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ملخص الورقة

العامة للحماية االجتماعية اإلدارة 



ةاجتماعيحالةفالعنفالِقدم،منذاألسريالعنفمظاهراإلنسانيةالمجتمعاتعرفت

ادية،واالقتصوالثقافية،االجتماعية،مستوياتهابمختلفالمجتمعات،كافةفيموجودة

العنفمظاهربعضأنإالوالمؤثراتاألسباباختلفتوإنالعالم،هذامنجزءونحن

رأطلمانتيجةالماضيةاألعوامخاللالسطحعلىالبروزفيبدأتمجتمعنافياألسري

أنماطرزتبفقدواالقتصادية،والثقافيةاالجتماعيةالجوانبفيتحوالتمنمجتمعناعلى

ضبعمثلالمجتمع،ثقافةفيقبلمنمألوفةتكنلماألسريللعنفمختلفةوأشكال

الأنهورغم.األسرةأفرادمنوغيرهمالزوجات،أواألطفالمعاملةفياإلساءةمظاهر

كافةرتظافيتطلبالواقعأنإالومسبباتهاالمشكلةحجمحولدقيقهوطنيةدراسةتوجد

.عليهالمترتبةواآلثارلمواجهتهالمعنيةالجهات

االدارة العامة للحماية االجتماعية

مقدمه



ش/1/10771رقمالوزاريالقراربموجباالجتماعيةللحمايةالعامةاإلدارةأنشئت

أمنمناختوفيرفيتمثلتالتي,العامةأهدافهاحددتوقدهـ01/03/1425وتاريخ

,طيةالوسعلىتحثالتي,الحنيفالدينمبادئتعزيزعلىوالعمل,سليملمجتمع

تمعالمجأفرادبعضحمايةخاللمن,المجتمعأفرادبينوالتراحم,الطيبةوالمعاملة

لهمققيحبماذلكواجتماعية,ونفسية,وشرعية,إيواءيهحمايةلإليذاءالمعرضين

.فيذتنآلياتوتنظيمالسياساتصياغةخاللمن،مصالحهمويراعىاالجتماعياألمن

االدارة العامة للحماية االجتماعية

:متى النشاءة االدارة العامة للحماية االجتماعية 



أوالجسديةالمعاملةاساءةأواالستغاللأشكالمنشكلكلهو

,أخرخصشتجاهشخصويرتكبهبهالتهديدأوالجنسيةأوالنفسية

أومسؤوليةأوسلطةأوعليهواليةمنمالهحدودبذلكمتجاوزا

أوكافلةأوإعالةعالقةأوأسريهعالقةمنيربطهمامابسبب

خصشامتناعالمعاملةإساءةفيويدخل,معيشيةتبعيةأووصاية

حاجاتالتوفيرفيالتزاماتهأوبواجباتهالوفاءفيتقصيرهأو

أورعاشعليهيترتبممنأوأسرتهأفرادمنأخرلشخصاألساسية

.لهمالحاجاتتلكتوفيرنظاما

االدارة العامة للحماية االجتماعية

:تعريف االيذاء 



علىااليذاءحاالتعنالهاتفيةالبالغاتلتلقيالمخصصالمركزهوالبالغاتتلقيمركز

.المملكةمستوى

االدارة العامة للحماية االجتماعية

مركز تلقي البالغات 

.يليماعلىايذاءحالةوقوعحالةفيالتنفيذيةوالالئحةااليذاءمنالحمايةنظامنصوقد

لعلمافورعليهاتطلعالتيااليذاءحاالتعنالشرطةاوالوزارةبإبالغخاصةاوعامةجهةكلتلتزم-أ

.بشأنهابالغتلقيهااوبها

ظةالمحافوجوبمعفوراالشرطةبإبالغالجهةفتقومالعاجلالتدخلتتطلبااليذاءحالةكانتاذا-ب

.المبلغهويةسريةعلى

اويهاتراخعلىيترتبعمامسئولةايذاءحالةعنفيهاالعامليناحديبلغهاالتيالعملجهةتكون-ج

حدوثتوقيمثلونهاالذينالطبيعييناالشخاصالمسؤوليةتلكوتطالالحالةعنباإلبالغقيامهاعدم

.كانبسبأليالمساءلةوقتلهاممثلينيعودوالمكونهممسؤوليتهممنيخففاوينفيواالااليذاء



بشكلهوتطويرهتحديثهبعدهـ١٤٣٧-٤-١١بتاريخالبالغاتمركزتدشينتم

قبالالستساخنخطوفتحالبالغاتاستقبالفيالعاملةالكوادرعددبزيادةالجديد

كلبشالحالةبمباشرةالعالقةذاتالحكوميةالجهاتمعمتعددةشراكاتوعقدالحاالت

