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الالئحة التنفيذية 
لنظام الحماية من اإليذاء

)املادة الأولى(
يق�ص���د بالألف���اظ والعب���ارات التالية – 

اأي���ن ما وردت يف ه���ذه الالئحة – املعاين 

املو�صح���ة اأم���ام كل منها، م���ا مل يقت�صي 

ال�صياق خالف ذلك:

-الوزارة: وزارة ال�صوؤون الجتماعية.

-الوزير: وزير ال�صوؤون الجتماعية.

-النظام: نظام احلماية من الإيذاء.

لنظام  التنفيذي���ة  الالئح���ة  -الالئح���ة: 

احلماية من الإيذاء.

-وح���دات احلماي���ة الجتماعية: الدور 

املخ�ص�صة ل�صتقبال �صحايا الإيذاء اأو من 

اقت�صت احلاجة لإيوائه، �صواء كانت تابعة 

لل���وزارة اأو للجمعي���ات اخلريي���ة الإيوائية 

التي ت�رشف عليها الوزارة.

ال���دور  الجتماعي���ة:  ال�صياف���ة  -دور 

الن�ص���اء والفتيات  املخ�ص�ص���ة ل�صتقب���ال 

الالتي يتعذر اإعادتهن لأ�رشهن.

-مركز تلقي البالغات: املركز املخ�ص�ص 

لتلقي البالغات الهاتفية عن حالت الإيذاء 

على م�صتوى اململكة.

اأو  الطبيع���ي  ال�صخ����ص  -ال�صخ����ص: 

العتباري ح�صب ما يقت�صيه ال�صياق.

-ال�صتغ���الل: قي���ام �صخ����ص باإحل���اق 

ال�رشر ب�صخ����ص اآخر باأي���ة و�صيلة كانت، 

م�صتخدماً يف ذل���ك ما له عليه من ولية اأو 

�صلطة اأو م�صوؤولية اأو عالقة اأ�رشية اأو عالقة 

اإعالة اأو كفال���ة اأو و�صاية اأو تبعية معي�صية، 

وذلك بهدف حتقيق ماآرب غري م�رشوعة.
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الإ�ص���اءة اجل�صدية: كل فع���ل اأو تق�صري 
اأو اإهمال، ي�ص���در من �صخ�ص عند تعامله 
مع �صخ�ص اآخر ل���ه عليه ولية اأو �صلطة اأو 
م�صوؤولية اأو عالقة اأ�رشية اأو عالقة اإعالة اأو 
كفال���ة اأو و�صاية اأو تبعي���ة معي�صية، يرتتب 
علي���ه اعتداء على ب���دن املعتدى عليه ينتج 

عنه �رشر ج�صدي.
-الإ�صاءة النف�صية: كل �صكل من اأ�صكال 
التعام���ل اأو ال�صل���وك ال�صيئ ال���ذي ياأخذ 
�صف���ة ال�صتمرار اأو التك���رار املطرد، يقوم 
به ال�صخ�ص عند تعامله مع �صخ�ص اآخر له 
عليه ولية اأو �صلط���ة اأو م�صوؤولية اأو عالقة 
اأ�رشي���ة اأو عالقة اإعالة اأو كفال���ة اأو و�صاية 
اأو تبعي���ة معي�صية، وذلك به���دف امل�صا�ص 
بكرامت���ه اأو بحقوق���ه املعنوية الت���ي كفلها 

ال�رشع اأو النظام.
-الإ�ص���اءة اجلن�صية: تعر����ص ال�صخ�ص 
لأي فعل اأو ق���ول اأو ا�صتغالل جن�صي غري 
م�رشوع من قبل من له عليه ولية اأو �صلطة 
اأو م�صوؤولية اأو عالقة اأ�رشية اأو عالقة اإعالة 

اأو كفالة اأو و�صاية اأو تبعية معي�صية.
-التهدي���د بالإي���ذاء: كل فع���ل اأو قول 
ي�صدر من ال�صخ�ص جت���اه �صخ�ص اآخر له 
عليه ولية اأو �صلط���ة اأو م�صوؤولية اأو عالقة 
اأ�رشي���ة اأو عالقة اإعالة اأو كفال���ة اأو و�صاية 
اأو تبعية معي�صية، من �صاأنه بث اخلوف يف 
نف�ص هذا ال�صخ�ص من خط���ر يراد اإيقاعه 
ب�صخ�ص���ه اأو مبال���ه، ويغل���ب عل���ى الظن 
اأن م�ص���در التهدي���د قادر عل���ى اإيقاعه به، 
وذلك بهدف حتقي���ق ماآرب غري م�رشوعة، 
من ذل���ك على �صبيل املث���ال ولي�ص احل�رش 
التهديد بالقيام باأي نوع من اأنواع الإ�صاءة 

اجل�صدية اأو النف�صية اأو اجلن�صية.
-الولي���ة: �صلطة يثبته���ا ال�رشع للويل 
تخول���ه �صالحية الت����رشف واإدارة �صوؤون 
�صخ����ص اآخر نياب���ة عنه فيما يتعل���ق ببدنه 

ونف�صه وماله.

