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(املادة الأولى)

يق�ص���د بالألف���اظ والعب���ارات التالية –
�أي���ن ما وردت يف ه���ذه الالئحة – املعاين
املو�ضح���ة �أم���ام كل منها ،م���ا مل يقت�ضي
ال�سياق خالف ذلك:
الوزارة :وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.الوزير :وزير ال�ش�ؤون االجتماعية.النظام :نظام احلماية من الإيذاء.الالئح���ة :الالئح���ة التنفيذي���ة لنظاماحلماية من الإيذاء.
وح���دات احلماي���ة االجتماعية :الدوراملخ�ص�صة ال�ستقبال �ضحايا الإيذاء �أو من
اقت�ضت احلاجة لإيوائه� ،سواء كانت تابعة

لل���وزارة �أو للجمعي���ات اخلريي���ة الإيوائية
التي ت�رشف عليها الوزارة.
دور ال�ضياف���ة االجتماعي���ة :ال���دوراملخ�ص�ص���ة ال�ستقب���ال الن�س���اء والفتيات
الالتي يتعذر �إعادتهن لأ�رسهن.
مركز تلقي البالغات :املركز املخ�ص�صلتلقي البالغات الهاتفية عن حاالت الإيذاء
على م�ستوى اململكة.
ال�شخ����ص :ال�شخ����ص الطبيع���ي �أواالعتباري ح�سب ما يقت�ضيه ال�سياق.
اال�ستغ�ل�ال :قي���ام �شخ����ص ب�إحل���اقال�رضر ب�شخ����ص �آخر ب�أي���ة و�سيلة كانت،
م�ستخدماً يف ذل���ك ما له عليه من والية �أو
�سلطة �أو م�س�ؤولية �أو عالقة �أ�رسية �أو عالقة
�إعالة �أو كفال���ة �أو و�صاية �أو تبعية معي�شية،
وذلك بهدف حتقيق م�آرب غري م�رشوعة.

(العدل) العدد | | 70رجب 1436هـ
ـ  216ـ

الالئحة التنفيذية لنظام الحماية من اإليذاء

الإ�س���اءة اجل�سدية :كل فع���ل �أو تق�صري
�أو �إهمال ،ي�ص���در من �شخ�ص عند تعامله
مع �شخ�ص �آخر ل���ه عليه والية �أو �سلطة �أو
م�س�ؤولية �أو عالقة �أ�رسية �أو عالقة �إعالة �أو
كفال���ة �أو و�صاية �أو تبعي���ة معي�شية ،يرتتب
علي���ه اعتداء على ب���دن املعتدى عليه ينتج
عنه �رضر ج�سدي.
الإ�ساءة النف�سية :كل �شكل من �أ�شكالالتعام���ل �أو ال�سل���وك ال�سيئ ال���ذي ي�أخذ
�صف���ة اال�ستمرار �أو التك���رار املطرد ،يقوم
به ال�شخ�ص عند تعامله مع �شخ�ص �آخر له
عليه والية �أو �سلط���ة �أو م�س�ؤولية �أو عالقة
�أ�رسي���ة �أو عالقة �إعالة �أو كفال���ة �أو و�صاية
�أو تبعي���ة معي�شية ،وذلك به���دف امل�سا�س
بكرامت���ه �أو بحقوق���ه املعنوية الت���ي كفلها
ال�رشع �أو النظام.
الإ�س���اءة اجلن�سية :تعر����ض ال�شخ�صلأي فعل �أو ق���ول �أو ا�ستغالل جن�سي غري
م�رشوع من قبل من له عليه والية �أو �سلطة
�أو م�س�ؤولية �أو عالقة �أ�رسية �أو عالقة �إعالة

