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إﺧﻄﺎر ﺣﻘﻮق اﻹﺷﻐﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ

اﻟﻤﺮأة 2
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إﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت
ﯾﻮﻓﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أواﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة ،أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو
اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ .وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮﻓﺮھﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ُﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﻋﻠﻰ
ﺣ ٍﺪ ﺳﻮاء ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ،أو اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺠﻨﺴﻲ 3 .وزارة اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ھﻲ
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اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮭﺎ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺜﺎل ]أدرج اﺳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أواﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﯾﺠﺎرﯾﺔ[ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ
اﻟﻤﺮأة .ﯾﺸﺮح ھﺬا اﻹﺧﻄﺎر ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة .وﻣﺮﻓﻖ ﺑﮭﺬا اﻹﺧﻄﺎر ﻧﻤﻮذج
اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ وزارة اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ .ﻟﺬا ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺗﻌﺒﺌﺔ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﺒﯿﺎن أﻧﻚ ﺿﺤﯿﺔ أو ﻛﻨﺖ ﺿﺤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ
اﻷﺳﺮي أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة ،أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ ،أو اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ  ،وأﻧﻚ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.
اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت
إذا اﻧﻄﺒﻘﺖ ﻋﻠﯿﻚ ﺷﺮوط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ ]أدرج اﺳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أواﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﯾﺠﺎرﯾﺔ[ ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ رﻓﺾ طﻠﺒﻚ
أو ﺣﺮﻣﺎﻧﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻷﻧﻚ ﺿﺤﯿﺔ أو ﻛﻨﺖ ﺿﺤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة ،أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو
اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ.

اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ

 1ﯾﺮد ﻓﻲ اﻹﺧﻄﺎر ﺣﺮﻓﺎ  HPاﻟﻠﺬان ﯾﺸﯿﺮان إﻟﻰ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن ﺑﯿﺪ أﻧﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن إدراج اﺳﻤﮫ أﯾﻨﻤﺎ ﯾﺮد اﻟﺤﺮﻓﺎن .HP
ﺗﺤﺪد اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وزارة اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻔﺮد أو اﻟﻜﯿﺎن اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻣﻨﺢ إﺧﻄﺎر ﺣﻘﻮق اﻹﺷﻐﺎل.
 2ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﺈن اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ أو اﻟﺘﻮﺟﮫ
اﻟﺠﻨﺲي.
 3ﻻ ﯾﻤﻜﻦ لﻣﻘﺪمي ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أي ﺧﺎﺻﯿﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺮق أو اﻟﻠﻮن أو الﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،أو اﻟﺪﯾﻦ أو اﻟﺠﻨﺲ أو
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ،أو اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﻟﺴﻦ .ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ وزارة اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺠﻤﯿﻊ
اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺠﻨﺴﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ أو اﻟﻤﻔﺘﺮض أو اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ أو اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
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إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ ]أدرج اﺳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أواﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﯾﺠﺎرﯾﺔ[ ﻓﻼ ﯾﺠﻮز ﺣﺮﻣﺎﻧﻚ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أو إﻧﮭﺎء
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو طﺮدك ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻨﻚ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻷﻧﻚ ﺿﺤﯿﺔ أو ﻛﻨﺖ ﺿﺤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة،
أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮﻋﻚ أﻧﺖ أو أﺣﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻚ ﺣﺎﻟﯿًﺎ أو ﻓﯿﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﺿﺤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة ،أو ﻟﻼﻋﺘﺪاء
اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ ﻣﻦ أﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻚ أو أي ﺿﯿﻒ ﻣﻦ ﺿﯿﻮﻓﻚ ﻓﻼ ﯾﺠﻮز ﺣﺮﻣﺎﻧﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﯾﺠﺎرﯾﺔ أو
ﺣﻘﻮق اﻹﺷﻐﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ ]أدرج اﺳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أواﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﯾﺠﺎرﯾﺔ[ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺟﺮاﻣﻲ اﻟﻤﺘﺼﻞ اﺗﺼﺎﻻً
ﻣﺒﺎﺷﺮا
ً
ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ.
ﯾﻘﺼﺪ ﺑﻠﻔﻆ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻚ زوﺟﻚ ،أو اﻟﻮاﻟﺪان أو اﻷخ أو اﻷﺧﺖ أو اﻟﻄﻔﻞ أو أي ﺷﺨﺺ ﺗﻜﻮن ﻟﮫ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻮاﻟﺪ أو وﻟﻲ اﻷﻣﺮ
أو اﻟﻮﺻﻲ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ الﻣﺜﺎل اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺘﺎﺑﻊ ھﻮ اﻟﺬي ﺗﺤﺖ رﻋﺎﯾﺘﻚ ،أو ﺣﻀﺎﻧﺘﻚ ،أو ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺘﻚ(؛ أو أي ﻓﺮد أو ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ أو
ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺮﻋﻲ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻚ.
اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻌﺘﺪي أو اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل
ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن ﻓﺼﻞ ) ﺗﻘﺴﯿﻢ( ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ﻟﻄﺮد اﻟﺸﺨﺺ أو إﻧﮭﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮرط ﻓﻲ
ﻧﺸﺎط إﺟﺮاﻣﻲ )اﻟﻤﻌﺘﺪي أو اﻟﺠﺎﻧﻲ( اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو
اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ.
إذا اﺧﺘﺎر ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻌﺘﺪي أو اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻼ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﻣﻦ
ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة أو ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ .إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻌﺘﺪي أو اﻟﺠﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﺮود ھﻮ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﻤﺢ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﻀﺤﯿﺔ أو اﻟﺬي ﻛﺎن ﺿﺤﯿﺔ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ أﻓﺮاد
اﻷﺳﺮة ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻣﻦ أﺟﻞ إﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ آﺧﺮ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ
ﺧﺮا.
اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮھﺎ وزارة اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ وﯾﻐﻄﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ،أو ،ﯾﺠﺪ ﻣﺴﻜﻨًﺎ ﺑﺪﯾﻼً آ ً
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ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن اﺗﺒﺎع إﺟﺮاءات اﻟﻄﺮد اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ ،وإﺟﺮاءات اﻟﻮﻻﯾﺔ ،واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻌﺘﺪى
أو اﻟﺠﺎﻧﻲ .ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ،وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ً ﻣﻨﮫ ذﻟﻚ ،أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺛﯿﻘﺔ أو
ﺷﮭﺎدة ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو اﻻﻋﺘﺪاء ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ.
اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﯿﺔ أﺧﺮى
ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن ،ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﻨﻚ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻚ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﯿﺔ أﺧﺮى ،ﺣﺴﺐ ﺗﻮﻓﺮ وﺣﺪات أﺧﺮى ،ﻣﻊ
اﺣﺘﻔﺎظﻚ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة .ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺒﻚ ،أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻘﺪﻣﻚ
ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﯿﺔ أﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ وﻗﻮع ﺣﺎدث ﻋﻨﻒ أﺳﺮي أو ﻋﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة أو اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ أو اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ
واﻟﺘﺮﺑﺺ .إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﺑﺨﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل طﺎرئ ،ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﻲ أو
ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻧﻤﻮذج ﺗﺸﮭﺪ ﻓﯿﮫ ﺑﺎﺳﺘﯿﻔﺎﺋﻚ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎرئ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة .وﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (1أن ﺗﻜﻮن ﺿﺤﯿﺔ ﻋﻨﻒ أﺳﺮي أو ﻋﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة أو اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ أو ُﻣﻼﺣﻘﺔ وﺗﺮﺑﺺ .إذا ﻟﻢ
ﯾﻜﻦ ﻟﺪى ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻌﻠﯿﺎ وﻗﻮﻋﻚ ﺿﺤﯿﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء
اﻟﻤﻮاﻋﺪة أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ ،ﯾﺠﻮز ﻟﮫ أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻮارد أدﻧﺎه.
) (2أن ﺗﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺻﺮﯾﺢ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎرئ .ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮذج أو
ﯾﺠﻮز أن ﯾﻘﺒﻞ طﻠﺒًﺎ ﻛﺘﺎﺑﯿًﺎ أو ﺷﻔﮭﯿًﺎ آﺧﺮ.
) (3أﻧﺖ تﻋﺘﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺄﻧﻚ ﻣﮭﺪد ﺑﻀﺮر ﻣﺤﺪق ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ إذا واﺻﻠﺖ
اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﮭﺎ ﺣﺎﻟﯿﺎ .وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻌﻨﻲ أن ﻟﺪﯾﻚ ﺳﺒﺒﺎ ً ﻟﻠﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض
ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻧﻘﻠﻚ.
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أو
إذا ﻛﻨﺖ ﺿﺤﯿﺔ ﻻﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ وﻛﺎن اﻻﻋﺘﺪاء ﻗﺪ وﻗﻊ داﺧﻞ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻓﺘﺮة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  90ﯾﻮ ًﻣﺎ
ﺗﻘﻮﯾﻤﯿًﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﯾﻤﻚ ﻟﻄﻠﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎل .إذا ﻛﻨﺖ ﺿﺤﯿﺔ اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﯿﻔﺎﺋﻚ
ﻟﺸﺮوط اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎرئ ﻷﻧﻚ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺄﻧﻚ ﻣﮭﺪد ﺑﻀﺮر ﻣﺤﺪق ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻨﻒ إذا ﺑﻘﯿﺖ ﻓﻲ وﺣﺪﺗﻚ ،وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆھﻼً ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎرئ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ داﺧﻞ
اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﮫ ،وأن ﯾﻜﻮن اﻻﻋﺘﺪاء ﻗﺪ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  90ﯾﻮ ًﻣﺎ ﺗﻘﻮﯾﻤﯿًﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺻﺮاﺣﺔ.

ﺳﯿﺤﺎﻓﻆ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺮﯾﺔ طﻠﺒﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء
اﻟﻤﻮاﻋﺪة أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ وﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ھﺆﻻء اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ وأﺳﺮھﻢ.
ﺗﻮﻓﺮ ﺧﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎرئ اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻌﮭﺎ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن
ﯾﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎرئ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ.
ﺗﻮﺛﯿﻖ أﻧﻚ ﺿﺤﯿﺔ أو ﻛﻨﺖ ﺿﺤﯿﺔ ﻋﻨﻒ أﺳﺮي أو ﻋﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة أو اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ أو ُﻣﻼﺣﻘﺔ وﺗﺮﺑﺺ.
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن ،وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ً ﻣﻨﮫ  ،أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ وﺛﯿﻘﺔ "ﺗﺸﮭﺪ ﻓﯿﮭﺎ" ﺑﺄﻧﻚ ﺿﺤﯿﺔ أو ﻛﻨﺖ ﺿﺤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ
اﻷﺳﺮي أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ .ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت
اﻹﺳﻜﺎن ﻛﺘﺎﺑﺔً ،وأن ﯾﻌﻄﯿﻚ ﻣﮭﻠﺔ  14ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ )ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ أﯾﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﻷﺣﺪ واﻟﻌﻄﻼت اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ( ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﯿﻮم اﻟﺬي ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻓﯿﮫ طﻠﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ .وﯾﺠﻮز ﻟﻤﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن ،وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﺰا ًﻣﺎ ﻋﻠﯿﮫ ،ﻣﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ
ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﻚ.
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وﯾﻤﻜﻨﻚ ﺗﻘﺪﯾﻢ إﺣﺪى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن .ﻟﻚ ﺣﺮﯾﺔ اﺧﺘﯿﺎر أي ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﻤﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت
اﻹﺳﻜﺎن إذا طﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ أﻧﻚ ﺿﺤﯿﺔ أو ﻛﻨﺖ ﺿﺤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة أو اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ أو
اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ.
• ﺷﮭﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة وﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ وزارة اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن ﺑﺈﻋﻄﺎءك إﯾﺎھﺎ وﺗﺮﻓﻖ
ﺑﮭﺬا اﻹﺧﻄﺎر ،واﻟﺘﻲ ﺗﻮﺛﻖ وﻗﻮع ﺣﺎدث اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو
اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ .وﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻤﻮذج طﻠﺐ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻻﺳﻢ ،واﻟﺘﺎرﯾﺦ ،واﻟﻮﻗﺖ ،وﻣﻜﺎن ﺣﺎدث اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو
اﻻﻋﺘﺪاء ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ و ووﺻﻒ اﻟﻮاﻗﻌﺔ .وﯾﻨﺺ ﻧﻤﻮذج اﻟﺸﮭﺎدة
ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺘﺪى أو اﻟﺠﺎﻧﻲ إذا ﻛﺎن اﺳﻤﮫ ﻣﻌﺮوﻓًﺎ أو ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮن ذﻛﺮه.
•

ﺳﺠﻞ ﻣﻦ إﺣﺪى وﻛﺎﻻت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ ،أو اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ ،أو اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ،أو اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ،أو اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو ﻣﺤﻜﻤﺔ أو
وﻛﺎﻟﺔ إدارﯾﺔ ﯾﺜﺒﺖ واﻗﻌﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ .وﻣﻦ
أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺠﻼت ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﺸﺮطﺔ ،واﻷواﻣﺮ اﻟﺘﺤﻔﻈﯿﺔ وأواﻣﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض.