-ال�صلط���ة: عالق���ة �رشعي���ة اأو نظامية 
مبوجبها يحق لل�صخ�ص اأن يفر�ص اإرادته 
عل���ى �صخ����ص اآخر بناء على م���ا له عليه 
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م���ن �صالحي���ات التوجي���ه اأو الإ�رشاف 
الأ����رشي، وي�صم���ل ذلك احل���الت التي 
ت�رشف عليها ال���وزارة يف دور الإيوائية، 
واحلالت التي ت����رشف عليها اجلمعيات 
اخلريي���ة الإيوائية، واحلالت التي ترعاها 

الأ�رش البديلة.
امل�صوؤولي���ة: حالة يك���ون فيها ال�صخ�ص 
م�ص���وؤوًل �رشعاً اأو نظام���اً عما يرتتب على 
اأفعال �صخ�ص اآخر بناء على ما تربطه به من 

عالقة اأ�رشية.
معنوي���ة  رابط���ة  الأ�رشي���ة:  -العالق���ة 
اجتماعي���ة ب���ن الأ�صخا����ص، تق���وم على 
اأ�صا�ص عائلي بن الزوج والزوجة والأبناء 
والأج���داد والأحف���اد، وت�صم���ل الأقارب 

بالدم اأو امل�صاهرة.
-الإعال���ة: قيام ال�صخ����ص بالنفقة على 
�صخ�ص اآخ���ر تربطه به عالقة اأ�رشية ورعاية 

�صوؤونه.
-الكفالة: قيام ال�صخ�ص بتاأمن احلاجات 
الأ�صا�صي���ة اأو بع�صها ل�صخ�ص اآخر تربطه به 

عالقة اأ�رشية، وي�صم���ل ذلك احلالت التي 
ترعاها الأ�رش البديل���ة، واجلمعيات خلريية 

الإيوائية التي ت�رشف عليها الوزارة.
- الو�صاية: اأن يعهد الإن�صان اإلى غريه 
مبوج���ب و�صي���ة القي���ام بعد وفات���ه بعمل 
اأجاز له ال����رشع الإنابة في���ه يتعلق باأولده 

القا�رشين.
التبعي���ة املعي�صي���ة: حال���ة يك���ون فيه���ا 
ال�صخ����ص معتمداً على �صخ����ص اآخر يف 

معي�صته وتاأمن حاجاته الأ�صا�صية.
-احلاج���ات الأ�صا�صي���ة لل�صخ�ص: هي 
املتطلبات ال�رشورية حلياة الإن�صان الالزمة 
لإ�صباع حاجاته الأ�صا�صية املادية واملعنوية.

)املادة الثانية(
لتحقيق اأهداف النظام تقوم الوزارة مبا 

يلي:
الجتماع���ي  البح���ث  اإج���راء   :1/2
والنف�صي للحالت التي تعر�صت لالإيذاء، 
والعمل على تاأهيله���ا مبا ي�صمن م�صاعدتها 
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عل���ى ال�صتقرار، والتكيف م���ع اأو�صاعها 
الأ�رشية اأو الجتماعية.

اأو  الإي���واء  اأماك���ن  توف���ري   :2/2
ال�صت�صاف���ة للحالت املحتاج���ة اإليها التي 
ثبت تعر�صها لالإيذاء وبالقدر الذي يحقق 
حمايته���ا واإدماجها يف املجتم���ع. والعمل 
على اإعداد الربامج التاأهيلية لتلك احلالت 

متهيداً لإعادتها لأ�رشها.
3/2: تق���وم ال���وزارة بالتن�صي���ق م���ع 
اجله���ات العام���ة واخلا�ص���ة ذات العالقة، 
ل�صمان تقدمي خدم���ات الإيواء وامل�صاعدة 
والدع���م املعنوي والنف�ص���ي والجتماعي 
وال�صحي والأمني للحالت التي تعر�صت 

لالإيذاء.
4/2: يف �صبي���ل اإيجاد بيئ���ة خالية من 
ح���الت الإي���ذاء، تقوم ال���وزارة باقرتاح 
التداب���ري الوقائي���ة املنا�صب���ة للحماي���ة من 
الإيذاء، وذلك بالتعاون مع اجلهات العامة 
اأو اخلا�صة ذات العالقة باحلماية من الإيذاء 

والعمل على تنفيذ املنا�صب منها.

)املادة الثالثة(
1/3: يتم الإبالغ ع���ن حالت الإيذاء 
امل�ص���ار اإليها يف املادة الأول���ى من النظام، 
وفقاً لإج���راءات البالغ املح���ددة يف هذه 

الالئحة.
2/3: تلت���زم كل جهة عام���ة اأو خا�صة 
باإب���الغ ال���وزارة اأو ال�رشطة ع���ن حالت 
الإيذاء التي تطلع عليه���ا فور العلم بها اأو 

تلقيها بالغاً ب�صاأنها.
3/3: اإذا كان���ت حال���ة الإيذاء تتطلب 
التدخل العاجل فتقوم اجلهة باإبالغ ال�رشطة 
فوراً مع وجوب املحافظة على �رشية هوية 

املبلغ.
4/3: تك���ون جهة العمل الت���ي يبلغها 
اأحد العاملن فيها عن حالة اإيذاء م�صوؤولة 
عما يرتتب عل���ى تراخيها اأو ع���دم قيامها 
بالإب���الغ عن احلالة. وتطال تلك امل�صوؤولية 
الأ�صخا����ص الطبيعين الذين ميثلونها وقت 
حدوث واقعة الإيذاء، ول ينفي اأو يخفف 
من م�صوؤوليتهم كونهم مل يعودوا ممثلن لها 
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وقت امل�صاءلة لأي �صبب كان.