�أو كفالة �أو و�صاية �أو تبعية معي�شية.
التهدي���د بالإي���ذاء :كل فع���ل �أو قولي�صدر من ال�شخ�ص جت���اه �شخ�ص �آخر له
عليه والية �أو �سلط���ة �أو م�س�ؤولية �أو عالقة
�أ�رسي���ة �أو عالقة �إعالة �أو كفال���ة �أو و�صاية
�أو تبعية معي�شية ،من �ش�أنه بث اخلوف يف
نف�س هذا ال�شخ�ص من خط���ر يراد �إيقاعه
ب�شخ�ص���ه �أو مبال���ه ،ويغل���ب عل���ى الظن
�أن م�ص���در التهدي���د قادر عل���ى �إيقاعه به،
وذلك بهدف حتقي���ق م�آرب غري م�رشوعة،
من ذل���ك على �سبيل املث���ال ولي�س احل�رص
التهديد بالقيام ب�أي نوع من �أنواع الإ�ساءة
اجل�سدية �أو النف�سية �أو اجلن�سية.
الوالي���ة� :سلطة يثبته���ا ال�رشع للويلتخول���ه �صالحية الت��ص�رف و�إدارة �ش�ؤون
�شخ����ص �آخر نياب���ة عنه فيما يتعل���ق ببدنه
ونف�سه وماله.
ال�سلط���ة :عالق���ة �رشعي���ة �أو نظاميةمبوجبها يحق لل�شخ�ص �أن يفر�ض �إرادته
عل���ى �شخ����ص �آخر بناء على م���ا له عليه
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م���ن �صالحي���ات التوجي���ه �أو الإ�رشاف
الأ��س�ري ،وي�شم���ل ذلك احل���االت التي
ت�رشف عليها ال���وزارة يف دور الإيوائية،
واحلاالت التي ت��ش�رف عليها اجلمعيات
اخلريي���ة الإيوائية ،واحلاالت التي ترعاها
الأ�رس البديلة.
امل�س�ؤولي���ة :حالة يك���ون فيها ال�شخ�ص
م�س����ؤو ًال �رشعاً �أو نظام���اً عما يرتتب على
�أفعال �شخ�ص �آخر بناء على ما تربطه به من
عالقة �أ�رسية.
العالق���ة الأ�رسي���ة :رابط���ة معنوي���ةاجتماعي���ة ب�ي�ن الأ�شخا����ص ،تق���وم على
�أ�سا�س عائلي بني الزوج والزوجة والأبناء
والأج���داد والأحف���اد ،وت�شم���ل الأقارب
بالدم �أو امل�صاهرة.
الإعال���ة :قيام ال�شخ����ص بالنفقة على�شخ�ص �آخ���ر تربطه به عالقة �أ�رسية ورعاية
�ش�ؤونه.
الكفالة :قيام ال�شخ�ص بت�أمني احلاجاتالأ�سا�سي���ة �أو بع�ضها ل�شخ�ص �آخر تربطه به

عالقة �أ�رسية ،وي�شم���ل ذلك احلاالت التي
ترعاها الأ�رس البديل���ة ،واجلمعيات خلريية
الإيوائية التي ت�رشف عليها الوزارة.
 الو�صاية� :أن يعهد الإن�سان �إلى غريهمبوج���ب و�صي���ة القي���ام بعد وفات���ه بعمل
�أجاز له ال��ش�رع الإنابة في���ه يتعلق ب�أوالده
القا�رصين.
التبعي���ة املعي�شي���ة :حال���ة يك���ون فيه���ا
ال�شخ����ص معتمداً على �شخ����ص �آخر يف
معي�شته وت�أمني حاجاته الأ�سا�سية.
احلاج���ات الأ�سا�سي���ة لل�شخ�ص :هياملتطلبات ال�رضورية حلياة الإن�سان الالزمة
لإ�شباع حاجاته الأ�سا�سية املادية واملعنوية.

(املادة الثانية)

لتحقيق �أهداف النظام تقوم الوزارة مبا
يلي:
� :1/2إج���راء البح���ث االجتماع���ي
والنف�سي للحاالت التي تعر�ضت للإيذاء،
والعمل على ت�أهيله���ا مبا ي�ضمن م�ساعدتها
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عل���ى اال�ستقرار ،والتكيف م���ع �أو�ضاعها (املادة الثالثة)

الأ�رسية �أو االجتماعية.
 :2/2توف�ي�ر �أماك���ن الإي���واء �أو
اال�ست�ضاف���ة للحاالت املحتاج���ة �إليها التي
ثبت تعر�ضها للإيذاء وبالقدر الذي يحقق
حمايته���ا و�إدماجها يف املجتم���ع .والعمل
على �إعداد الربامج الت�أهيلية لتلك احلاالت
متهيداً لإعادتها لأ�رسها.
 :3/2تق���وم ال���وزارة بالتن�سي���ق م���ع
اجله���ات العام���ة واخلا�ص���ة ذات العالقة،
ل�ضمان تقدمي خدم���ات الإيواء وامل�ساعدة
والدع���م املعنوي والنف�س���ي واالجتماعي
وال�صحي والأمني للحاالت التي تعر�ضت
للإيذاء.
 :4/2يف �سبي���ل �إيجاد بيئ���ة خالية من
ح���االت الإي���ذاء ،تقوم ال���وزارة باقرتاح
التداب�ي�ر الوقائي���ة املنا�سب���ة للحماي���ة من
الإيذاء ،وذلك بالتعاون مع اجلهات العامة
�أو اخلا�صة ذات العالقة باحلماية من الإيذاء
والعمل على تنفيذ املنا�سب منها.

 :1/3يتم الإبالغ ع���ن حاالت الإيذاء
امل�ش���ار �إليها يف املادة الأول���ى من النظام،
وفقاً لإج���راءات البالغ املح���ددة يف هذه
الالئحة.
 :2/3تلت���زم كل جهة عام���ة �أو خا�صة
ب�إب�ل�اغ ال���وزارة �أو ال�رشطة ع���ن حاالت
الإيذاء التي تطلع عليه���ا فور العلم بها �أو
تلقيها بالغاً ب�ش�أنها.
� :3/3إذا كان���ت حال���ة الإيذاء تتطلب
التدخل العاجل فتقوم اجلهة ب�إبالغ ال�رشطة
فوراً مع وجوب املحافظة على �رسية هوية
املبلغ.
 :4/3تك���ون جهة العمل الت���ي يبلغها
�أحد العاملني فيها عن حالة �إيذاء م�س�ؤولة
عما يرتتب عل���ى تراخيها �أو ع���دم قيامها
بالإب�ل�اغ عن احلالة .وتطال تلك امل�س�ؤولية
الأ�شخا����ص الطبيعيني الذين ميثلونها وقت
حدوث واقعة الإيذاء ،وال ينفي �أو يخفف
من م�س�ؤوليتهم كونهم مل يعودوا ممثلني لها
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وقت امل�ساءلة لأي �سبب كان.