•

ﺑﯿﺎن ،واﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﻚ ،وﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ،أو وﻛﯿﻞ ،أو ﻣﺘﻄﻮع ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ،أو ﻣﻦ أﺣﺪ
اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ أو أﺣﺪ اﻷﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ اﻟﻄﺒﯿﯿﻦ ،أو أﺣﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ )اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﻦ "ﺑﺎﻷﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ"(
ﻣﻤﻦ طﻠﺒﺖ ﻣﻨﮭﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ،أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة ،أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ
واﻟﺘﺮﺑﺺ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ آﺛﺎر اﻻﻋﺘﺪاء  ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻷﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻗﻤﺖ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎره ﻟﯿﺸﮭﺪ ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﻨﺚ
ﺑﺎﻟﯿﻤﯿﻦ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻌﺘﻘﺪ أو ﺗﻌﺘﻘﺪ أن واﻗﻌﺔ أو وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة ،أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو
اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ أﺳﺒﺎب ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ.

•

أي ﺑﯿﺎن آﺧﺮ أو دﻟﯿﻞ واﻓﻖ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﮫ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺎﻋﺴﻚ أو رﻓﻀﻚ ﺗﻘﺪﯾﻢ إﺣﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  14ﯾﻮم ﻋﻤﻞ  ،ﻓﻠﯿﺲ ﻟﺰا ًﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن أن ﯾﻮﻓﺮ
ﻟﻚ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ھﺬا اﻹﺧﻄﺎر.
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ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن أدﻟﺔ ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺗﻢ ارﺗﻜﺎب واﻗﻌﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة أو
اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ )ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج ﺷﮭﺎدات ﻣﻦ ﻓﺮدﯾﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﯾﺪﻋﻮن ﻓﯿﮭﺎ
ﺟﺎن( ،ﺣﯿﻨﺌﺬ ﯾﻜﻮن
أﻧﮭﻢ ﺿﺤﯿﺔ وﯾﺬﻛﺮون اﺳ ًﻤﺎ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻤﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻛﻤﻌﺘ ٍﺪ أو ٍ
ﻟﻤﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﮭﺎدة ﻣﻦ طﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  30ﯾﻮﻣﺎ ﺗﻘﻮﯾﻤﯿﺎ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاع .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻘﺎﻋﺴﻚ أو رﻓﻀﻚ ﺗﻘﺪﯾﻢ ُﻣﺴﺘﻨﺪ ﻟﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺣﯿﺚ ﯾﻮﺟﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻀﺎرب ،ﻓﻠﯿﺲ ﻟﺰا ًﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ
اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ھﺬا اﻹﺧﻄﺎر.
اﻟﺴﺮﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﯾﺔ أﯾﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻘﯿﻘﺔ أﻧﻚ ﺗﻤﺎرس ﺣﻘﻮﻗﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.
ﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن ﻷي ﻓﺮد ﻣﻤﻦ ﯾﻘﺪﻣﻮن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أو ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن )ﻋﻠﻲ
ﺳﺒﯿﻞ الﻣﺜﺎل ،اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ( ﺑﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ إطﻼع ھﺆﻻء اﻷﻓﺮاد
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ ،أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻻﯾﺔ ،أواﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ.
ﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺈدﺧﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ ﺑﺄﯾﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ أو ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ ﻷي ﻛﯿﺎن أو ﻓﺮد آﺧﺮ .إﻻ
أﻧﮫ ،ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ:
•

ﺣﺼﻮل ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن ﻋﻠﻰ إذن ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻨﻚ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪودة.

•

ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻟﻄﺮد أو اﻹﻧﮭﺎء ،ﻣﺜﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻄﺮد
اﻟﻤﻌﺘﺪي ﻋﻠﯿﻚ أو اﻟﺠﺎﻧﻲ أو إﻧﮭﺎء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺘﺪي أو اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.