)املادة الرابعة(
1/4: ين�صاأ مركز لتلقي البالغات يقوم 
با�صتقبال البالغات من كافة مناطق اململكة 
عن حالت الإيذاء، �صواء من الأ�صخا�ص، 
اأو من ال�رشطة، اأو م���ن غريها من اجلهات 
العام���ة اأو اخلا�صة. ويق���وم بعد التاأكد من 
هوي���ة املبلغ بتوثيق الب���الغ، وح�رش وبيان 
مرفقاته اإن وجدت، ول تقبل البالغات من 

جمهويل الهوية.
2/4: يحي���ل املركز الب���الغ اإلى وحدة 
احلماية الجتماعية املخت�صة يف املنطقة مقر 
احلالة املبلغ عنها لتتولى مبا�رشة مهامها جتاه 

البالغ.
3/4: يع���د املركز ال�صجالت والنماذج 
املنظمة لتلق���ي البالغات، كم���ا يعد نظام 
توثي���ق اإلكرتوين لكافة البالغ���ات الواردة 

اإليه.
4/4: يعد املركز تقارير دورية اإح�صائية 

ع���ن البالغات وال�ص���كاوى التي ت���رد اإليه 
م�صنفة ح�صب نوع الإي���ذاء، وخطورته، 
وجن�ص م���ن تعر�ص ل���ه، وطبيع���ة املبلغ، 

وعدد احلالت التي متت معاجلتها.
6/4: تتول���ى الإدارة العام���ة للحماي���ة 
الجتماعية بالوزارة التعامل مع اأي بالغات 
ت�صل للوزارة من اجلهات العامة اأو اخلا�صة، 
وذلك مبا ل يتعار�ص مع مهام وم�صوؤوليات 
مركز تلقي البالغات. وتقوم باإحالتها اإلى 
وحدة احلماية الجتماعية املخت�صة، لتتولى 
بحثها ودرا�صتها ومعاجلتها، اأو تقوم بالرفع 

لأخذ التوجيهات ب�صاأنها.

)املادة اخلام�سة(
1/5: ل يجوز الإف�صاح عن هوية املبلغ 
ع���ن حالة اإيذاء بغري ر�صاه، واأخذ موافقته 

الكابية على ذلك اإل يف احلالت التالية:
احلماي���ة  وح���دة  راأت  اإذا  1/5/اأ: 
الجتماعية اأن معاجلة حالة الإيذاء ت�صتلزم 
�رشورة الإف�صاح عن هوية املبلغ لأ�صباب 



الالئحة التنفيذية لنظام الحماية من اإليذاء

 )العدل( العدد |70 | رجب 1436هـ
ـ 221 ـ

جوهرية تقدرها الوح���دة، على اأن يكون 
ذلك يف اأ�صيق احلدود.

احلماي���ة  وح���دة  عل���ى  1/5/ب: 
الجتماعي���ة األ تف�ص���ح ع���ن هوي���ة املبلغ 
للجهات الر�صمية اإل بناء على طلب ر�صمي 
م�صبب من اجلهة. وتلتزم اجلهات املف�صح 
لها عن هوي���ة املبلغ باملحافظ���ة على �رشية 
هويته وع���دم الته���اون يف اإف�صائها. ويقع 
حتت طائلة امل�صوؤولية كل من يخالف ذلك.

 
)املادة ال�ساد�سة(

1/6: يعت���رب كل مبلغ عن حال���ة اإيذاء 
ح�ص���ن النية ما مل تتوافر اأدلة اأو قرائن تفيد 

خالف ذلك.
2/6: اإذا ات�ص���ح عدم �صح���ة البالغ، 
فيجوز للمت�رشر ول���كل �صاحب م�صلحة 
املطالب���ة مبعاقبته وفقاً لالأنظمة املعمول بها، 
وذل���ك دون اإخالل بحق املت����رشر مبطالبته 
بالتعوي�ص، ويقع ع���بء اإثبات �صوء النية 

على املدعي.

