
 תלונות של נציבות האו"ם לפליטים בישראל ב   הטיפול נוהל  

ולאנשים אחרים שבתחום אחריותה  וסיוע לפליטים, למבקשי מקלט  הגנה  ללא   נציבות האו"ם לפליטים מעניקה 
פנים צ משוא  על  בהתבסס  מין.ו,  או  גיל  פוליטית,  דעה  דת,  לגזע,  קשר  וללא  נציבותי  רכיהם,  של  האו"ם   כולתה 

שבתחום אחריותה תלויה ביכולתם של חברי צוותה, אוכלוסיות אחרות  להבטיח את ההגנה על פליטים ועל    לפליטים
ושותפי   עמה  העובדים  ומקצועית  הקבלנים  התנהלות אתית  של  ביותר  הגבוהים  בסטנדרטים  לעמוד  שלה  יישום 

 ולקדם סטנדרטים אלה. 
 

המאמינים   ,פליטיםהמקלט או  ה מבקשי  יחידים מקרב  מאפשר ל  האו"ם לפליטים  הליך הטיפול בתלונות של נציבות
נציבות עובדי  של  וחמורה  הולמת  בלתי  להתנהגות  קורבן  נפלו  לפליטים   כי  למסור האו"ם  שותפיה,  או  קבלניה   ,

אנשים יום.    30המתלוננים יקבלו מענה ראשוני בתוך    בישראל מידע על ההתנהגות הפסולה לכאורה.משרד  להנהלת ה
 .המופיע בהמשך לדברי הסבר אלוטופס מלא את ההמעוניינים להגיש תלונה צריכים ל

 

 חשוב לדעת 

שבהם הצד  חמורהוהתנהלות לא ראויה מקרים של  תייחס להטיפול בתלונות של נציבות האו"ם לפליטים מ הליך•  
 .עבודתה  ם שלה ליישוםשותפיהארגונים האו באחד מהאו"ם לפליטים  לכאורה, חבר/ת צוות בנציבות  ,  היה  האחראי

 .אינן יכולות להיחקר תלונות אנונימיות בציון פרטי המתלונן/מתלוננת. חייבת מ• כל תלונה 

 .לכאורה הפגיעהממועד  שלושה חודשים, יש להגיש את התלונה בתוך המקריםכל ב• 

תלונות לא ישפיע בשום צורה, לשלילה או לחיוב, על החלטות הנוגעות לסיוע או ב הטיפול• דיווח באמצעות הליך 
 תלונה.נסיבות הבנפרד מ   אתם זכאיםלהם לשירותים 

 
 ידי הרשויות הישראליות.על העמדה לדין לאו זדוניות, עלולות להוביל  מבוססות-ו בלתימצאיי • תלונות ש

אנשים לרק  ע על תוכן התלונה יימסר  דמיהליך הטיפול בתלונות.    סודיות•  נציבות האו"ם לפליטים תבטיח את  
 נחוצה. המעורבותם בטיפול בש
 

 הגשת תלונה 

לאחר מילוי הטופס, הכניסו    דף זה, באופן מלא ככל האפשר.הנספח למלאו את הטופס  אנא  מנת להגיש תלונה,  -• על
". נציבות האו"ם לפליטים ת  /נציג   :עבור " ואשר תופנה    "חסוי" /"סודי" אותו בבקשה למעטפה סגורה שעליה ירשם  

ת.ד.    בישראל,  לפליטים  האו"ם  נציבות  למשרדי  הטופס  את  לשלוח  אביב  52594ניתן  תל  בדואר 6713208,  או   ,
תלונות במשרדי התיבת  באת המעטפה שלכם  שים  תוכלו גם ל  .ISRTEReport@unhcr.orgאלקטרוני חסוי, לכתובת  

 אביב. -, תל119רחוב החשמונאים ב -נציבות האו"ם לפליטים )בחדר הקבלה שבקומה השנייה( 

הגעת יום מרגע    30כך בתוך  -תקבלו הודעה על  • במידה ותלונתכם תתקבל לבדיקה באמצעות הליך הטיפול בתלונות,
 ו לכם תוצאות הטיפול בתלונה.החקירה, יימסר השלמתכמו כן, לאחר  תלונתכם.

 
  ___________________________ 

 נציבות האו"ם לפליטים ישראל  
 2019מארס  
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 נציבות האו"ם לפליטים בישראל   – הגשת תלונה  טופס                                 

 שם המתלונן/ת 

 אחר/ת  פליט/ה       מבקש/ת מקלט            שם:  

 טלפון:         כתובת:  

 אינו ידוע( , תפקיד או תיאור במקרה שהשם  תואר אליהם מוגשת התלונה )   בנוגע ( ש האדם )או האנשים שם  

 פרטי התלונה 
 שבנוגע אליו מוגשת התלונה?   אירוע ה התרחש    מתי 

 שבנוגע אליו מוגשת התלונה?   אירוע ה התרחש    היכן 

 צורך( בכך  בדיוק קרה? )אנא צרפו דפים נוספים אם יש    מה 
 

 

 

 

 עדים )או אנשים אחרים שיש להם ידע לגבי התלונה( 

 אחרים: מספר טלפון או פרטי קשר             שם/שמות:  

 

 

 

 התומכים בתלונתכם(   וצרפו את כל המסמכים   ציינו מסמכים תומכים )אנא  

 

 כל המידע שנמסר לעיל נכון ומדויק. למיטב ידיעתי ואמונתי    כי   ת / אני מאשר 
תוצאות הטיפול בתלונה יימסרו לי בתוך  נציבות האו"ם לפליטים תשמור על סודיות מוחלטת ביחס לתלונה שלי וש ש ידוע לי  

נגד חברי צוות נציבות האו"ם לפליטים או  שידוע לי כי הן שקריות  פרק זמן סביר. כמו כן אני מודע/ת לכך שהעלאת טענות  
 הרשויות הישראליות מכוח החוקים הרלוונטיים.   בידי שותפיה היא עבירה חמורה שעלולה להוביל להעמדה לדין  

 
 
 

 ____________________________                             _____________________________ 
  התלונה   ת / חתימת מגיש                                                             מקום ותאריך   


