
 
 

 

شكاوًصندوق ال  

 

 فٌ حالة التعرض لفعل التحرش أو العنف

 

:علي الطرف المضار  

ثٛحذح ِٕب٘ؼخ اٌؼٕف ػذ اٌّشأح ثجبِؼخ اٌضلبص٠ك و١ٍخ اٌزّش٠غ.االرظبي 1  

ٓ اٌفؼً)رحشش أٚ ػٕف( ح١ث إْ اٌسشػخ رسبػذ فٟ اٌجذ فٟ جذ٠خ اٌشىٜٛ ِٓ 2 .ػذَ اٌزأخش فٟ اإلثالؽ ػ

 ػذِٙب

.االحزفبظ ثبٌمذس اٌّسزطبع ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّىزٛثخ اٌزٟ رفظً اٌفؼً)رحشش أٚ ػٕف( ٚرٛثمٗ )اٌزبس٠خ 3

ٚاٌزٛل١ذ، ِالثسبد اٌّىبْ اٌزٞ رُ ف١ٗ اٌفؼً سٛاء رحشش أٚ ػٕف، أٚطبف ِٚح١ط اٌفبػً اٌّزحشش أٚ 

 (اٌزحشش أٚ اٌؼٕف )اٌّؼٕف، أشخبص أٚ شٙٛد ٠ّىُٕٙ اٌفظً فٟ ٚلٛع اٌفؼً

ٚ اٌزحشش  اإلجشاءاد اٌّزجؼخ ح١بي شىبٜٚ اٌؼٕف أ

  

فٝ ػ١ٓ اإلػزجبس. ٠ٚزُ اٌزحم١ك فٟ  رؤخز وً اٌشىبٜٚ اٌخبطخ ثبٌزحشش اٚ اٌؼٕف ثجذ٠خ ٚرٛػغ

اٌشىبٜٚ ثذلخ ٚسش٠خ "ربااااِٗ" ػٍٝ أْ رىْٛ اٌّؼٍِٛبد ِزبحخ فمط ٌّٓ ٠خظٗ األِش. ٚرحظش 

ٝ ِٓ رمذَ ثشىٜٛ رخزض  ثبٌؼٕف أٚ اٌزحشش أٚ شبسن فٟ رمذ٠ُ  اٌجبِؼخ أٞ ٔٛع ِٓ اٌز١١ّض لذ ٠مغ ػٍ

ِٓ ٠زؼشع ألٞ ػًّ ٠ُٕ ػٓ ر١١ّض فٟ ٘زا ِثً ٘زٖ اٌشىٜٛ أٚ فٟ ٌجٕخ رحم١ك خبطخ ثٙب. ٚػٍٝ 

   :. ٠زُ إرجبع ا٢رٟضلبص٠كاٌظذد اٌٍجٛء فٛسا ٌٛحذح ِٕب٘ؼخ اٌؼٕف ػذ اٌّشأح ثجبِؼخ اٌ

٠زٛجٗ اٌشبوٟ/ح إٌٝ ٚحذح ِٕب٘ؼخ اٌؼٕف ػذ اٌّشأح ثبٌجبِؼخ ٠ٚمبثً اٌّسئٛي/ح ػٓ رٍمٟ  .1

فٟ سش٠خ ربِخ ٚال٠طٍغ ػ١ٍٙب اٌشىبٚٞ أٚ ٞ/رمَٛ ثٍّئ إسزّبسح رمذ٠ُ اٌشىٛٞ إ١ٌىزش١ٔٚب 

 .سٛٞ ِذ٠ش/ح اٌٛحذح



 
 

 .اٌٛحذح ِغ ػّبْ اٌسش٠خ اٌزباااِخ ِٓ حك اٌشبوٟ/ح اٌحظٛي ػٍٝ دػُ ٔفسٟ ِٓ .2

لذ ٠ٛد اٌشبوٟ/ح حً اإلشىب١ٌخ ثشىً غ١ش سسّٟ. فٟ ٘زٖ اٌحبٌخ ٠ُسزذػٟ اٌشخض اٌّشىٛٞ  .3

زحشش( ٠ٚزُ رٛج١ٗ إٔزاسا شف١ٙب ٌٗ  ُّ ػٍٝ أْ ٠زُ رٌه فٟ سش٠خ ،  فٟ حمٗ )اٌّؼٕف أٚ اٌ

 .وبٍِخ

فٟ حبٌخ سغجخ اٌشبوٟ/ح اٌّؼٟ لذِب فٟ اإلجشاءاد اٌشس١ّخ فال ثذ ِٓ ٚجٛد شٙٛد ػٍٝ  .4

اٌٛالؼخ، ٚأٞ ٚس١ٍخ أخشٞ أفؼذ إٌٝ اٌفؼً)ػٕف أٚ رحشش( ن سسبئً ٔظ١خ، لظبطبد 

 .ٚسق، طٛس، إٌخ

ْ اٌمب١ٔٛٔخ ثبٌجبِؼخ ٌ .5 ِٓ  126زمَٛ ثزطج١ك اٌّبدح سلُ ػٕذ ثجٛد اٌٛالؼخ ٠ُحبي األِش إٌٝ اٌشئٛ

لبْٔٛ رٕظ١ُ اٌجبِؼبد ػٍٝ اٌطالة، ٚرٌه فٟ رذسجٙب )ِشفك(. أِب إرا وبْ اٌّشىٛ فٟ حمٗ 

زحشش( ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠س فال ثذ ِٓ إحبٌزٗ إٌٝ ِجٍس رأد٠ت ١ٌزُ  ُّ )اٌّؼٕف أٚ اٌ

اٌّشىٛ فٟ حمٗ  ِٓ لبْٔٛ رٕظ١ُ اٌجبِؼبد )ِشفك(. أِب إرا وبْ 110رطج١ك اٌّبدح سلُ 

زحشش( ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ِٓ غ١ش أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠س فمذ ٔض لبْٔٛ رٕظ١ُ  )اٌّؼٕف أٚ  ُّ اٌ

ػٍٝ أٔٗ رسشٞ ػ١ٍُٙ أحىبَ اٌؼب١ٍِٓ اٌّذ١١ٔٓ فٟ اٌذٌٚخ، ٚٔظذ  157اٌجبِؼبد فٟ اٌّبدح 

 .أْ سئ١س اٌجبِؼخ فٟ ٘زٖ اٌحبٌخ ٌٗ سٍطبد اٌٛص٠ش 158اٌّبدح 

زحشش( إٌٝ اٌجبِؼخ ِطٍمب فٟ حبٌخ ثجٛد ػذَ أزّب .6 ُّ ء اٌشخض اٌّشىٛ فٟ حمٗ )اٌّؼٕف أٚ اٌ

ُّىٍّخ ٌمبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌجٕبئ١خ  .فالثذ ِٓ رطج١ك ػمٛثخ اٌزحشش اٌ
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