)املادة ال�سابعة(
تق���وم وح���دة احلماي���ة الجتماعية بعد 

تلقيها البالغ بالإجراءات التالية:
1/7: التعام���ل الف���وري مع البالغ من 
خالل التوا�صل مع احلالة، وتقييم و�صعها 
من حيث اخلطورة، واإجراء التقومي الطبي 
لها اإذا لزم الأمر، واتخاذ كافة الإجراءات 
الالزم���ة واملنا�صبة للتعام���ل مع احلالة. ول 
يتطلب قبول الب���الغ اأو مبا�رشت���ه موافقة 

الويل اأو من يف حكمه.
2/7: على وحدة احلماي���ة الجتماعية 
عن���د مبا�رشتها حل���الت الإي���ذاء التدرج 
يف اتخ���اذ التداب���ري الالزم���ة ملعاجلة تلك 
احل���الت، عل���ى اأن تعط���ى الأولوي���ة يف 
املعاجل���ة لالإجراءات الوقائي���ة والإر�صادية 

والإ�صالح بن اأطراف احلالة.
3/7: اإذا راأت وحدة احلماية الجتماعية 
اأن م�صلح���ة احلالة تقت�صي الكتفاء مبعاجلة 
احلال���ة م خ���الل توفري التوجي���ه والإر�صاد 
النف�ص���ي والأ�رشي والجتماع���ي، فعليها 
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التاأك���د من اأن هذا الإجراء لن يرتتب عليه 
اإحلاق �رشراً اأ�صد باحلالة، وذلك من خالل 
الأخذ بالعتبار الو�صائل الالزمة للمحافظة 

على �صالمة احلالة.
4/7: توف����ر وحدة احلماي����ة الجتماعية 
للحال����ة الرعاية ال�صحي����ة والجتماعية، من 
عالج طبي ونف�صي وبرامج تاأهيلية، وي�صمل 
ذلك اأي�صاً من يحتاج للرعاية من املحيطن بها 
ب�صبب 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 اأو التعامل معها اأو تقدمي 
الرعاية الالزمة لها، تق����وم الوزارة مبخاطبة 

احلاكم الإداري ل�صمان حتقيق ذلك.
5/7: يف ح���الت الإي���ذاء غري اخلطري 
لوحدة احلماي���ة الجتماعية اأن تبقي احلالة 
م���ع عائلتها، م���ع اأخذ التعه���د على رب 
الأ����رشة اأو من يقوم مقام���ه بتوفري احلماية 
الالزم���ة للحال���ة، ومتكينها م���ن الت�صال 
املبا����رش بالوحدة، ومتك���ن املخت�صن من 

موظف���ي الوحدة من الت�صال بها وزيارتها 
يف اأي وقت ملتابعة حالتها. مع اأخذ التعهد 
على م�ص���در الإيذاء بالكف عن اإحلاق اأي 
نوع م���ن اأنواع الإيذاء باحلال���ة، والتزامه 
باإعطائها كافة حقوقه���ا امل�رشوعة، والقيام 
مب�صوؤوليت���ه وواجباته جت���اه توفري احلاجات 
الأ�صا�صية للحال���ة، وحتمله كامل امل�صوؤولية 

يف حال خمالفته لذلك.
6/7: يف ح���ال رف�ص م�ص���در الإيذاء 
احل�صور ملقر وح���دة احلماية الجتماعية اأو 
التجاوب م���ع تعليماتها، تطل���ب الوحدة 
م���ن ال�رشطة �صبطه واإح�ص���اره اإلى مقرها 
حتى يتم النتهاء من فح�ص البالغ املقدم 
�ص���ده. ويطبق هذا الإج���راء على كل من 
مل ميتث���ل لأوامر الوح���دة اأو التجاوب مع 
تعليماتها م���ن الأ�صخا�ص الذي���ن تربطهم 

عالقة بحالة الإيذاء.

)املادة الثامنة(
1/8: تعت���رب حال���ة الإيذاء خط���رية اإذا 
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م���ا نتج ع���ن فع���ل الإي���ذاء ����رشر �صديد 
ظاهر على بدن احلال���ة ي�صتوجب التدخل 
الف���وري لإيقافه اأو منع وقوعه، اأو اإذا كان 
فع���ل الإي���ذاء ال�صديد مثبت���ا بتقرير طبي. 
كما تعترب حالة الإيذاء خطرية اإذا كان فعل 
الإي���ذاء يخ�صى معه تعر����ص احلالة ل�رشر 
كب���ري اأو متوا�صل على حياته���ا اأو �صالمتها 
اأو �صحته���ا من قبل م�ص���در الإيذاء، ويف 
هذه احل���الت يتم اإبالغ احلاك���م الإداري 

واجلهات الأمنية املخت�صة عن احلالة.
احلماي���ة  لوح���دة  ظه���ر  اإذا   :2/8
الب���الغ خط���ورة احلالة،  الجتماعي���ة من 
فعليها اإبالغ ال�رشط���ة وغريها من اجلهات 
العالق���ة مبو�صوع  الأمني���ة املخت�صة ذات 
الإيذاء، والطلب م���ن تلك اجلهات اتخاذ 
جمي���ع الإج���راءات الالزم���ة للتعامل مع 

احلالة مبا يتم�صى مع خطورتها.
3/8: تتم مقابلة املراأة املتعر�صة لالإيذاء 
وال�صتماع لأقوالها من قبل خمت�صات من 
وحدة احلماية الجتماعية، ومن ثم تعر�ص 

