
 نظام مصفوفة تقييم األدلة
ي جدول منظم : الغرض

ي تجميع وتنظيم مصادر وأنواع مختلفة من األدلة ذات الصلة فن
ن فن يساعد نظام مصفوفة تقييم األدلة المحققي 

 .  يستخدم المحققون هذا النظام للتحقق من منطقية األدلة وإبراز المحاذاة والتناقضات حيث تتضح. واحد

ي العمود األول : استخدام هذا النظامكيفية 
ن تحديد الشكوى فن بمجرد جمع األدلة المتعلقة بالشكوى، يجب . يجب عىل المحققي 

ي الجدول أدناه
يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات المتعلقة بنظام تقييم األدلة . وصفها وتقسيمها حسب نوع الدليل كما هو موضح فن

ي القسم رقم 
ي االستغالل و دليل ال من 3.2.1فن

 .  عتداء والتحرش الجنسي اال تحقيق فن

 

 الشكوى  األدلة

   مادي رقم  
 الشهادة وثائق 

قدمت الناجية رسائل  

ن   واتساب بينها وبي 

.  الشخص موضوع الشكوى

 : ونصت الرسائل عىل

26/01/2022 : 

ي "
ي فن
ي إىل مقابلت  تحتاج 

ي  
المكان الذي اتفقنا عليه فن

.  مساء   8تمام الساعة 

تذكري عدم إخبار أي  

شخص وسأتأكد من  

حصول أرستك عىل قسائم  

 ."إضافية

03/02/2022 

ي عىل الجانب "
قابليتن

ي من موقع التوزي    ع   الغرب 

للحصول عىل قسائم 

ي أي . الغذاء ال تخب 

ي لك 
شخص عن مقابلت 

 ."يراِك أحد أال وتأكدي من 

 

تظهر سجالت التوزي    ع  ال يوجد 

احتواء توزيعات ديسمب   

ويناير عىل إدخال  

شخص تم التحقق منه  

ي 
 .  ألرسة راشيل فن

تحتوي سجالت التوزي    ع 

اير عىل   الخاصة بشهر فب 

إدخاالت تم  خمس

التحقق منها ألرسة  

ي 
 . راشيل فن

ي 
ب : "الناجية، راشيل فن اقب 

ي أسبوع 
ي فن
يناير   20متن

ي  ح 2020
يث كنت أنتظر فن

الطابور الستالم قسائم  

ي 
ي . الغذاء خاصت 

سحبتن

ي أنه سيتأكد  
بن جانًبا وأخب 

من عدم حصوىلي عىل  

المزيد من القسائم مالم 

وذكر  . أمارس معه الجنس

ي إذا مارست معه  
ا أنتن

ً
أيض

ي أرب  ع  
الجنس، فسيمنحتن

قسائم غذاء إضافية شهرًيا  

ويضيف أفراد مختلفة من 

التوزي    ع األرسة إىل قائمة 

ي  
حت  ال يشك أحد فن

حصولنا عىل أرب  ع أضعاف  

ي حصلت عليها 
القسائم الت 

 ." األرس األخرى

هدد الشخص . 1

موضوع الشكوى بوقف  

المساعدة ما لم توافق  

الناجية عىل أفعال 

جنسية مع الشخص  

ي  .  موضوع الشكوى
فن

ي 
حالة تورط الناجية فن

أفعال جنسية، يعرض  

الشخص موضوع 

تقديم قسائم  الشكوى 

 . غذاء إضافية للناجية
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