة مصلحة احلالة في كافة اإلجراءات

املتخذة حلمايتها من اإليذاء.

 10/2يتم التعامل مع حاالت اإليذاء وفقا للمعايير

التي نصت عليها املادة السابعة واملادة الثامنة من النظام

وذلك مبا يسمح للتفريق بني اإليذاء اخلطير واإليذاء
احملتمل أو املعتاد أو املتكرر في احلياة اليومية ،بحيث

يتم تقدمي املساعدة واملعاجلة واحلماية او اإليواء أو
االستضافة إن لزم األمر وفقاً ملا يتطلبه نوع اإليذاء الذي
تعرضت له احلالة.
10/3

يراعى في حالة اإليذاء الواقع في نطاق

األسرة أال يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل
املستخدمة ملعاجلة ضرر أشد على احلالة ،أو ان يؤثر

ذلك الضرر على وضعها األسري أو املعيشي ،وعلى
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وحدة احلماية االجتماعية احلرص على إيجاد احللول
التوفيقية التي ترضي احلالة وحتميها وتردع املعتدي
ومتنع تكرار االعتداء.

املادة احلادية عشرة:
إذا رأت الوزارة أن واقعة اإليذاء تشكل جرمية ،فعليها
إبالغ جهة الضبط املختصة نظام ًا ،التخاذ اإلجراءات
النظامية الالزمة.
ل :11يجب على وحدة احلماية االجتماعية إذا

رأت ان واقعة اإليذاء تشكل جرمية ،أو إذا اكتشفت من

خالل معاجلتها حلالة اإليذاء أن هناك جرمية أخرى مت

ارتكابها أو التهديد بها في حق احلالة او من لهم عالقة
بحالة اإليذاء ،أن تقوم بإبالغ الشرطة التخاذ اإلجراءات

النظامية حيال ذلك.

املادة الثانية عشرة:
تتابع الوزارة قضايا اإليذاء التي حتيلها إلى جهة
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الضبط ،وفق ًا ملا ورد يف املادة (احلادية عشرة) من هذا
النظام ،وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة مبا انتهت إليه
من إجراءات حيال كل قضية على حدة.
ل 12/1 : 12بناء على ما نصت عليه املادة احلادية

عشرة من النظام ،تقوم الوكالة املختصة بالوزارة بوضع
آلية إجرائية مناسبة يتم من خاللها متابعة القضايا التي
حتيلها الى جهة الضبط ،ورصد نتائجها أوالً بأول ويتم

تعميمها على وحدات احلماية االجتماعية في اململكة

للعمل بها ومتابعة تنفيذها.

 12/2بناء على ما نصت عليه املادة احلادية عشرة

من النظام حتيط الشرطة وغيرها من جهات الضبط
الوزارة أوالً بأول مبا يتم اتخاذه من قبلهم من إجراءات

تخص كل قضية إيذاء متت مباشرتها من قبلهم.
املادة الثالثة عشرة:

بغير إخالل بأي عقوبة أشد وردت يف الشريعة
اإلسالمية أو بأحد األنظمة املرعية ،يعاقب بالسجن مدة
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ال تقل عن شهر وال تزيد عن سنة وبغرامة ال تقل عن
خمسة آالف وال تزيد عن خمسني ألف ريال أو بإحدى
هاتني العقوبتني كل من ارتكب فع ًال شكل جرمية من
أفعال اإليذاء الواردة يف املادة األولى من هذا النظام ،ويف
حالة العود تضاعف العقوبة وللمحكمة إصدار عقوبة
بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
ل 13/1 :13للمحكمة املختصة في حال رأت

احلكم بعقوبة بديلة في أي جرمية إيذاء منظورة أمامها

أن تسترشد برأي الوزارة عن العقوبات البديلة املالئمة
واألكثر فاعلية في تقومي سلوك املدان بجرمية اإليذاء.
13/2

بالنسبة حلاالت اإليذاء التي تباشرها

وحدة احلماية االجتماعية وحتال للقضاء ،تعد الوحدة
تقريراً اجتماعياً مفص ً
ال عن احلالة يرفق مبلف القضية،

يتضمن باإلضافة لذلك مقترحات خاصة بالعقوبات

البديلة املناسبة لكل حالة بحيث يكون للمحكمة املختصة
االسترشاد به في حال رأت احلكم بعقوبة بديلة.
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املادة الرابعة عشرة:
ال تؤثر األحكام واإلجراءات املنصوص عليها يف
هذا النظام على االلتزامات املترتبة على اجلهات املعنية
األخرى ،كل بحسب اختصاصه ،وال تخل تلك األحكام
واإلجراءات بأي حق أفضل يتعلق باحلماية من اإليذاء
ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون اململكة طرف ًا
فيها.
ل 14/1 :14حتث الوزارة وتشجع اجلهات األخرى

العامة واخلاصة ذات العالقة باحلماية من اإليذاء على

تقدمي خدماتها للحد من اإليذاء ومساعدة من تعرضوا له
وفقاً ال حكام األنظمة اخلاضعة لها تلك اجلهات ومبا يحقق

أهداف النظام والئحته التنفيذية ومبا ال يتعارض معها.