عليها احللول والإجراءات املنا�صبة حلالتها 
الواجب اتخاذها ب�صاأنها، والتي تدخل من 
�صم���ن اخت�صا�صات ال���وزارة، ويتم اأخذ 
موافقته���ا على ذل���ك. ويف حال���ة رف�صها 
ل�صطحابه���ا اأو اإيوائها، فيت���م اإفهامها باأنه 
�صتتم متابعة و�صعه���ا، واتخاذ الإجراءات 
املنا�صبة �صد مرتك���ب الإيذاء، ويوؤخذ يف 
العتبار راأي احلالة ب�صاأن هذه الإجراءات.
بح�ص���ور  الطف���ل  مقابل���ة  تت���م   :4/8
اأخ�صائي���ة اجتماعي���ة اأو نف�صي���ة من وحدة 
احلماية الجتماعية، وتتم م�صاءلته باأ�صلوب 
يتنا�صب مع �صنه، م���ع وجوب تال يف كل 
ما من �صاأن���ه اأن يرهبه اأو يوؤثر على اإرادته. 
وميكن ال�صتم���اع اإليه على انفراد يف حال 
وجود قريبه معه اإذا كانت امل�صلحة تتطلب 

ذلك.
5/8: اإذا كان���ت �صحي���ة الإيذاء طفل 
مت اإيذائ���ه م���ن اأحد الوالدي���ن املنف�صلن، 
فلوح���دة احلماي���ة الجتماعية بع���د درا�صة 
احلال���ة وتقدير امل�صلح���ة الأف�صل للطفل، 
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الأمر بت�صليمه فوراً لوالده الآخر، اأو لأحد 
اأفراد اأ�رشته، اأو اأقارب���ه، القادر على توفري 
الرعاي���ة الالزمة ل���ه حلن معاجل���ة احلالة. 
وعل���ى م���ن يعرت�ص عل���ى ه���ذا الإجراء 
اللج���وء اإلى الق�صاء، وذلك دون الإخالل 
باأحكام اأية اأنظمة اأخرى توفر حماية اأف�صل 

للطفل.
6/8: يت���م اإيواء احلال���ة اأو ا�صت�صافتها 

وفقاً لل�رشوط التالية:
اأ-يقت����رش الإي���واء اأو ال�صت�صافة على 
ام���راأة مهم���ا كان �صنها والطف���ل دون �صن 

الثامنة ع�رشة.
تعر�ص���ت  ق���د  احلال���ة  تك���ون  ب-اأن 
لالإيذاء املن�صو�ص عليه يف النظام ولئحته 
التنفيذية وتعذر اإيواوؤه���ا لدى اأ�رشة بديلة 

من اأقاربها.
ج-ل يتوق���ف اإيواء احلالة على موافقة 

ويل الأمر.
اإط���الع احلالة عل���ى التعليمات  د-يتم 
م���ع  ال�صت�صاف���ة،  اأو  بالإي���واء  اخلا�ص���ة 

اأخ���ذ التعه���د الكتابي عليه���ا بالتقيد بتلك 
التعليم���ات، مب���ا يحق���ق املحافظ���ة عل���ى 
كان���وا  اإن  اأطفاله���ا  ورعاي���ة  م�صلحته���ا 

ب�صحبتها.
ه�-م���دة الإي���واء ثالث���ة اأي���ام، وميكن 
متديده���ا مبوافق���ة الوكي���ل املخت����ص ملدة 
حم���ددة ل تتج���اوز ال�صهري���ن، ويف حال 
تطلب���ت معاجلة احلالة مدة اأطول من ذلك، 
فيمك���ن متديدها ملدة اأخرى، وذلك مبوافقة 

الوكيل املخت�ص.
7/8:عند املوافق���ة على اإيواء احلالة اأو 
ا�صتقبالها، تقوم وحدة احلماية الجتماعية 

بالإجراءات التالية:
7/8/اأ: التاأكد من ال�رشطة عما اإذا كان 
يوجد بالغ تغيب اأو هروب يخ�ص احلالة. 
ويف جميع الأحوال ل تنقل احلالة اإلى دار 
التوقيف اإل اإذا ثبت اأنها متهمة بجرمية من 
اجلرائم املوجبة للتوقيف، اأو اأن هناك قرار 
اته���ام �صدها �ص���ادر من اأي���ة �صلطة حتقيق 
يق�صي بتوقيفها على ذمة ق�صية متهمة فيها، 
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اأو اإذا �صدر اأمر ق�صائي بتوقيفها.
الطب���ي  الك�ص���ف  اإج���راء  7/8/ب: 
ال���الزم عل���ى احلال���ة، واإذا مل يتي�رش ذلك 
يف حين���ه، فيت���م اإيوائها موؤقت���اً يف املكان 
املخ�ص�ص ل�صتقبال احل���الت اإلى اأن يتم 

اإجراء الك�صف والتاأكد من �صالمتها.
7/8/ج: يف حال���ة معان���اة احلالة من 
اأمرا�ص نف�صيه مزمنة، تتم اإحالتها لإحدى 
امل�صت�صفيات اأو املراكز ال�صحية املتخ�ص�صة 
يف الأمرا����ص النف�صية لعالجها، ويف حال 
اعت���ذار اأي من تل���ك اجلهات ع���ن قبول 
احلال���ة اأو التعامل معها فيت���م الرفع بذلك 