(املادة الرابعة)

 :1/4ين�ش�أ مركز لتلقي البالغات يقوم
با�ستقبال البالغات من كافة مناطق اململكة
عن حاالت الإيذاء� ،سواء من الأ�شخا�ص،
�أو من ال�رشطة� ،أو م���ن غريها من اجلهات
العام���ة �أو اخلا�صة .ويق���وم بعد الت�أكد من
هوي���ة املبلغ بتوثيق الب�ل�اغ ،وح�رص وبيان
مرفقاته �إن وجدت ،وال تقبل البالغات من
جمهويل الهوية.
 :2/4يحي���ل املركز الب�ل�اغ �إلى وحدة
احلماية االجتماعية املخت�صة يف املنطقة مقر
احلالة املبلغ عنها لتتولى مبا�رشة مهامها جتاه
البالغ.
 :3/4يع���د املركز ال�سجالت والنماذج
املنظمة لتلق���ي البالغات ،كم���ا يعد نظام
توثي���ق �إلكرتوين لكافة البالغ���ات الواردة
�إليه.
 :4/4يعد املركز تقارير دورية �إح�صائية

ع���ن البالغات وال�ش���كاوى التي ت���رد �إليه
م�صنفة ح�سب نوع الإي���ذاء ،وخطورته،
وجن�س م���ن تعر�ض ل���ه ،وطبيع���ة املبلغ،
وعدد احلاالت التي متت معاجلتها.
 :6/4تتول���ى الإدارة العام���ة للحماي���ة
االجتماعية بالوزارة التعامل مع �أي بالغات
ت�صل للوزارة من اجلهات العامة �أو اخلا�صة،
وذلك مبا ال يتعار�ض مع مهام وم�س�ؤوليات
مركز تلقي البالغات .وتقوم ب�إحالتها �إلى
وحدة احلماية االجتماعية املخت�صة ،لتتولى
بحثها ودرا�ستها ومعاجلتها� ،أو تقوم بالرفع
لأخذ التوجيهات ب�ش�أنها.

(املادة اخلام�سة)

 :1/5ال يجوز الإف�صاح عن هوية املبلغ
ع���ن حالة �إيذاء بغري ر�ضاه ،و�أخذ موافقته
الكابية على ذلك �إال يف احلاالت التالية:
�/1/5أ� :إذا ر�أت وح���دة احلماي���ة
االجتماعية �أن معاجلة حالة الإيذاء ت�ستلزم
�رضورة الإف�صاح عن هوية املبلغ لأ�سباب
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جوهرية تقدرها الوح���دة ،على �أن يكون (املادة ال�سابعة)

ذلك يف �أ�ضيق احلدود.
/1/5ب :عل���ى وح���دة احلماي���ة
االجتماعي���ة �أال تف�ص���ح ع���ن هوي���ة املبلغ
للجهات الر�سمية �إال بناء على طلب ر�سمي
م�سبب من اجلهة .وتلتزم اجلهات املف�صح
لها عن هوي���ة املبلغ باملحافظ���ة على �رسية
هويته وع���دم الته���اون يف �إف�شائها .ويقع
حتت طائلة امل�س�ؤولية كل من يخالف ذلك.

(املادة ال�ساد�سة)

 :1/6يعت�ب�ر كل مبلغ عن حال���ة �إيذاء
ح�س���ن النية ما مل تتوافر �أدلة �أو قرائن تفيد
خالف ذلك.
� :2/6إذا ات�ض���ح عدم �صح���ة البالغ،
فيجوز للمت�رضر ول���كل �صاحب م�صلحة
املطالب���ة مبعاقبته وفقاً للأنظمة املعمول بها،
وذل���ك دون �إخالل بحق املت��ض�رر مبطالبته
بالتعوي�ض ،ويقع ع���بء �إثبات �سوء النية
على املدعي.

