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أن تكون المرأة رشيك فعال في تنمية 
المجتمع السعوي.

نمّكن المرأة لنهضة الوطن

تكوين قاعدة من الممكنني لدعم مشاركة 
المرأة وحفظ كرامتها وتطوير قدرتها 

لشمولها في اتخاذ القرار.



يشكل العنف ضد المرأة انتهاكًا  لحقوق اإلنسان، مثل:

الحق في الحياة. ●
الحق في األمن الشخيص.●
الحق في الحماية المتساوية بموجب القانون.●
الحق في عدم التعرض للتعذيب وغريه من رضوب●

المعاملة القاسية أو اإلنسانية أو المهينة  .

المصدر: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

يولد جميع الناس أحرارًا
ومتساوين في الكرامة 

والحقوق.



حملة الـ "16 يوم 
لمناهضة العنف ضد 

المرأة" هي حملة 
دولية لمواجهة جميع 

أنواع العنف ضد 
النساء والفتيات. 

تبدأ  الحملة في 25 نوفمرب من كل عام، وهو اليوم 
العالمي للقضاء عىل العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 

ديسمرب، وهو اليوم العالمي لحقوق اإلنسان.

في كل عام، تدعو الجمعيات والجهات المختصة بحقوق 
اإلنسان إلطالق حملة لزيادة الوعي وكسب التأييد حول 

هذا الموضوع المحدد. عنوان الحملة لهذه السنة:

"لّون العالم برتقاليا:  مّولوا، 
واستجيبوا، وامنعوا، واجمعوا!"

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9


العنف في العام 1993، وفي إطار الجهود المبذولة للقضاء عىل 
ضد المرأة، اعتمدت الجمعية العامة إعالن القضاء عىل العنف 

ضد المرأة المكّمل التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميزي 
ضد المرأة.

ُيعرِّف اإلعالن "العنف ضد المرأة" بأنه 
فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس 

ويرتتب عليه، أو يرجح أن يرتتب عليه، أذى 
أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية 

الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما 
القبيل في ذلك التهديد بأفعال من هذا 

أو القرس أو الحرمان التعسفي من 
الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة 

العامة أو الخاصة.

 وينص عىل أن العنف ضد المرأة يفهم عىل أنه يشمل، عىل 
سبيل المثال ال الحرص.

 العنف البدني والجنيس والنفيس الذي يحدث في

إطار األرسة.●
إطار المجتمع العام.●
والذي ترتكبه الدولة أو تتغاىض عنه.●

وأخ
ًرا، ينّص اإلعالن من واجب الدول أن تدين العنف ضد المرأة وأّال تتذرع بأي ُعرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من الزتامها بالقضاء عليه.ي

المصدر:  المفوضية السامية لحقوق اإلنسان.



العنف المزنيل

العنف المزنيل هو أي نمط أو سلوك يستخدم 
الكتساب أو الحفاظ عىل السلطة والسيطرة عىل 

الرشيك. هو يشمل جميع األفعال الجسدية والجنسية 
والعاطفية واالقتصادية والنفسية وحىت التهديدات 

اليت تؤثر عىل شخص آخر.

العنف االقتصادي

العنف االقتصادي يحدث عندما يحرِم الزوج 
الزوجة من الوصول إىل الموارد المالية، عادة 

كشكل من أشكال اإلساءة أو السيطرة أو 
لعزلها أو لفرض عواقب سلبية أخرى عىل 

رفاهيتها.



العنف النفيس

ينطوي العنف النفيس عىل األلم أو األذى 
النفيس والعاطفي وإثارة الخوف من خالل 

الرتهيب؛ وهذا يشمل ممارسات عديدة وخطرية. 
مثل: التهديد، إساءة المعاملة، اإلهانة 

الشفهّية، اإلقصاء االجتماعي، التنّمر، السخرّية، 
التهديد بالهجر. وغريها. وإجبار الشخص عىل 

اإلنعزال عن األصدقاء أو العائلة أو المدرسة أو 
العمل. وغالبًا ما يمّس هذا النوع األطفال.