للحاكم الإداري.
7/8/د: يتم اإفه���ام احلالة باأن اإيواوؤها 
اأو ا�صت�صافته���ا �صيكون ب�ص���كل موؤقت اإلى 
اأن يت���م ح���ل م�صكلتها، والبح���ث لها عن 
بدائ���ل منا�صبة، �صواء فيم���ا يتعلق بال�صكن 
اأو بالع���ودة مرة اأخرى لأ�رشتها، وذلك بعد 
اتخاذ الإجراءات ال�رشورية لإزالة الإيذاء 
الذي تتعر�ص له. واإذا كانت �صحية الإيذاء 

تعم���ل فتمكن من موا�صلة عملها اأثناء فرتة 
اإيوائها اأو ا�صت�صافتها، ويف كل الأحوال ل 
متنع احلالة من التوا�صل مع اأ�رشتها، وذلك 

باإ�رشاف ومتابعة الوحدة.
7/8/ه����: ل تخ���رج احلال���ة التي يتم 
اإيواوؤها اأو ا�صت�صافتها اإل بعد التاأكد من اأنها 
لن تتعر�ص لإيذاء يهدد حياتها اأو �صالمتها، 
وذلك بعد التن�صيق مع بع�ص اأفراد اأ�رشتها 
اأو اأقاربها ل�صتقبالها. وتعاد لدار الإيواء اأو 
ال�صياف���ة مبجرد وجود خطر يهدد حياتها اأو 
�صالمتها. ويتم التوا�صل اأثناء فرتة الإيواء 
اأو ال�صت�صاف���ة مع اأف���راد اأ�رشتها بن حن 
واآخ���ر حلثهم عل���ى ا�صتقباله���ا، وي�صتعان 
بلجن���ة اإ�ص���الح ذات البن اإن ل���زم الأمر 

لتحقيق ذلك.
8/8: متكن احلالة الت���ي يتم اإيواوؤها اأو 
ا�صت�صافتها م���ن اخلروج والعودة اأثناء فرتة 
االإي�اء اأو اال�ضت�ضافة ب�رشط اأال ي�ؤدي ذلك 
اإلى الإ�رشار بو�صعها، ويكون ذلك ملتابعة 
درا�صته���ا، اأو ملزاولة عملها يف حال كونها 
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موظف���ة يف اأية جه���ة عام���ة اأو خا�صة، اأو 
للت�صوق من اأجل تاأمن حاجاتها ال�صخ�صية 
ال�رشورية، اأو يف حال ما اإذا راأت الوحدة 
م�صاركتها يف فعالي���ات اأو اأن�صطة ثقافية اأو 
ترفيهية خارج مقر دار الإيواء اأو ال�صيافة، 
وب�رشط التزامها بتعليم���ات وحدة احلماية 
ويك���ون  ال�ص���اأن.  ه���ذا  يف  الجتماعي���ة 
خروجه���ا وعودتها يف تل���ك احلالت وفقاً 
لالإجراءات املحددة من قبل الوحدة. ويف 
حال تغيبها اأو ع���دم عودتها تقوم الوحدة 
باإبالغ ال�رشطة، وتخل���ى م�صوؤوليتها  فوراً 
ع���ن احلالة بذلك. كما يبل���غ ذويها اإن كان 
هن���اك مقت�صى ي���ربر اإبالغه���م، ول حتول 
تلك الواقعة عن ا�صتقب���ال الوحدة للحالة 
مرة اأخ���رى بعد اإجراء التحقيق معها حول 
تغيبها اأو ع���دم عودتها، واتخ���اذ الإجراء 
ال���الزم حيال ع���دم قي���ام احلال���ة بتكرار 

الواقعة.
9/8: يف حال كان الإيذاء �صادراً �صد 
نزيل���ة يف اإحدى الدور التابعة للوزارة، اأو 

�صد نزيل���ة يف اإحدى ال���دور التابعة جلهة 
ت�رشف عليها الوزارة، تقوم وحدة احلماية 
الجتماعية باإبالغ ال�رشطة عن هذه احلالة، 
لتتخ���ذ ما يدخ���ل �صم���ن اخت�صا�صها من 
اإج���راءات، ومتابع���ة هذا الب���الغ، وذلك 
مع ع���دم الإخالل بحق النزيلة يف املطالبة 

بالتعوي�ص.
وزارة  م���ع  ال���وزارة  تن�ص���ق   :10/8
الداخلية من اأجل توفري احلرا�صات الأمنية 
الالزمة املق���ار وحدات احلماية الجتماعية 
ودور ال�صياف���ة واملن�ص���اآت الأخرى التابعة 
لل���وزارة، الت���ي تتطلب طبيع���ة عملها يف 
جمال احلماية م���ن الإيذاء توف���ري احلماية 

الأمنية الالزمة لها.