تق���وم وح���دة احلماي���ة االجتماعية بعد
تلقيها البالغ بالإجراءات التالية:
 :1/7التعام���ل الف���وري مع البالغ من
خالل التوا�صل مع احلالة ،وتقييم و�ضعها
من حيث اخلطورة ،و�إجراء التقومي الطبي
لها �إذا لزم الأمر ،واتخاذ كافة الإجراءات
الالزم���ة واملنا�سبة للتعام���ل مع احلالة .وال
يتطلب قبول الب�ل�اغ �أو مبا�رشت���ه موافقة
الويل �أو من يف حكمه.
 :2/7على وحدة احلماي���ة االجتماعية
عن���د مبا�رشتها حل���االت الإي���ذاء التدرج
يف اتخ���اذ التداب�ي�ر الالزم���ة ملعاجلة تلك
احل���االت ،عل���ى �أن تعط���ى الأولوي���ة يف
املعاجل���ة للإجراءات الوقائي���ة والإر�شادية
والإ�صالح بني �أطراف احلالة.
� :3/7إذا ر�أت وحدة احلماية االجتماعية
�أن م�صلح���ة احلالة تقت�ضي االكتفاء مبعاجلة
احلال���ة م خ�ل�ال توفري التوجي���ه والإر�شاد
النف�س���ي والأ�رسي واالجتماع���ي ،فعليها
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موظف���ي الوحدة من االت�صال بها وزيارتها
يف �أي وقت ملتابعة حالتها .مع �أخذ التعهد
على م�ص���در الإيذاء بالكف عن �إحلاق �أي
نوع م���ن �أنواع الإيذاء باحلال���ة ،والتزامه
ب�إعطائها كافة حقوقه���ا امل�رشوعة ،والقيام
مب�س�ؤوليت���ه وواجباته جت���اه توفري احلاجات
الأ�سا�سية للحال���ة ،وحتمله كامل امل�س�ؤولية
يف حال خمالفته لذلك.
 :6/7يف ح���ال رف�ض م�ص���در الإيذاء
احل�ضور ملقر وح���دة احلماية االجتماعية �أو
التجاوب م���ع تعليماتها ،تطل���ب الوحدة
م���ن ال�رشطة �ضبطه و�إح�ض���اره �إلى مقرها
حتى يتم االنتهاء من فح�ص البالغ املقدم
�ض���ده .ويطبق هذا الإج���راء على كل من
مل ميتث���ل لأوامر الوح���دة �أو التجاوب مع
تعليماتها م���ن الأ�شخا�ص الذي���ن تربطهم
عالقة بحالة الإيذاء.

الت�أك���د من �أن هذا الإجراء لن يرتتب عليه
�إحلاق �رضراً �أ�شد باحلالة ،وذلك من خالل
الأخذ باالعتبار الو�سائل الالزمة للمحافظة
على �سالمة احلالة.
 :4/7توف����ر وحدة احلماي����ة االجتماعية
للحال����ة الرعاية ال�صحي����ة واالجتماعية ،من
عالج طبي ونف�سي وبرامج ت�أهيلية ،وي�شمل
ذلك �أي�ضاً من يحتاج للرعاية من املحيطني بها
ب�سبب الإي����ذاء ،ويتم توفري الرعاية الالزمة
من خالل الإحالة للجهات املتخ�ص�صة وفقاً
لنوع الرعاية املطلوبة ،ويف حال عدم قبول
تلك اجلهة للحال����ة �أو التعامل معها �أو تقدمي
الرعاية الالزمة لها ،تق����وم الوزارة مبخاطبة
احلاكم الإداري ل�ضمان حتقيق ذلك.
 :5/7يف ح���االت الإي���ذاء غري اخلطري
لوحدة احلماي���ة االجتماعية �أن تبقي احلالة
م���ع عائلتها ،م���ع �أخذ التعه���د على رب
الأ��س�رة �أو من يقوم مقام���ه بتوفري احلماية
الالزم���ة للحال���ة ،ومتكينها م���ن االت�صال (املادة الثامنة)
املبا��ش�ر بالوحدة ،ومتك�ي�ن املخت�صني من  :1/8تعت�ب�ر حال���ة الإيذاء خط�ي�رة �إذا
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م���ا نتج ع���ن فع���ل الإي���ذاء ��ض�رر �شديد
ظاهر على بدن احلال���ة ي�ستوجب التدخل
الف���وري لإيقافه �أو منع وقوعه� ،أو �إذا كان
فع���ل الإي���ذاء ال�شديد مثبت���ا بتقرير طبي.
كما تعترب حالة الإيذاء خطرية �إذا كان فعل
الإي���ذاء يخ�شى معه تعر����ض احلالة ل�رضر
كب�ي�ر �أو متوا�صل على حياته���ا �أو �سالمتها
�أو �صحته���ا من قبل م�ص���در الإيذاء ،ويف
هذه احل���االت يتم �إبالغ احلاك���م الإداري
واجلهات الأمنية املخت�صة عن احلالة.
� :2/8إذا ظه���ر لوح���دة احلماي���ة
االجتماعي���ة من الب�ل�اغ خط���ورة احلالة،
فعليها �إبالغ ال�رشط���ة وغريها من اجلهات
الأمني���ة املخت�صة ذات العالق���ة مبو�ضوع
الإيذاء ،والطلب م���ن تلك اجلهات اتخاذ
جمي���ع الإج���راءات الالزم���ة للتعامل مع
احلالة مبا يتم�شى مع خطورتها.
 :3/8تتم مقابلة املر�أة املتعر�ضة للإيذاء
واال�ستماع لأقوالها من قبل خمت�صات من
وحدة احلماية االجتماعية ،ومن ثم تعر�ض