 14/2ال يحول تطبيق أحكام النظام والئحته

التنفيذية دون املطالبة بأي حقوق أخرى افضل ملن
تعرض لإليذاء تكفلها أنظمة أخرى أو اتفاقيات دولية
تكون اململكة طرفاً فيها.
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املادة اخلامسة عشرة:
تتخذ الوزارة – بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة –
جميع التدابير الوقائية املناسبة للحماية من اإليذاء
ولها يف سبيل ذلك – دون حصر -القيام مبا يأتي:
-1نشر التوعية مبفهوم اإليذاء وخطورته وآثاره
السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار املجتمع
ومتاسكه.
-2اتخاذ ما يلزم ملعاجلة الظواهر السلوكية يف املجتمع،
التي تسهم يف إيجاد بيئة مناسبة حلدوث حاالت
اإليذاء.
-3توفير معلومات إحصائية موثقة عن حاالت اإليذاء
لالستفادة منها يف وضع آليات العالج ،ويف إجراء
البحوث والدراسات العلمية املختصة.
-4تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى احلد
من اإليذاء من خالل وسائل اإلعالم واألجهزة
األخرى.
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-5تنظيم برامج تدريبية مختصة جلميع املعنيني
بالتعامل مع حاالت اإليذاء ،مبن فيهم القضاة
ورجال الضبط والتحقيق واألطباء واألخصائيون
وغيرهم.
-6توعية أفراد املجتمع – وبخاصة الفئات األكثر تعرض ًا
لإليذاء – بحقوقهم الشرعية والنظامية.
-7تكثيف برامج اإلرشاد األسري.
-8دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات املختصة ذات
العالقة باإليذاء.
ل :15للقيام بالتدابير الوقائية املناسبة للحماية من
االيذاء تقوم الوزارة على سبيل املثال وليس احلصر

مبا يلي:

 15/1توعية أفراد املجتمع  -وخصوصاً الفئات

األكثر عرضة لإليذاء -مبفهوم اإليذاء وخطورته وإيضاح

آثاره السلبية على الفرد واملجتمع وإيضاح افضل الطرق
للوقاية منه والتعامل معه ،وتوعيتهم بحقوقهم الشرعية
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والنظامية وتكثيف برامج اإلرشاد األسري مبا يساعد

على مبعاجلة الظواهر السلوكية التي تساهم في إيجاد
بيئة مناسبة حلدوث اإليذاء وللوزارة في سبيل القيام
بذلك التنسيق مع اجلهات العامة أو اخلاصة ذات

العالقة.

 15/2دعم إجراء البحوث العلمية والدراسات

املتخصصة ذات العالقة باحلماية من اإليذاء والعمل

على تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية املتخصصة جلميع

املعنيني بالتعامل مع حاالت اإليذاء من منسوبي الوزارة
والقضاة ورجال الضبط والتحقيق واألطباء واألخصائيني

وغيرهم من اجلهات األخرى ممن لهم عالقة باحلماية

من اإليذاء.

 15/3رصد وجمع وتوثيق البيانات واملعلومات

املتعلقة باإليذاء على مستوى اململكة والتنسيق في هذا
الشأن مع اجلهات األخرى العامة أو اخلاصة ذات
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العالقة بالتعامل مع حاالت اإليذاء وذلك بهدف توفير

أحصائيات دقيقة وموثقة وموحدة على مستوى اململكة
ميكن االستفادة منها في وضع آليات لعالج تلك الظاهرة

وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية املتخصصة في
هذا املجال.

املادة السادسة عشرة:
يصدر الوزير الالئحة خالل تسعني يوم ًا من تاريخ
نشر النظام يف اجلريدة الرسمية ،ويعمل بها من تاريخ
سريانه.
ل :16يصدر الوزير أية قواعد أو ضوابط أو آليات

عملية تفصيلية خاصة ،تتعلق بتنفيذ هذه الالئحة أو أية

مادة من موادها.

املادة السابعة عشرة:
يسري هذا النظام بعد تسعني يوم ًا من تاريخ نشره
يف اجلريدة الرسمية.
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ل :17تقوم وكالة الوزارة للرعاية االجتماعية واألسرة

مبراجعة وتقييم تطبيق أحكام الالئحة بصفة دورية كل

سنتني من تاريخ إصدارها ،والرفع للوزير مبا تراه من
مقترحات حيالها ،التخاذ ما يراه هذا الشأن.
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