 العنف الجنيس

هو أيّ فعٍل أو محاولة أو مبادرة أو تعليق ذات 
دالالت جنسّية.أو ممارسات اتجار أو فعٍل 

جن
يّ باإلكراه. مهما كانت عالقة الفاعل بالناجي/الضحّية. ويشمل االغتصاب والتحّرش الجنيس واالستغالل، وغريه.س



العنف عرب اإلنرتنت
أو العنف الرقمي

العنف عرب اإلنرتنت هو أي عنف ضد شخص 
يرتكب أو يتفاقم بسبب استخدام تكنولوجيا 

المعلومات واإلتصاالت (الهواتف المحمولة، 
اإلنرتنت، وسائل التواصل اإلجتماعي، ألعاب 

الكمبيوتر، الرسائل النصية، الربيد اإللكرتوني، إلخ).

العنف الجسدي

يشمل العنف الجسدي استعمال القّوة البدنّية لفرض 
سلطة قويّ عىل ضعيف، وتكون نتائجه اإلصابة أو 

االنزعاج. كالرضب واللكم والحرق 
و
يّ الذراع وما في ُحكمها. أو الحرمان من الرعاية الطبية، أو إجبار الضعيف تناول الكحول و / أو تعاطي المخدرات، أو استخدام أي شكل آخر من القوة البدنية.ل



هل تعلم أن مع تنفيذ البلدان تدابري اإلغالق 
لوقف انتشار فريوس كورونا، اشتد العنف 

المزنيل ضد المرأة إىل  خمسة أضعاف.

العنف ضد المرأة 

حوايل 753 مليون امرأة مزتوجة  تبلغ من العمر 15 ●
سنة وما فوق تعرضت للعنف الجسدي من الرشيك 

مرة واحدة عىل األقل.



العنف الجسدي

 ٪16 من الفتيات اللواتي ترتاوح أعمارهن بني 15 و 24 ●
سنة قد تعرضوا للعنف الجنيس أو الجسدي خالل العام 

المايض.
 تعرضت أكرث من 640 مليون امرأة تبلغ أعمارهن 15 ●

سنة فما فوق لعنف من  الرشيك. 

العنف المزنيل

في العالم النامي، تزتوج فتاة واحدة من بني كل 3 ●
فتيات قبل نس 18.

تعرضت 1 من كل 3 نساء لشكل من أشكال العنف ●
.COVID-19 المزنيل خالل جائحة

137 امرأة تقتل عىل يد أحد أفراد أرستها كل يوم.●



العنف االقتصادي

 %37 من النساء اللواتي ترتاوح أعمارهن بني 15 و 49 ●
التنمية عاًما ويع في بلدان مصنفة وفًقا ألهداف 

المستدامة عىل أنها "أقل البلدان نموًا" قد تعر 
للعنف الجسدي و / أو الجنيس من الزوج في حياتهن.

العنف الجنيس

 في الرشق األوسط وشمال إفريقيا، تعرضت 60-40 ●
بالمئة من النساء للتحرش في الشوارع.

 عىل الصعيد العالمي ، أفادت 6 في المئة من النساء ●
أنهن تعر للعنف الجنيس من قبل شخص آخر غري 

الزوج أو الرشيك.



العنف عرب اإلنرتنت أو العنف 
الرقمي

يحدث معظم العنف الرقمي تجاه المراهقني الذين ●
ترتاوح أعمارهم بني 15 و 18 عاًما.

العنف النفيس

عىل الصعيد العالمي ، تعرض واحد من كل ثالثة ●
طالب ، ترتاوح أعمارهم بني 11 و 15 عاًما ، للتنمر من 

قبل أقرانهم في المدرسة ، مع احتمال تعرض الفتيات 
والفتيان للتنمر بشكل متساٍو.



األمر السامي رقم 8382
وتاريخ 28/10/1429ه الموافق 28/10/2008م:

إنشاء أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل بإرشاف ●
إدارة نسائية مستقلة في الجهاز الرئيس.

تطبيق إجراءات حازمة لتضمن معالجة أي مماطلة تمس ●
حقوق المرأة مع السعي إىل منع أي عنف قد تتعرض له 

بسبب رفع دعواها وتطبيق العقوبات حال ثبوت ذلك.

رفع جودة العناية بالشكاوى الواردة من النساء وإيجاد ●
طريقة محكمة وواضحة لتلقيها والتحقق

منها ومعالجتها.