عليها احللول والإجراءات املنا�سبة حلالتها
الواجب اتخاذها ب�ش�أنها ،والتي تدخل من
�ضم���ن اخت�صا�صات ال���وزارة ،ويتم �أخذ
موافقته���ا على ذل���ك .ويف حال���ة رف�ضها
ال�صطحابه���ا �أو �إيوائها ،فيت���م �إفهامها ب�أنه
�ستتم متابعة و�ضعه���ا ،واتخاذ الإجراءات
املنا�سبة �ضد مرتك���ب الإيذاء ،وي�ؤخذ يف
االعتبار ر�أي احلالة ب�ش�أن هذه الإجراءات.
 :4/8تت���م مقابل���ة الطف���ل بح�ض���ور
�أخ�صائي���ة اجتماعي���ة �أو نف�سي���ة من وحدة
احلماية االجتماعية ،وتتم م�ساءلته ب�أ�سلوب
يتنا�سب مع �سنه ،م���ع وجوب تال يف كل
ما من �ش�أن���ه �أن يرهبه �أو ي�ؤثر على �إرادته.
وميكن اال�ستم���اع �إليه على انفراد يف حال
وجود قريبه معه �إذا كانت امل�صلحة تتطلب
ذلك.
� :5/8إذا كان���ت �ضحي���ة الإيذاء طفل
مت �إيذائ���ه م���ن �أحد الوالدي���ن املنف�صلني،
فلوح���دة احلماي���ة االجتماعية بع���د درا�سة
احلال���ة وتقدير امل�صلح���ة الأف�ضل للطفل،
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الأمر بت�سليمه فوراً لوالده الآخر� ،أو لأحد
�أفراد �أ�رسته� ،أو �أقارب���ه ،القادر على توفري
الرعاي���ة الالزمة ل���ه حلني معاجل���ة احلالة.
وعل���ى م���ن يعرت�ض عل���ى ه���ذا الإجراء
اللج���وء �إلى الق�ضاء ،وذلك دون الإخالل
ب�أحكام �أية �أنظمة �أخرى توفر حماية �أف�ضل
للطفل.
 :6/8يت���م �إيواء احلال���ة �أو ا�ست�ضافتها
وفقاً لل�رشوط التالية:
�أ-يقت��ص�ر الإي���واء �أو اال�ست�ضافة على
ام���ر�أة مهم���ا كان �سنها والطف���ل دون �سن
الثامنة ع�رشة.
ب�-أن تك���ون احلال���ة ق���د تعر�ض���ت
للإيذاء املن�صو�ص عليه يف النظام والئحته
التنفيذية وتعذر �إيوا�ؤه���ا لدى �أ�رسة بديلة
من �أقاربها.
ج-ال يتوق���ف �إيواء احلالة على موافقة
ويل الأمر.
د-يتم �إط�ل�اع احلالة عل���ى التعليمات
اخلا�ص���ة بالإي���واء �أو اال�ست�ضاف���ة ،م���ع

�أخ���ذ التعه���د الكتابي عليه���ا بالتقيد بتلك
التعليم���ات ،مب���ا يحق���ق املحافظ���ة عل���ى
م�صلحته���ا ورعاي���ة �أطفاله���ا �إن كان���وا
ب�صحبتها.
هـ-م���دة الإي���واء ثالث���ة �أي���ام ،وميكن
متديده���ا مبوافق���ة الوكي���ل املخت����ص ملدة
حم���ددة ال تتج���اوز ال�شهري���ن ،ويف حال
تطلب���ت معاجلة احلالة مدة �أطول من ذلك،
فيمك���ن متديدها ملدة �أخرى ،وذلك مبوافقة
الوكيل املخت�ص.
:7/8عند املوافق���ة على �إيواء احلالة �أو
ا�ستقبالها ،تقوم وحدة احلماية االجتماعية
بالإجراءات التالية:
�/7/8أ :الت�أكد من ال�رشطة عما �إذا كان
يوجد بالغ تغيب �أو هروب يخ�ص احلالة.
ويف جميع الأحوال ال تنقل احلالة �إلى دار
التوقيف �إال �إذا ثبت �أنها متهمة بجرمية من
اجلرائم املوجبة للتوقيف� ،أو �أن هناك قرار
اته���ام �ضدها �ص���ادر من �أي���ة �سلطة حتقيق
يق�ضي بتوقيفها على ذمة ق�ضية متهمة فيها،
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�أو �إذا �صدر �أمر ق�ضائي بتوقيفها.
/7/8ب� :إج���راء الك�ش���ف الطب���ي
ال�ل�ازم عل���ى احلال���ة ،و�إذا مل يتي�رس ذلك
يف حين���ه ،فيت���م �إيوائها م�ؤقت���اً يف املكان
املخ�ص�ص ال�ستقبال احل���االت �إلى �أن يتم
�إجراء الك�شف والت�أكد من �سالمتها.
/7/8ج :يف حال���ة معان���اة احلالة من
�أمرا�ض نف�سيه مزمنة ،تتم �إحالتها لإحدى
امل�ست�شفيات �أو املراكز ال�صحية املتخ�ص�صة
يف الأمرا����ض النف�سية لعالجها ،ويف حال
اعت���ذار �أي من تل���ك اجلهات ع���ن قبول
احلال���ة �أو التعامل معها فيت���م الرفع بذلك
للحاكم الإداري.
/7/8د :يتم �إفه���ام احلالة ب�أن �إيوا�ؤها
�أو ا�ست�ضافته���ا �سيكون ب�ش���كل م�ؤقت �إلى
�أن يت���م ح���ل م�شكلتها ،والبح���ث لها عن
بدائ���ل منا�سبة� ،سواء فيم���ا يتعلق بال�سكن
�أو بالع���ودة مرة �أخرى لأ�رستها ،وذلك بعد
اتخاذ الإجراءات ال�رضورية لإزالة الإيذاء
الذي تتعر�ض له .و�إذا كانت �ضحية الإيذاء

