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املادة الأولى:

يق�صد بالعب���ارات وامل�صطلحات الآتية 
– اأينم���ا وردت يف هذا النظام – املعاين 
املبينة اأمامها، ما مل يقت�ض ال�صياق خالف 

ذلك:
-ال�زارة: وزارة ال�ص�ؤون الجتماعية.

-ال�زير: وزير ال�ص�ؤون الجتماعية.
-النظام: نظام احلماية من الإيذاء.

-الالئح���ة: الالئح���ة التنفيذي���ة له���ذا 
النظام.

-الإي���ذاء: ه� كل �ص���كل من اأ�ص���كال 
ال�صتغالل، اأو اإ�صاءة املعاملة اجل�صدية اأو 
النف�صية اأو اجلن�صية، اأو التهديد به، يرتكبه 
�صخ�ض جتاه �صخ�ض اآخر، متجاوزاً بذلك 
ح���دود ما له م���ن ولية عليه اأو �ص���لطة اأو 
م�ص����ؤولية اأو ب�صبب ما يربطهما من عالقة 
اأ�رسية اأو عالقة اإعالة اأو كفالة اأو و�صاية اأو 
تبعية معي�ص���ية. ويدخل يف اإ�صاءة املعاملة 

امتن���اع �ص���خ�ض اأو تق�ص���ره يف ال�فاء 
ب�اجباته اأو التزامات���ه يف ت�فر احلاجات 
الأ�صا�صية ل�صخ�ض اآخر من اأفراد اأ�رسته اأو 
ممن يرتتب عليه �رسعاً اأو نظاماً ت�فر تلك 

احلاجات لهم.
املادة الثانية:

يهدف هذا النظام اإلى الآتي:
الإيذاء  م���ن  1-�ص���مان ت�فر احلماية 

مبختلف اأن�اعه.
والعمل  واملعاجلة،  امل�ص���اعدة  2-تقدمي 
عل���ى ت�فر الإي�اء والرعاي���ة الجتماعية 

والنف�صية وال�صحية امل�صاعدة الالزمة.
3-اتخاذ الإج���راءات النظامية الالزمة 

مل�صاءلة املت�صبب ومعاقبته.
4-ن�رس الت�عية بني اأفراد املجتمع ح�ل 

مفه�م الإيذاء، والآثار املرتتبة عليه.
يف  ال�ص���ل�كية  الظ�اه���ر  5-معاجل���ة 
املجتمع التي تنبئ عن وج�د بيئة منا�ص���بة 
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حلدوث حالت اإيذاء.
6-اإيجاد اآليات علمية وتطبيقية للتعامل 

مع الإيذاء.
املادة الثالثة:

1- يجب على كل من يطلع على حالة 
اإيذاء الإبالغ عنها ف�راً.

2- م���ع مراعاة ما تق�ص���ي ب���ه الأنظمة 
ذات العالق���ة من اإج���راءات، يلتزم كل 
م�ظف عام –مدين اأو ع�ص���كري- وكل 
عامل يف القطاع الأهلي، اطلع على حالة 
اإي���ذاء –بحكم عمل���ه- اإحاطة جهة عمله 
باحلالة عند علمه بها، وعليها اإبالغ ال�زارة 
اأو ال�رسطة بحالة الإي���ذاء ف�ر العلم بها، 

وحتدد الل�ائح اإجراءات التبليغ.
املادة الرابعة:

1-تت�ل���ى ال����زارة وال�رسط���ة تلق���ي 
البالغات عن حالت الإيذاء، �ص�اء كان 
ذل���ك ممن تعر�ض له مبا����رسة اأو عن طريق 
اجلهات احلك�مية مب���ا فيها اجلهات الأمنية 
املخت�صة اأو ال�صحية، اأو اجلهات الأهلية، 

اأو ممن يطلع عليها.

2-اإذا تلق���ت ال�رسطة بالغ���اً عن حالة 
اإيذاء، ف���اإن عليها اتخاذ ما يدخل �ص���من 
اخت�صا�صها من اإجراءات، واإحالة البالغ 

مبا�رسة اإلى ال�زارة.
املادة اخلام�سة:

1- ل يج�ز الإف�ص���اح عن ه�ية املبلغ 
عن حالة اإيذاء اإل بر�صاه، اأو يف احلالت 
الت���ي حتددها الل�ائ���ح التنفيذية. ويلتزم 
م�ظف� ال����زارة وكل من يطلع – بحكم 
عمل���ه- عل���ى معل�م���ات ع���ن ح���الت 
الإي���ذاء؛ باملحافظة على �رسية ما يطلع�ن 

