
 

 

  "   كیف   تحررین   محضر   تحرش   "

 

 أوالً   :

    محاولةاإلمساك   بالمتحرش   وطلب   المساعدة   من   المحیطین   وسؤالهم   عن   إمكانیة   مساعدتهم
 من   خالل   اإلدالء   بشهادتهم   عن   الواقعة   .

 ثانیاً   :

    الذهاب   إلى   أقرب   قسم   شرطة   –   التابع   للحادث   –   حیث   تطلب   المجني   علیها   من   أحد   الضباط
 تحریرمحضرضد   شخص   ماقام   بالتحرش   بها   في   الطریق   العام   .

  ثالثاً   :

 عندتحریرالمحضرسیتم   سؤال   المجني   علیها   بعض   األسئلة   كما   یلي   :   *   مااسمك   *   هل   معِك
 إثبات   شخصیة؟   *   محل   اإلقامة؟   *   هل   مسكتي   بالمتحرش؟   *   أین   المتحرش   الجاني؟   *   هل
 هناك   شهودعیان   على   الواقعة   من   المتواجدین   أثناء   الواقعة؟   *   كیف   حدث   التحرش؟   *   أین

 وقع   التحرش؟

 رابعاً   :

    سیتم   سؤال   الشهود   عن   أسماءهم،   عمرهم،   محل   اإلقامة،   عالقتهم   بالمتحرش،   ماذا   كان   رد
 فعلهم   ؟،أین   كانوا   في   وقت   وقوع   الحادث   ،وماذاشاهدوا   بالضبط   ؟

  خامساً   :

 في   حالة   اإلمساك   بالمتحرش   :   سیتم   سؤاله   عن   اسمه،   عمره،   مهنته،   محل   إقامته،-
 سبب   تواجده   في   مكان   وقوع   الحادث،هل   یعرف   المجني   علیها؟   أورأها   من   قبل؟

 (بمعنى   أن   یتم   استجواب   المتحرش   )   .

 في   حالةعدم   اإلمساك   بالمتحرش،سیتم   سؤال   المجني   علیها،   هل   تعرفي   الجاني   من-
 قبل؟   هل   یمكن   اإلدالء   بالمعلومات   عن   أوصاف   الجاني   من   قبل   المجني
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 علیها،أوشهودالعیان   .   سیتم   تحریرالمحضروغلقه،یقید   برقم   إداري،   ستحتاج   إلیه
  المجني   علیها   للسؤال   عن   القرار   النهائي   الصادرعن   النیابة   التابع   لها   قسم   الشرطة   .

 في   حالة   التعرف   على   الجاني   من   المحضراوالتحقیق   سیتم   تسجیل   القضیة،في   حالة-
  تعذرذلك   یحفظ   المحضر   .

 سادساً   :

    یقیدالمحضربرقم   أحوال   حتى   یتم   استجواب   المتحرش   .

 سابعاً   :

    تحویل   المجني   علیها   والجاني   والشهود   للنیابة   ،للتحقیق   مع   كل   منهم،وسماع   شهادة
 الشهود،مع   مندوب   من   القسم   برفقته   أصل   المحضر   .

 ثامناً   :

    توجه   تهمة   التحرش   إلى   الجاني   ویحجز،وتحدد   جلسة   لعرض   المتهم   أمام   القضاء   وإدانته
 بالعقوبة   المناسبة   التي   ینص   علیها   القانون،والتي   قدتصل   إلى   السجن   لمدة   7سنوات   .

  

        مؤسسة   القاهرة   للتنمیة   والقانون
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