تعم���ل فتمكن من موا�صلة عملها �أثناء فرتة
�إيوائها �أو ا�ست�ضافتها ،ويف كل الأحوال ال
متنع احلالة من التوا�صل مع �أ�رستها ،وذلك
ب�إ�رشاف ومتابعة الوحدة.
/7/8ه���ـ :ال تخ���رج احلال���ة التي يتم
�إيوا�ؤها �أو ا�ست�ضافتها �إال بعد الت�أكد من �أنها
لن تتعر�ض لإيذاء يهدد حياتها �أو �سالمتها،
وذلك بعد التن�سيق مع بع�ض �أفراد �أ�رستها
�أو �أقاربها ال�ستقبالها .وتعاد لدار الإيواء �أو
ال�ضياف���ة مبجرد وجود خطر يهدد حياتها �أو
�سالمتها .ويتم التوا�صل �أثناء فرتة الإيواء
�أو اال�ست�ضاف���ة مع �أف���راد �أ�رستها بني حني
و�آخ���ر حلثهم عل���ى ا�ستقباله���ا ،وي�ستعان
بلجن���ة �إ�ص�ل�اح ذات البني �إن ل���زم الأمر
لتحقيق ذلك.
 :8/8متكن احلالة الت���ي يتم �إيوا�ؤها �أو
ا�ست�ضافتها م���ن اخلروج والعودة �أثناء فرتة
الإيواء �أو اال�ست�ضافة ب�رشط �أال ي�ؤدي ذلك
�إلى الإ�رضار بو�ضعها ،ويكون ذلك ملتابعة
درا�سته���ا� ،أو ملزاولة عملها يف حال كونها
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موظف���ة يف �أية جه���ة عام���ة �أو خا�صة� ،أو
للت�سوق من �أجل ت�أمني حاجاتها ال�شخ�صية
ال�رضورية� ،أو يف حال ما �إذا ر�أت الوحدة
م�شاركتها يف فعالي���ات �أو �أن�شطة ثقافية �أو
ترفيهية خارج مقر دار الإيواء �أو ال�ضيافة،
وب�رشط التزامها بتعليم���ات وحدة احلماية
االجتماعي���ة يف ه���ذا ال�ش����أن .ويك���ون
خروجه���ا وعودتها يف تل���ك احلاالت وفقاً
للإجراءات املحددة من قبل الوحدة .ويف
حال تغيبها �أو ع���دم عودتها تقوم الوحدة
فوراً ب�إبالغ ال�رشطة ،وتخل���ى م�س�ؤوليتها
ع���ن احلالة بذلك .كما يبل���غ ذويها �إن كان
هن���اك مقت�ضى ي�ب�رر �إبالغه���م ،وال حتول
تلك الواقعة عن ا�ستقب���ال الوحدة للحالة
مرة �أخ���رى بعد �إجراء التحقيق معها حول
تغيبها �أو ع���دم عودتها ،واتخ���اذ الإجراء
ال�ل�ازم حيال ع���دم قي���ام احلال���ة بتكرار
الواقعة.
 :9/8يف حال كان الإيذاء �صادراً �ضد
نزيل���ة يف �إحدى الدور التابعة للوزارة� ،أو

�ضد نزيل���ة يف �إحدى ال���دور التابعة جلهة
ت�رشف عليها الوزارة ،تقوم وحدة احلماية
االجتماعية ب�إبالغ ال�رشطة عن هذه احلالة،
لتتخ���ذ ما يدخ���ل �ضم���ن اخت�صا�صها من
�إج���راءات ،ومتابع���ة هذا الب�ل�اغ ،وذلك
مع ع���دم الإخالل بحق النزيلة يف املطالبة
بالتعوي�ض.
 :10/8تن�س���ق ال���وزارة م���ع وزارة
الداخلية من �أجل توفري احلرا�سات الأمنية
الالزمة املق���ار وحدات احلماية االجتماعية
ودور ال�ضياف���ة واملن�ش����آت الأخرى التابعة
لل���وزارة ،الت���ي تتطلب طبيع���ة عملها يف
جمال احلماية م���ن الإيذاء توف�ي�ر احلماية
الأمنية الالزمة لها.