األمر السامي رقم 33322
وتاريخ 21/7/1438هـ الموافق 18/4/2017م:

عدم مطالبة المرأة بالحصول عىل موافقة ويل األمر ●
عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء اإلجراءات الخاصة 

بها، مالم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب.

المصادر:
اإلطار النظامي لحقوق اإلنسان●
نص نظام مكافحة التحرش●
 نظام الحماية من االيذاء●

https://www.hrc.gov.sa/ar-sa/HumanRightsInSaudi/Pages/hrs2.aspx
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9de1b7f-7526-4c44-b9f3-a9f8015cf5b6/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/83f450eb-7985-461f-b053-a9a700f2ba08/1


حق المرأة الجسدي

قال الرسول صىل هللا عليه وسلم
"رِْفقا بالقوارير"، أي أنَّ النساء رقيقات – 

وُشبهت المرأة بالقارورة في سهولة 
الكرس والجمع قوارير، ينظر المعجم 

الوسيط، (َقرَّ)، (القارورة).

حق المرأة النفيس

قال تعايل
(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواًجا 

لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، 
إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون)

فتجد اآلية الكريمة تجعل أهداف الحياة 
الزوجية أو مقوماتها هي السكون 

النفيس والمودة والرحمة بني الزوجني، و 
كلها مقومات نفسية، ال مادية ...وال 

معىن للحياة الزوجية إذا تجردت من هذه 
المعاني وأصبحت مجرد أجسام متقاربة، 

وأرواح متباعدة. وأنهدت أركان األرسة .

حق المرأة المايل
آيات عن حقوق المرأة في سورة النساء

قال هللا تعاىل
َها الَِّذيَن آَمُنوا َال َيِحل َلُكْم َأن َترُِثوا  {َيا َأي

النَِّساَء َكْرًها َوَال َتْعُضُلوُهنَّ ِلَتْذَهُبوا 
ِبَبْعِض َما آَتْيُتُموُهنَّ ِإلَّا َأن 

َيْأِت
َبيَِّنٍة َوَعاِرشُوُهنَّ ِباْلَمْعُروِف َفِإن َكرِْهُتُموُهنَّ َفَعَىسٰ َأن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَيْجَعَل اللَّـُه ِفيِه َخْريًا َكِثًريا}.[٣]ي َن ِبَفاِحَشٍة م



داخل المملكة لالستجابة لحاالت العنف

طريقة التواصل المجال اليت تعىن به إسم الجهة

الرقم المجاني: 1919

إيميل:
1919@hrsd.gov.sa

مركز بالغات العنف األرسي يتعامل مع كافة بالغات العنف 
األرسي داخل نطاق األرسة سواء من المواطنني أو المقيمني، 

ويخدم النساء بجميع الفئات العمرية داخل نطاق األرسة، 
واألطفال دون نس الثامنة عرش، داخل وخارج نطاق األرسة، كبار 
النس من ستني سنة فما فوق داخل نطاق األرسة، واألشخاص 

ذوي اإلعاقة .

 مركز بالغات العنف األرسي

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutk
sa/SocialProtection

هاتف 96614738002+

-- اإلدارة العامة للحماية االجتماعية

https://mawaddah.org.sa/
+966114534662
+966503771586

مودة جمعية تنموية مختصة تعين باستقرار األرسة السعودية 
ومعالجة آثار الطالق.

جمعية مودة

https://nfsp.org.sa/ar/Pages/default.aspx
https://twitter.com/nfsp1?lang=en

خط مساندة الطفل 116111

بتقديم برامِج الوقاية والمساندة ونرش الوعي وبناء رشاكاٍت 
مهنيٍة مع المتخصصني والمؤسسات الحكومية واألهلية 

والمنظمات الدولية لتوفري بيئٍة أرسيٍة آمنة في المملكة العربية 
السعودية.

برنامج األمان األرسي الوطين

في حال التعرض للعنف األرسي،
 عليك (دون تردد) المبادرة بالتواصل مع

https://hrsd.gov.sa/
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/SocialProtection
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/SocialProtection
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/SocialProtection
https://mawaddah.org.sa/
https://mawaddah.org.sa/
https://nfsp.org.sa/ar/Pages/default.aspx
https://twitter.com/nfsp1?lang=en