بسريةاألسبوعأيامطيلةساعة٢٤مدارعلىالبالغاتالمركزيستقبلحيثفوري

ئيةنسابكوادرويداراألسري،واإليذاءالعنفبالغاتبتلقيالمركزويعنى،تامة

والتقنياتاألجهزةبأحدثزّودكماموظفة،٧٠عددهايبلغومدربةمتخصصةسعودية

،العمريةالفئاتبجميعالنساءويستهدف.١٩١٩المجانيالرقملهوخصصالمتطورة

.ةالخاصاالحتياجاتوذويالسن،كبارمنوالمستضعفينسنة،١٨سندونواألطفال

االدارة العامة للحماية االجتماعية

تدشين مركز تلقي البالغات 



أكدوالتلهاالالزمةاإلجراءاتاتخاذيتمالمركزإلىتردالتيالبالغاتجميعأنحيث

وردالتيللحالةقريبحمايةفريقأووحدةألقربتحويلهايتمثمومنبياناتها،من

دانيةالميوالفرقالحمايةلموظفيتدريبدوراتعقدعلىالمركزيقومكما,البالغمنها

لضمانةالحديثوالتقنياتاألساليبأحدثعلىالبالغاتمعالتعاملتتولىسوفالتي

منلواألطفاالنساءمنالمعنفةالحاالتوحمايةالسريعوالتدخلالبالغوصولسرعة

علىالتحفظإلىاألطرافبيناإلصالحمحاولةمناإلجراءاتفيوالتدرجالعنفمصدر

حةمصلاالعتبارفيآخذينالمعنية،الجهاتإلىالمعتديوتحويلالمعنفةالحاالت

حويلتيتمحيثالخطورة،درجةحسبالبالغاتوتصنفاألحوالكلفيوالطفلالمرأة

األمنية،الجهاتإلىالخطرةالبالغات

االدارة العامة للحماية االجتماعية

تدشين مركز تلقي البالغات 



االدارة العامة للحماية االجتماعية

:الجهات التي يتم تلقي البالغ عن طريقها 

أمارة المناطق 

والمحافظات 

المستشفيات الحكومية و 

األهلية 
اقسام الشرط 

الجمعيات الخيرية ة المؤسسات التعليمي
هيئة حقوق 

اإلنسان

ن جمعية حقوق اإلنسا
و برقياً أو االتصال المباشر باإلدارة هاتفياً أو فاكسياً أ

 ً .الكترونيا



منغيرهامناوالشرطةمناواالشخاصمنسواءااليذاءحاالتعنالمملكةمناطقكافةمنالبالغاتاستقبال-١

.الهويةمجهوليمنالبالغاتتقبلوالالمبلغهويةمنالتأكدبعدواعتمادهالبالغتوثيقويتمالخاصةاوالعامةالجهات

مهامهارةمباشلتتولىعنهاالمبلغالحالةمقرالمنطقةفيالمختصةاالجتماعيةالحمايةوحدةالىالبالغمركزيحيل-٢

.البالغتجاه

.الواردةالبالغاتلكافةإلكترونياوتوثيقهاالبالغاتلتلقيالمنظمةوالنماذجالسجالتالمركزيعد-

.سريتهاعلىويحافظللبالغالمخصصالرقمعلىلهالواردةاالتصاالتجميعبتسجيلالمركزيقوم-٤

تعرضنمجنس,خطورته,االيذاءنوعحسبمصنفةاليهتردالتيالبالغاتعناحصائيةدوريةتقاريرالمركزيعد-٥

.معالجتهاتمتالتيالحاالتوعددالمبلعطبيعة,له

االدارة العامة للحماية االجتماعية

:  مهام مركز تلقي البالغات ما يلي 



المدنيسجلهاواسمهسواءعنهشخصيهمعلوماتأياعطاءيرفضالذيالمبلغوهو،الهويةمجوليمنالبالغ-١

.هاتفهرقماو

.الحالةنفساوالمبلغنفسقبلمنالمكررةالشكوى

مثلالشرعيةكالقضايااالجتماعيةالحمايةواجراءاتاختصاصضمنمنيدخلالالتيالشكوى-٢

.التسول(مخدراتتهريب–القتل)مثلالجنائيةالقضايا,(–االطفالحضانة–النفقة–العضل)

)ثلمالعائلةاواألسرةنطاقخارجمن(االجتماعيةالحمايةتخدمهمالتي)الفئاتاحدعلىتقعالتيااليذاءحالة-٣

ضحيةالعلىبالضرباالعتداءاو–األسرةنطاقخارجمناالشخاصاحدقبلمنالضحيةعلىالواقعالجنسيالتحرش