(املادة التا�سعة)

 :1/9بن���ا ًء عل���ى ما ن�صت علي���ه املادة
التا�سعة م���ن النظام على ال�رشطة ،وغريها
من اجله���ات الأمنية املخت�ص���ة اال�ستجابة
الفورية لطلب وح���دة احلماية االجتماعية
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بدخ���ول �أي موقع ،وتوفري احلماية الكاملة عمليات املداهمة �أو االقتحام.
للمخت�صني من وح���دة احلماية االجتماعية
وللحالة.
(املادة العا�شرة)
 :2/9للمخت�ص�ي�ن من وح���دة احلماية م���ع مراع���اة م���ا ورد يف امل���ادة الرابعة
االجتماعية االنتقال ملوق���ع احلالة �إذا ر�أت وال�ساع���ة من ه���ذه الالئح���ة ،يجب على
الوح���دة �أن معاجلة احلال���ة تقت�ضي ذلك ،وحدة احلماي���ة االجتماعية عند تعاملها مع
ويف جميع الأحوال تلتزم ال�رشطة وغريها حاالت الإيذاء الأخذ يف االعتبار القواعد
من اجله���ات املخت�ص���ة ب�إح�ض���ار �أطراف التالية:
احلالة ملوقع وحدة احلماية االجتماعية ،بنا ًء  :1/10مراع���اة م�صلحة احلالة يف كافة
على طلب املخت�صني من الوحدة.
الإجراءات املتخذة حلمايتها من الإيذاء.
 :3/9يف احل���االت الت���ي يق���رر في���ه  :2/10يتم التعامل مع حاالت الإيذاء
املخت�صون من وح���دة احلماية االجتماعية وفق���اً للمعاي�ي�ر الت���ي ن�صت عليه���ا املادة
االنتق���ال للموق���ع ملبا��ش�رة احلال���ة ،يت���م ال�سابعة وامل���ادة الثامنة م���ن النظام وذلك
�إب�ل�اغ ال�رشطة فوراً لتق���وم بت�سهيل مهمة مب���ا ي�سم���ح للتفريق ب�ي�ن الإي���ذاء اخلطري
دخوله���م للموق���ع ،و�ضم���ان �سالمته���م والإي���ذاء املحتمل �أو املعت���اد �أو املتكرر يف
والبق���اء معهم �أثن���اء مبا�رشته���م للحالة .احلياة اليومية ،بحي���ث يتم تقدمي امل�ساعدة
وتق���وم ال�رشطة بالدخول �إلى املواقع التي واملعاجلة واحلماية �أو الإيواء �أو اال�ست�ضافة
يرف����ض امل�س�ؤولني عنه���ا دخول خمت�صي �إن لزم الأمر ،وفق���اً ملا يتطلبه نوع الإيذاء
وح���دة احلماي���ة .وعلى ال�رشك���ة يف هذه الذي تعر�ضت له احلالة.
احلالة �ضمان �سالمتهم وعدم �إ�رشاكهم يف  :3/10يراعى يف حالة الإيذاء الواقع
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يف نط���اق الأ�رسة �أال يرتت���ب على اللجوء
�إلى �أي م���ن الو�سائ���ل امل�ستخدمة ملعاجلته
�رضر �أ�شد عل���ى احلال���ة� ،أو �أن ي�ؤثر ذلك
ال�رضر عل���ى و�ضعها الأ�رسي �أو املعي�شي.
وعلى وحدة احلماي���ة االجتماعية احلر�ص
على �إيجاد احلل���ول التوفيقية التي تر�ضي
احلالة وحتميها وتردع املعتدي ومتنع تكرار
الإيذاء.

(املادة احلادية ع�شر)

احلادي���ة ع�رش م���ن النظام ،تق���وم الوكالة
املخت�ص���ة بال���وزارة بو�ض���ع �آلي���ة �إجرائية
منا�سبة يتم من خاللها متابعة الق�ضايا التي
حتيله���ا �إلى جهة ال�ضب���ط ،ور�صد نتائجها
�أو ًال ب����أول .ويت���م تعميمه���ا على وحدات
احلماي���ة االجتماعية يف اململكة للعمل بها،
ومتابعة تنفيذها.
 :2/12بن���ا ًء على ما ن�ص���ت عليه املادة
احلادي���ة ع�رش م���ن النظام حتي���ط ال�رشطة
وغريها من جه���ات ال�ضبط ال���وزارة �أو ًال
ب�أول ،مبا مت اتخاذه من قبلهم من �إجراءات
تخ�ص كل ق�ضية �إي���ذاء متت مبا�رشتها من
قبلهم.

يجب عل���ى وحدة احلماي���ة االجتماعية
�إذا ر�أت �أن واقع���ة الإي���ذاء ت�شكل جرمية،
�أو �إذا اكت�شف���ت من خ�ل�ال معاجلتها حلالة
الإيذاء �أن هناك جرمية �أخرى مت ارتكابها �أو
التهديد بها يف حق احلالة �أو من لهم عالقة (املادة الثالثة ع�شر)
بحال���ة الإيذاء� ،أن تق���وم ب�إبالغ ال�رشطة :1/13 ،للمحكم���ة املخت�ص���ة يف حال
التخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك .ر�أت احلك���م بعقوب���ة بديل���ة يف �أية جرمية
�إيذاء منظ���ورة �أمامه���ا� ،أن ت�سرت�شد بر�أي
(املادة الثانية ع�شر)
الوزارة ع���ن العقوب���ات البديل���ة املالئمة
 :1/2بن���ا ًء عل���ى ما ن�صت علي���ه املادة والأك�ث�ر فاعلي���ة يف تقومي �سل���وك املُدان
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والئحته التنفيذية دون املطالبة ب�أي حقوق

بجرمية الإيذاء.