•

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻔﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن أو ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
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ﻻ ﯾﻘﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﺰام ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن ﺑﺎﺣﺘﺮام ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
واﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ .ﯾﺸﻤﻞ ھﺬا ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻀﺤﯿﺔ وﻗﺮارات ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎر
اﻷﺳﺮة.
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﯿﮭﺎ طﺮد ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﺷﻐﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ
اﻟﻤﺮأة أو إﻧﮭﺎء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻄﺮد أو إﻧﮭﺎء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﺴﯿﻤﺔ أو ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻌﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ
ﺻﻠﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ اﻟﺬي ﺗﻢ ارﺗﻜﺎﺑﮫ ﺿﺪك .ﻣﻊ ذﻟﻚ
ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن أن ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة أو اﻻﻋﺘﺪاء
اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أﺷﺪ ﺻﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮون اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﺿﺤﯿﺔ
ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ.
ورﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻹﺧﻄﺎر ،وﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻄﺮد وإﻧﮭﺎء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻘﺪم
ﺧﻄﺮا ﻣﺎدﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ:
ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن إﺛﺒﺎت ﺑﺄن ﻋﺪم طﺮدك أو إﻧﮭﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺸﻜﻞ
ً
 (1ﻗﺪ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ؛ و
ى ﺟﺴﻤﺎﻧﯿ�ﺎ ﺑﺎﻟﻐًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺒﻨﻰ.
 (2وﺳﯿﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻮت أو ﯾﻠﺤﻖ أذ ً
إذا اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن أن ﯾﺜﺒﺖ أﯾﺎ ﻣﻤﺎ ورد ﺑﻌﺎﻟﯿﮫ ،ﻓﯿﺠﺐ أن ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن إﻣﺎ ﺑﺈﻧﮭﺎء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻠﻘﺎھﺎ أو طﺮدك ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺛﻤﺔ إﺟﺮاءات أﺧﺮى ﯾﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذھﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺨﻄﺮ أو إزاﻟﺘﮫ.
اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺧﺮى
ﻻ ﯾﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻣﺤﻞ أي ﻗﺎﻧﻮن ﻓﯿﺪراﻟﻲ ،أو ﻗﺎﻧﻮن وﻻﯾﺔ ،أو ﻣﺤﻠﻲ واﻟﺬي ﯾﻮﻓﺮ ﻣﺰﯾﺪًا ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ
ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻋﺪة ،أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ.
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ﯾﺠﻮز أن ﯾﻜﻮن ﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎ ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء
اﻟﻤﻮاﻋﺪة أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ ،وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮﻻﯾﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺸﺮوط ھﺬا اﻹﺧﻄﺎر
ﯾﺠﻮز ﻟﻚ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺗﻜﺒﮭﺎ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق وطﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ،ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ،ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺗﺼﺎل أو اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻮى إﻟﻰ ]أدرج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄي وﺳﯿﻂ إن وﺟﺪ[ أو ]أدرج
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ[.
ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﯾﺠﻮز ﻟﻚ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ ]أدرج ﻋﻨﻮان راﺑﻂ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ[.
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن أن ﯾﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة اﻟﺼﺎدرة
ﻋﻦ وزارة اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.
ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﯾﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑـ ]أدرج اﺳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺴﺆول
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﯾﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن[.
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻋﻼﻗﺔ ُﻣﺴﯿﺌﺔ أو ﻣﺆذﯾﺔ ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي اﻟﻮطﻨﻲ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ
 1-800-799-7233أو ،ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ إﻋﺎﻗﺔ ﺳﻤﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ) 1-800-787-3224اﻷﻟﺔ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ
اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ .(TTYأو ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﺑـ ]أدرج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ[.
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ أو اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺿﺤﺎﯾﺎ ﻟﻠ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ وﯾﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة زﯾﺎرة ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻣﻮارد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ ﻋﻠﻲ:
.https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺸﺄن اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﺑـ ]أدرج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ[
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟ ُﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﺺ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻻﺗﺼﺎل ﺑـ ]اذﻛﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ذات
اﻟﺼﻠﺔ[
اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت :ﻧﻤﻮذج اﻟﺸﮭﺎدة ] HUD-5382ﯾﺘﻢ إرﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﮭﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ[
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