)املادة التا�سعة(
1/9: بن���اًء عل���ى ما ن�صت علي���ه املادة 
التا�صعة م���ن النظام على ال�رشطة، وغريها 
من اجله���ات الأمنية املخت�ص���ة ال�صتجابة 
الفورية لطلب وح���دة احلماية الجتماعية 
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بدخ���ول اأي موقع، وتوفري احلماية الكاملة 
للمخت�صن من وح���دة احلماية الجتماعية 

وللحالة.
2/9: للمخت�ص���ن من وح���دة احلماية 
الجتماعية النتقال ملوق���ع احلالة اإذا راأت 
الوح���دة اأن معاجلة احلال���ة تقت�صي ذلك، 
ويف جميع الأحوال تلتزم ال�رشطة وغريها 
من اجله���ات املخت�ص���ة باإح�ص���ار اأطراف 
احلالة ملوقع وحدة احلماية الجتماعية، بناًء 

على طلب املخت�صن من الوحدة.
في���ه  يق���رر  الت���ي  3/9: يف احل���الت 
املخت�صون من وح���دة احلماية الجتماعية 
النتق���ال للموق���ع ملبا����رشة احلال���ة، يت���م 
اإب���الغ ال�رشطة فوراً لتق���وم بت�صهيل مهمة 
دخوله���م للموق���ع، و�صم���ان �صالمته���م 
اأثن���اء مبا�رشته���م للحالة.  والبق���اء معهم 
وتق���وم ال�رشطة بالدخول اإلى املواقع التي 
يرف����ص امل�صوؤولن عنه���ا دخول خمت�صي 
وح���دة احلماي���ة. وعلى ال�رشك���ة يف هذه 
احلالة �صمان �صالمتهم وعدم اإ�رشاكهم يف 

عمليات املداهمة اأو القتحام.

)املادة العا�سرة(
م���ع مراع���اة م���ا ورد يف امل���ادة الرابعة 
وال�صاع���ة من ه���ذه الالئح���ة، يجب على 
وحدة احلماي���ة الجتماعية عند تعاملها مع 
حالت الإيذاء الأخذ يف العتبار القواعد 

التالية:
1/10: مراع���اة م�صلحة احلالة يف كافة 

الإجراءات املتخذة حلمايتها من الإيذاء.
2/10: يتم التعامل مع حالت الإيذاء 
وفق���اً للمعاي���ري الت���ي ن�صت عليه���ا املادة 
ال�صابعة وامل���ادة الثامنة م���ن النظام وذلك 
مب���ا ي�صم���ح للتفريق ب���ن الإي���ذاء اخلطري 
والإي���ذاء املحتمل اأو املعت���اد اأو املتكرر يف 
احلياة اليومية، بحي���ث يتم تقدمي امل�صاعدة 
واملعاجلة واحلماية اأو الإيواء اأو ال�صت�صافة 
اإن لزم الأمر، وفق���اً ملا يتطلبه نوع الإيذاء 

الذي تعر�صت له احلالة.
3/10: يراعى يف حالة الإيذاء الواقع 



الالئحة التنفيذية لنظام الحماية من اإليذاء

 )العدل( العدد |70 | رجب 1436هـ
ـ 228 ـ

يف نط���اق الأ�رشة األ يرتت���ب على اللجوء 

اإلى اأي م���ن الو�صائ���ل امل�صتخدمة ملعاجلته 

�رشر اأ�صد عل���ى احلال���ة، اأو اأن يوؤثر ذلك 

ال�رشر عل���ى و�صعها الأ�رشي اأو املعي�صي. 

وعلى وحدة احلماي���ة الجتماعية احلر�ص 

على اإيجاد احلل���ول التوفيقية التي تر�صي 

احلالة وحتميها وتردع املعتدي ومتنع تكرار 

الإيذاء.

)املادة احلادية ع�سر(
يجب عل���ى وحدة احلماي���ة الجتماعية 

اإذا راأت اأن واقع���ة الإي���ذاء ت�صكل جرمية، 

اأو اإذا اكت�صف���ت من خ���الل معاجلتها حلالة 

الإيذاء اأن هناك جرمية اأخرى مت ارتكابها اأو 

التهديد بها يف حق احلالة اأو من لهم عالقة 

بحال���ة الإيذاء، اأن تق���وم باإبالغ ال�رشطة، 

لتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

)املادة الثانية ع�سر(
1/2: بن���اًء عل���ى ما ن�صت علي���ه املادة 

احلادي���ة ع�رش م���ن النظام، تق���وم الوكالة 

املخت�ص���ة بال���وزارة بو�ص���ع اآلي���ة اإجرائية 

منا�صبة يتم من خاللها متابعة الق�صايا التي 

حتيله���ا اإلى جهة ال�صب���ط، ور�صد نتائجها 

اأوًل ب���اأول. ويت���م تعميمه���ا على وحدات 

احلماي���ة الجتماعية يف اململكة للعمل بها، 

ومتابعة تنفيذها.

2/12: بن���اًء على ما ن�ص���ت عليه املادة 

احلادي���ة ع�رش م���ن النظام حتي���ط ال�رشطة 

وغريها من جه���ات ال�صبط ال���وزارة اأوًل 

باأول، مبا مت اتخاذه من قبلهم من اإجراءات 

تخ�ص كل ق�صية اإي���ذاء متت مبا�رشتها من 

قبلهم.

)املادة الثالثة ع�سر(
1/13: للمحكم���ة املخت�ص���ة يف حال 

راأت احلك���م بعقوب���ة بديل���ة يف اأية جرمية 

اإيذاء منظ���ورة اأمامه���ا، اأن ت�صرت�صد براأي 

الوزارة ع���ن العقوب���ات البديل���ة املالئمة 

والأك���ر فاعلي���ة يف تقومي �صل���وك املُدان 
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بجرمية الإيذاء.