 :2/13بالن�سب���ة حل���االت الإيذاء التي �أخرى �أف�ضل ملن تعر����ض للإيذاء ،تكفلها
تبا�رشها وحدة احلماي���ة االجتماعية وحتال �أنظم���ة �أخ���رى �أو اتفاقي���ات دولي���ة تكون
للق�ض���اء ،تعد الوح���دة تقري���راً اجتماعياً اململكة طرفاً فيها.
ً
مف�ص�ل�ا عن احلال���ة يرفق مبل���ف الق�ضية،

يت�ضمن بالإ�ضاف���ة لذلك مقرتحات خا�صة (املادة اخلام�سة ع�شر)
بالعقوب���ات البديل���ة املنا�سبة ل���كل حالة،

للقيام بالتدابري الوقائية املنا�سبة للحماية

بحيث يكون للمحكمة املخت�صة اال�سرت�شاد من الإيذاء ،تقوم الوزارة على �سبيل املثال
به يف حال ر�أت احلكم بعقوبة بديلة.

(املادة الرابعة ع�شر)

ولي�س احل�رص مبا يلي:

 :1/15توعي���ة �أف���راد املجتم���ع –
وخ�صو�صاً الفئات الأك�ث�ر عر�ضة للإيذاء

 :1/14حت���ث الوزارة وت�شجع اجلهات – مبفهوم الإيذاء وخطورته و�إي�ضاح �آثاره

الأخ���رى العام���ة واخلا�ص���ة ،ذات العالقة ال�سلبية عل���ى الفرد واملجتم���ع ،و�إي�ضاح
باحلماية م���ن الإيذاء على تق���دمي خدماتها �أف�ض���ل الطرق للوقاية من���ه والتعامل معه،
للحد من الإي���ذاء ،وم�ساعدة من تعر�ضوا وتوعيتهم بحقوقه���م ال�رشعية والنظامية،
له وفق ًا لأح���كام الأنظمة اخلا�ضعة لها تلك وتكثي���ف برام���ج الإر�ش���اد الأ��س�ري ،مبا
اجلهات ،ومبا يحقق �أهداف النظام والئحته ي�ساعد عل���ى معاجلة الظواه���ر ال�سلوكية
التنفيذية ومبا ال يتعار�ض معهما.

الت���ي ت�ساهم يف �إيجاد بيئة منا�سبة حلدوث

 :2/14ال يح���ول تطبيق �أحكام النظام الإيذاء ،ولل���وزارة يف �سبيل القيام بذلك
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التن�سيق مع اجلهات العامة �أو اخلا�صة ذات الظاهرة ،ويف �إجراء البحوث والدرا�سات
العلمية املتخ�ص�صة يف هذا املجال.

العالقة.
 :2/15دع���م �إجراء البح���وث العلمية

والدرا�س���ات املتخ�ص�ص���ة ذات العالق���ة (املادة ال�ساد�سة ع�شر)
باحلماية من الإي���ذاء ،والعمل على تنظيم

ي�صدر الوزير �أي���ة قواعد �أو �ضوابط �أو

وتنفيذ الربامج التدريبية املتخ�ص�صة جلميع �آليات عملية تف�صيلية خا�صة ،تتعلق بتنفيذ
املعني�ي�ن بالتعامل مع ح���االت الإيذاء من هذه الالئحة �أو �أية مادة من موادها.
من�سوبي الوزارة ،والق�ضاة ورجال ال�ضبط

والتحقيق والأطباء والأخ�صائيني ،وغريهم (املادة ال�سابعة ع�شر)
من اجلهات الأخرى ممن لهم عالقة باحلماية

من الإيذاء.

تقوم وكالة الوزارة للرعاية االجتماعية

والأ��س�رة مبراجع���ة وتقييم تطبي���ق �أحكام

 :3/15ر�صد وجم���ع وتوثيق البيانات الالئح���ة ب�صفة دوري كل �سنتني من تاريخ
واملعلومات املتعلقة بالإيذاء على م�ستوى �إ�صداره���ا ،والرف���ع للوزي���ر ملا ت���راه من
اململك���ة ،والتن�سي���ق يف ه���ذا ال�ش����أن مع مقرتح���ات حيالها التخاذ م���ا يراه يف هذا
اجلهات الأخ���رى العام���ة �أو اخلا�صة ذات ال�ش�أن.
العالقة بالتعامل مع حاالت الإيذاء ،وذلك

به���دف توف�ي�ر �إح�صائيات دقيق���ة وموثقة (املادة الثامنة ع�شر)
وموح���دة عل���ى م�ست���وى اململك���ة ،ميكن

ي�رسي العم���ل ب�أحكام هذه الالئحة من

اال�ستفادة منها يف و�ضع �آليات لعالج تلك تاريخ �صدورها.
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