
 نظام إخطار الشهود 
ي عملية التحقيق، ونبذة عامة عن المتوقع من  : الغرض

 للشهود بخصوص مشاركتهم ف 
ً
يقدم نظام إخطار الشهود إخطاًرا رسميا

 . كما يوفر نظام إخطار الشهود المعلومات الرسية األساسية للشهود والمحققي   . مشاركتهم

ي  : كيفية استخدام هذا النظام
ي التحقيق حيث يجب أن يحتوي اإلخطار عىل  عىلينبغ 

المحققي   إكمال إخطار الشهود لكل شاهد ف 

 للشاهد من حيث كونه من داخل أو خارج المنظمة. المعلومات المتاحة قدر اإلمكان
ً
إذا كان الشاهد من  . يجب تصميم النظام وفقا

ي حذف الفقرات المكتوبة بحروف مائلة
ي حالة. خارج المنظمة، فينبغ 

احتياج الشهود إىل ترجمة، يجب تقديم إخطار الشهود لهم  ف 

ي تسهيل تلك العملية من خالل تزويده  . باللغة المرغوبة
ي توفي  شخص لمساعدته ف 

إذا كان الشاهد أمًيا أو غي  قادر عىل القراءة، ينبغ 

ي اإلخطار ويتأكد من فهمه لمحتوى اإلخطار ويحصل عىل موافقته
ي هذه الحاالت، يجب عىل النظام الحصول  . بالمعلومات الواردة ف 

وف 

يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات المتعلقة  . عىل توقيع الشخص المساعد الذي نقل المعلومات وحصل عىل الموافقة والتأكيد

ي القسم رقم 
ي االستغالل  من 3.2.3بهذا النظام ف 

 . والتحرش الجنسي  واالعتداءدليل التحقيق ف 

 لرئيسية تعريف المكونات ا

 . هو الشخص المكلف بتقديم الدعم للشهود خالل مقابالت التحقيق :الشخص المساعد ●

جمة إىل ● جم من المحققي   إىل الشهود: التر ير
ُ
ي ت
 .  اللغة التر

جمة من ● جم من الشهود إىل المحققي    :التر ير
ُ
ي ت
 . اللغة التر

وط اإلقامة ●  .إمكانية وصول الشاهد إىل مكان المقابلة بسهولةأي اعتبارات يحتاجها المحققون للتأكد من : شر

اير  12  التاري    خ 2022فير

 رقم القضية:  123456789

ي  ي للقائم بالمقابلة/اسم كامران بر
 : المسىم الوظيف 

 :مدون المالحظات/القائم بالمقابلة المشارك أماندا ىلي 

جم ال يوجد جمة المطلوبة نعم ال X : اسم المير  : الير
 : طلب الشخص المساعد نعم ال X :الشخص المساعداسم  ال يوجد

جمة من ال يوجد جمة إىل  ال يوجد :الير  (: لغة)الير

 

 معلومات الشاهد 

 :االسم رونالد زي
 : العنوان والهاتف LMN999-99-9999شارع رقم واحد، قرية  000

ronald@thrivebridgengo.org    ي
وب  يد اإللكير  : عنوان الير

ي  سائق 
 : المسىم الوظيف 

ي منظمة ثرايف بريدج غي  الحكومية
 :المنظمة/القسم العمليات ف 
ف المباشر  ستيفان سي  ا)المرسر

ً
 (: إذا كان موظف

 : النوع ذكر 

وط اإلقامة ال يوجد  : شر

 

ي انتهاك محتمل للسياسة التنظيمية لمنظمة ثرايف بريدج غي  الحكومية
سأجري مقابلة معك كجزء من عملية  . أتوىل التحقيق ف 

ي اإلدالء بمعلومات . التحقيق
 .  تتوقعه منك منظمة ثرايف بريدج أثناء التحقيق عما يكمن الغرض من هذا اإلخطار ف 
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 لسياسة منظمة ثرايف بريدج غي  الحكومية، فأنت مطالب بالتعاون مع عملية التحقيق عن طريق تقديم  (إذا كان الشاهد داخلًيا)
ً
وفقا

ي التحقيق من خالل، عىل سبيل . معلومات صادقة ودقيقة
المثال، اإلجابة عىل جميع األسئلة بصدق نتوقع منك التعاون بصورة كاملة ف 

 .وبشكل كامل وتقديم المستندات المتعلقة بالتحقيق وأن تكون متاًحا لمتابعة المقابالت، إذا لزم األمر

ي التحقيقات أمر شخص  أيمن  االنتقاميعد 
 مشارك ف 

ً
ي التحقيق، سيؤدي ذلك إىل  أيإذا انتقمت من . بشدة ا ممنوًع  ا

شخص مشارك ف 

بشكل آخر بسبب   االنتقام إذا اعتقدت أنك تعرضت لسوء معاملة أو . جراءات تأديبية، قد تصل إىل وتتضمن إنهاء الوظيفةإ اتخاذ 

ي فوًرا ي هذا التحقيق، اتصل بر
 .مشاركتك ف 

ي عدم التحدث مع أحد بشأن التحقيق أو  . نتقوقع منك الحفاظ عىل شية التحقيق والشكوى إىل أقىص درجة ممكنة
وهذا يعت 

ي أدليت بها أثناء المقابلةا
سنحافظ عىل شية التحقيق إىل أقىص درجة ممكنة، ونفصح عن المعلومات فقط عند  . لترصيحات التر

ي فوًرا بأيإذا علمت . الحاجة إىل معرفتها  .انتهاك للرسية، من فضلك اتصل بر

 هل أحصل عىل موافقتك لتسجيل المقابلة؟

 نعم 

 

 ( األحرف األوىل)ال 

 .وقرأته وفهمته توقعيك إىل أنك تلقيت هذا اإلخطاريشي  

اا
ً
 رونالد زي  :سم الشاهد مطبوع

 
 : توقيع الشاهد

 
 

اير 12: التاري    خ  2022فير
 

اا
ً
ي : سم القائم بالمقابلة مطبوع  كامران بر

 
 :  توقيع القائم بالمقابلة

 
 

اير 12: التاري    خ  2022فير
 

 (: إذا كان ذا صلة)اسم الشخص المساعد مطبوًعا 

 

 (: إذا كان ذا صلة)توقيع الشخص المساعد 

 

 :التاري    خ
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