2/13: بالن�صب���ة حل���الت الإيذاء التي 

تبا�رشها وحدة احلماي���ة الجتماعية وحتال 

للق�ص���اء، تعد الوح���دة تقري���راً اجتماعياً 

مف�ص���اًل عن احلال���ة يرفق مبل���ف الق�صية، 

يت�صمن بالإ�صاف���ة لذلك مقرتحات خا�صة 

بالعقوب���ات البديل���ة املنا�صبة ل���كل حالة، 

بحيث يكون للمحكمة املخت�صة ال�صرت�صاد 

به يف حال راأت احلكم بعقوبة بديلة.

)املادة الرابعة ع�سر(
1/14: حت���ث الوزارة وت�صجع اجلهات 

الأخ���رى العام���ة واخلا�ص���ة، ذات العالقة 

باحلماية م���ن الإيذاء على تق���دمي خدماتها 

للحد من الإي���ذاء، وم�صاعدة من تعر�صوا 

له وفقاً لأح���كام الأنظمة اخلا�صعة لها تلك 

اجلهات، ومبا يحقق اأهداف النظام ولئحته 

التنفيذية ومبا ل يتعار�ص معهما.

2/14: ل يح���ول تطبيق اأحكام النظام 

ولئحته التنفيذية دون املطالبة باأي حقوق 

اأخرى اأف�صل ملن تعر����ص لالإيذاء، تكفلها 

اأنظم���ة اأخ���رى اأو اتفاقي���ات دولي���ة تكون 

اململكة طرفاً فيها.

)املادة اخلام�سة ع�سر(
للقيام بالتدابري الوقائية املنا�صبة للحماية 

من الإيذاء، تقوم الوزارة على �صبيل املثال 

ولي�ص احل�رش مبا يلي:

 – املجتم���ع  اأف���راد  توعي���ة   :1/15

الفئات الأك���ر عر�صة لالإيذاء  وخ�صو�صاً 

– مبفهوم الإيذاء وخطورته واإي�صاح اآثاره 
ال�صلبية عل���ى الفرد واملجتم���ع، واإي�صاح 

اأف�ص���ل الطرق للوقاية من���ه والتعامل معه، 

ال�رشعية والنظامية،  وتوعيتهم بحقوقه���م 

وتكثي���ف برام���ج الإر�ص���اد الأ����رشي، مبا 

ال�صلوكية  الظواه���ر  ي�صاعد عل���ى معاجلة 

الت���ي ت�صاهم يف اإيجاد بيئة منا�صبة حلدوث 

الإيذاء، ولل���وزارة يف �صبيل القيام بذلك 
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التن�صيق مع اجلهات العامة اأو اخلا�صة ذات 

العالقة.

2/15: دع���م اإجراء البح���وث العلمية 

العالق���ة  ذات  املتخ�ص�ص���ة  والدرا�ص���ات 

باحلماية من الإي���ذاء، والعمل على تنظيم 

وتنفيذ الربامج التدريبية املتخ�ص�صة جلميع 

املعني���ن بالتعامل مع ح���الت الإيذاء من 

من�صوبي الوزارة، والق�صاة ورجال ال�صبط 

والتحقيق والأطباء والأخ�صائين، وغريهم 

من اجلهات الأخرى ممن لهم عالقة باحلماية 

من الإيذاء.

3/15: ر�صد وجم���ع وتوثيق البيانات 

واملعلومات املتعلقة بالإيذاء على م�صتوى 

اململك���ة، والتن�صي���ق يف ه���ذا ال�ص���اأن مع 

اجلهات الأخ���رى العام���ة اأو اخلا�صة ذات 

العالقة بالتعامل مع حالت الإيذاء، وذلك 

به���دف توف���ري اإح�صائيات دقيق���ة وموثقة 

وموح���دة عل���ى م�صت���وى اململك���ة، ميكن 

ال�صتفادة منها يف و�صع اآليات لعالج تلك 

الظاهرة، ويف اإجراء البحوث والدرا�صات 

العلمية املتخ�ص�صة يف هذا املجال.

)املادة ال�ساد�سة ع�سر(
ي�صدر الوزير اأي���ة قواعد اأو �صوابط اأو 

اآليات عملية تف�صيلية خا�صة، تتعلق بتنفيذ 

هذه الالئحة اأو اأية مادة من موادها.

)املادة ال�سابعة ع�سر(
تقوم وكالة الوزارة للرعاية الجتماعية 

والأ����رشة مبراجع���ة وتقييم تطبي���ق اأحكام 

الالئح���ة ب�صفة دوري كل �صنتن من تاريخ 

اإ�صداره���ا، والرف���ع للوزي���ر ملا ت���راه من 

مقرتح���ات حيالها لتخاذ م���ا يراه يف هذا 

ال�صاأن.

  

)املادة الثامنة ع�سر(
ي�رشي العم���ل باأحكام هذه الالئحة من 

تاريخ �صدورها.