(األسرةنطاقخارجمناالشخاصاحدقبلمن

االدارة العامة للحماية االجتماعية

البالغات التي ال يتم استقبالها 



ية اإلحصائيات الرئيس

حضور اتصال هاتفياالعوام

شخصي

االجماليمعاملةفاكسانترنت

١٤١٩٧٧٠٣٩٦٢٥٦٢١٤٨هـ١٤٣٤عام 

٤٨٦٨٩٠١١٨٤١٣٧٧٦١٨٧هـ١٤٣٥عام 

٥٣٨٦٦٠١١٢٠٨٤٨٤٧١٣٩هـ١٤٣٦عام 

١١٦٧٣٢٢٧١٢٢٤٤٥١١١٧١٥٤٧٤المجموع



ية اإلحصائيات الرئيس

الحاق الحالة في اإلحالة لجهة خارجيةإقفال البالغاالعوام

فروع الوزارة

متابعة الحالة في

الرعاية الالحقة

االجماليحفظ مؤقت

٢٨٨٢٣٣١٣٠٣٢٧هـ١٤٣٤عام 

٢٧٩٦٢٢٩٤٤٩٥٠٣١٦٤هـ١٤٣٥عام 

٢٧٣٩١٨٤٦٠٩٣١٥٣٠٩١هـ١٤٣٦عام 

٥٨٢٣٤٣٦١٠٧٢٠١١٥٦٥٨٢المجموع



ية اإلحصائيات الرئيس

هـ١٤٣٧\٩\٣٤الى ١٤٣٧\٥\٢١الفترة من

االجماليالمغلقةاعاده فتحتقديم خدماتقيد المعالجة

٣٠٤١٢٥٢٩٩٨٣٣١٩

هـ١٤٣٧\١٢\٢٧هـ     الى ١٤٣٧\٩\٢٥الفترة من
٣٤٠٢٦١٠٢٣٨٠٢٧٥٦

٢٠١٦\١٢\٣١هـ    الى ١٤٣٧\١٢\٢٨الفترة من
٧٥٠٧٥١٢٢٣٧٣٣٢١٠

هـ١٤٣٨\٣\٣١هـ     الى ١٤٣٧\٥\٢١الفترة من

١٥٢٤١٥٥٣٢٨٧٨٤١٠٤٩٥



ية اإلحصائيات الرئيس

هـ١٤٣٦\١٢\٣٠هـ     الى ١٤٣٦\١\١الفترة من

(  اناث ) فئات العمر 

من٣اقل من 

٦-٣

من

٩-٦

من

١٢-٩

من

١٥-١٢

من

١٨-١٥

المجموع

٩٤١٥٠٢١٤٢٤٧٣١٧٥٦٦
١٥٨٨

هـ١٤٣٦\١٢\٣٠هـ     الى ١٤٣٦\١\١الفترة من

(ذكور)فئات العمر 

من٣اقل من 

٦-٣

من

٩-٦

من

١٢-٩

من

١٥-١٢

من

١٨-١٥

المجموع

١١٥١٦٦٢٢٨٢٤١٢٣١٢٢٤١٢٠٥

٢٧٩٣



ية اإلحصائيات الرئيس

هـ١٤٣٧حاالت االيواء لعام 

اجمالياطفالغير سعوديةسعوديةذكوراناث

٩٣٢٣٩٨١٨٤٥١١٦



استالم اتصال بمركز : أوال 

البالغات 
مركز تسجيل بالغ إيذاء في : ثانيا 

البالغات

استالم بالغ إيذاء من جهة : ثالثا 

خارجيه

االستعالم عن بالغ: رابعا 

إيذاء
بالغ إيذاء في وحده الحماية تسجيل :خامسا 

االجتماعية
اجراء اتصال : سادسا 

بالمبلغ

مباشره بالغ: سابعا 

التواصل مع حاله : ثامنا إيذاء

إيذاء

التواصل مع : تاسعا  

المعنف
دراسة شامله لحاله : عاشرا 

إيذاء

طلب تدخل :احد عشر 

الشرطة 
مقابله حاله : اثنا عشر 

إيذاء

زياره حاله : ثالثة عشر

إيذاء
اثبات حاله :اربعه عشر 

االيذاء 

تقديم خدمات التوجيه : عشر خامسه 

واإلرشاد 
التواصل مع جهات خارجيه لتقديم : عشر سادسه 

خدمات

إيواء حاله : سابع عشر 

إيواء
خروج حاله إيذاء من -عشرثامنة 

االيواء
اله وضع وتنفيذ خطه متابعه ح-تاسع عشر

إيذاء

اداره إجراءات العمل في مركز البالغات ووحدات الحماية االجتماعي



تطوير البرامج الخاصة بالعنف االسري، ودعم المتضررين ومساندتهم، ونشر ثقافة الوعي بالمشكالت

:من اهم المقترحات والتوصيات التي نخرج بها في مجال الحماية االجتماعية هي ما يلي 

تسهم هذه وإساءة معاملة األطفال؛ ل( العنف األسري)تخصيص مؤسسة وطنية للقيام بالتوعية والوقاية، لرصد حاالت 

.ات العالقة المعلومات في إعداد برامج التوعية والوقاية و لزيادة فاعلية آليات التبليغ والتدخل بالتعاون مع الجهات ذ

دمات تأهيل تأمين مراكز استماع للنساء ضحايا العنف لتقديم اإلرشاد القانوني والنفسي للمرأة المعنقة، وتقديم خ

.  للضحايا وبرامج للمساعدة على تجاوز المشكلة من كافة النواحي 

وجود صلة بين الضحايا وبين الجهات االستشارية المتاحة؛ وذلك عن طريق إيجاد خطوط ساخنة لهذه الجهات

.يمكنها تقديم االستشارات والمساعدة إذا لزم األمر

ت
يا
ص

و
لت
ا

.حمالت توعية وطنية واسعة للحد من ظاهرة العنف ضد األطفال انطالق 

.التفاعل مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء حول العالم