عليه من معل�مات.
2- ي�ص���اءل تاأديبياً – وفقاً لالإجراءات 
املق���ررة نظاماً – كل م�ظف عام – مدين 
القط���اع  اأو ع�ص���كري- وكل عام���ل يف 
الأهلي، يخال���ف اأياً من الأحكام املتعلقة 
بالإب���الغ عن حالت الإي���ذاء ال�اردة يف 

هذا النظام.
املادة ال�ساد�سة:

يعفى املبلغ َح�َص���ن النية من امل�ص�ؤولية 
اإذا تب���ني اأن احلال���ة التي بلغ عنها لي�ص���ت 
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حالة اإيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام.
املادة ال�سابعة:

تبا����رس ال�زارة ف����ر تلقيه���ا بالغاً عن 
حال���ة اإيذاء – بعد ت�ثي���ق البالغ واإجراء 
تق�مي للحالة – باتخاذ اأيٍّ من الإجراءات 

التالية:
1-اتخ���اذ الإج���راءات الالزم���ة التي 
تكفل تقدمي الرعاية ال�ص���حية الالزمة ملن 
تعر����ض لالإيذاء، واإج���راء التق�مي الطبي 

للحالة اإذا تطلب الأمر ذلك.
للحيل�لة  الالزمة  الرتتيب���ات  2-اتخاذ 

دون ا�صتمرار الإيذاء اأو تكراره.
3-ت�ف���ر الت�جيه والإر�ص���اد الأ�رسي 
والجتماع���ي لأطراف احلال���ة اإذا قدرت 
ال�زارة اإمكان الكتف���اء مبعاجلة احلالة يف 

اإطارها الأ�رسي.
4-ا�صتدعاء اأّي من اأطراف احلالة اأو اأي 
من اأقاربهم اأو من له عالقة؛ لال�صتماع اإلى 
اأق�اله واإفادته وت�ثيقها، واتخاذ الإجراءات 
والتعهدات الالزمة التي تكفل ت�فر احلماية 

الالزمة والكافية ملن تعر�ض لالإيذاء.

5-العمل على اإخ�ص���اع من يلزم من 
اأطراف احلالة اإلى عالج نف�ص���ي اأو برامج 

تاأهيل مبا يالئم كل حالة.
املادة الثامنة:

دون اإخ���الل مب���ا ن�ص���ت علي���ه امل���ادة 
)ال�ص���ابعة( من هذا النظام، على ال�زارة 
اإذا ظه���ر له���ا من الب���الغ خط����رة احلالة 
اأو اأنه���ا ت�ص���كل تهديداً حلي���اة من تعر�ض 
لالإيذاء اأو �صالمته اأو �صحته؛ اتخاذ جميع 
الإجراءات الالزم���ة للتعامل مع احلالة مبا 
يتم�ص���ى مع خط�رتها، مبا يف ذلك اإبالغ 
احلاكم الإداري، اأو اجلهات الأمنية املعنية، 
لتخاذ ما يلزم كل بح�ص���ب اخت�صا�صه، 
والتن�ص���يق م���ع تل���ك اجلهات، ل�ص���مان 
�ص���المة من تعر����ض لالإيذاء مب���ا يف ذلك 
نقله اأو نقل املعتدي –اإذا لزم الأمر- اإلى 

مكان الإي�اء املنا�صب حتى زوال اخلطر.
املادة التا�سعة:

اإذا تب���ني لل����زارة اأن التعامل مع حالة 
اأو  الإي���ذاء ت�ص���تلزم التدخ���ل العاج���ل 
الدخ����ل اإلى امل���كان ال���ذي حدثت فيه 
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واقعة الإي���ذاء؛ فلها ال�ص���تعانة باجلهات 
الأمني���ة املخت�ص���ة، وعلى تل���ك اجلهات 
ال�صتجابة الف�رية للطلب وفقاً لطبيعة كل 

حالة ودرجة خط�رتها.
املادة العا�سرة:

تراعي ال�زارة – عند تعاملها مع اأي من 
حالت الإيذاء – درجة العنف امل�صتخدم 
ون�ع���ه ومدى تك���راره، واأل يرتتب على 
اللج�ء اإلى اأيٍّ من ال��ص���ائل امل�صتخدمة 
ملعاجلته �رسر اأ�ص���د على ال�ص���حية، اأو اأن 
ي�ؤثر ذلك بال�رسر على و�صعه الأ�رسي اأو 
املعي�صي، مع اإعطاء الأول�ية لالإجراءات 
الإر�صادية وال�قائية يف التعامل مع احلالة، 

ما مل يقت�ض احلال خالف ذلك.
املادة احلادية ع�سرة:

اأن واقع���ة الإي���ذاء  ال����زارة  اإذا راأت 
ت�ص���كل جرمية، فعليها اإبالغ جهة ال�صبط 
املخت�ص���ة نظام���اً، لتخ���اذ الإج���راءات 

النظامية الالزمة. 
املادة الثانية ع�سرة:

تتابع ال�زارة ق�صايا الإيذاء التي حتيلها 

اإلى جهة ال�ص���بط، وفقاً مل���ا ورد يف املادة 
)احلادية ع�رسة( من ه���ذا النظام، وعلى 
جهة ال�صبط اإحاطة ال�زارة مبا انتهت اإليه 

من اإجراءات حيال كل ق�صية على حدة.
املادة الثالثة ع�سرة:

دون الإخ���الل باأي عق�بة اأ�ص���د مقررة 
�رسع���اً اأو نظام���اً يعاق���ب بال�ص���جن مدة 
ل تق���ل ع���ن �ص���هر ول تزيد على �ص���نة، 
وبغرام���ة ل تق���ل ع���ن خم�ص���ة اآلف ول 
تزيد على خم�ص���ني األف ريال، اأو باإحدى 
هات���ني العق�بتني، كل م���ن ارتكب فعاًل 
�ص���كل جرمية م���ن اأفعال الإي���ذاء ال�اردة 
يف املادة)الأولى( من ه���ذا النظام، ويف 
حال الع�د ت�ص���اعف العق�بة وللمحكمة 
املخت�صة اإ�ص���دار عق�بة بديلة للعق�بات 

ال�صالبة للحرية.
املادة الرابعة ع�سرة:

والإج���راءات  الأح���كام  ت�ؤث���ر  ل 
املن�ص�����ض عليه���ا يف هذا النظ���ام على 
اللتزام���ات املرتتبة على اجله���ات املعنية 
الأخرى، كل بح�ص���ب اخت�صا�ص���ه، ول 
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تخل هذه الأحكام والإجراءات باأي حق 
اأف�ص���ل يتعلق باحلماية م���ن الإيذاء ين�ض 
عليه نظ���ام اآخ���ر اأو اتفاقي���ة دولية تك�ن 

اململكة طرفاً فيها.
املادة اخلام�سة ع�سرة:

تتخذ ال�زارة بالتعاون مع اجلهات ذات 
العالقة جمي���ع التدابر ال�قائية املنا�ص���بة 
للحماية من الإيذاء، ولها يف �ص���بيل ذلك 

– دون ح�رس – القيام مبا ياأتي:
الإي���ذاء  مبفه����م  الت�عي���ة  1-ن����رس 
وخط�رته واآثاره ال�صيئة على بناء �صخ�صية 

الفرد وا�صتقرار املجتمع ومتا�صكه.
2-اتخ���اذ م���ا يل���زم ملعاجل���ة الظ�اهر 
ال�ص���ل�كية يف املجتمع، التي ت�ص���هم يف 
اإيجاد بيئة منا�صبة حلدوث حالت الإيذاء.
3- ت�ف���ر معل�مات اإح�ص���ائية م�ثقة 
عن ح���الت الإيذاء؛ لال�ص���تفادة منها يف 
و�صع اآليات العالج، ويف اإجراء البح�ث 

والدرا�صات العلمية املتخ�ص�صة.
4- تعزي���ز برام���ج الت�عي���ة والتثقيف 
الت���ي ته���دف اإلى احل���د من الإي���ذاء من 

خالل و�صائل الإعالم والأجهزة الأخرى.

5- تنظي���م برامج تدريبية متخ�ص�ص���ة 

جلمي���ع املعني���ني بالتعام���ل م���ع ح���الت 

الإيذاء، مبن فيهم الق�صاة ورجال ال�صبط 

والأخ�ص���ائي�ن  والأطب���اء  والتحقي���ق 

وغرهم.

6- ت�عي���ة اأفراد املجتمع – وبخا�ص���ة 

الفئات الأكرث تعر�صاً لالإيذاء – بحق�قهم 

ال�رسعية والنظامية.
7- تكثيف برامج الإر�صاد الأ�رسي.

8- دع���م واإج���راء البح����ث العلمية 
والدرا�ص���ات املتخ�ص�ص���ة ذات العالق���ة 

باحلماية من الإيذاء.
املادة ال�ساد�سة ع�سرة:

ي�ص���در ال�زير الالئحة خالل ت�ص���عني 
ي�ماً م���ن تاريخ ن�رس النظ���ام يف اجلريدة 

الر�صمية، ويعمل بها من تاريخ �رسيانه.
املادة ال�سابعة ع�سرة:

ي�رسي هذا النظام بعد ت�صعني ي�ماً من 
تاريخ ن�رسه يف اجلريدة الر�صمية.


