
 نظام جدول النتائج
ا لكونها تدعم الشكوى أم ال: الغرض

ً
ي تنظيم األدلة وفق

ن فن وبمجرد تصنيف األدلة، يستطيع . يساعد نظام جدول النتائج المحققي 

ي التحقيق
 .  المحققون تحديد مدى توافق األدلة مع معيار اإلثبات المطلوب فن

ي التحقيق وتصنيفها من حيث كونها أدلة إدانة أو براءة :كيفية استخدام هذا النظام
.  يتوىل المحققون تجميع جميع األدلة الثابتة فن

ي 
ا إىل معيار اإلثبات المطلوب، سيحدد المحققون النتائج ويستنتجون أن الشكوى هي واحدة من اآلت 

ً
 :واستناد

عرف: ُمدعمة باألدلة ●
ُ
 .لة كافية عىل احتمال وقوع الحدث أكثر من عدم وقوعهبأنها ُمدعمة باألدلة عندما توجد أدالشكوىت

ي إثبات الشكوى أو يثبت التحقيق أن    : غير ُمدعمة باألدلة ●
ي حالة إخفاق التحقيق فن

عرف الشكوى بأنها غث  ُمدعمة باألدلة فن
ُ
ت

 . هذا الترصف لم يقع

ي حال عدم قدرة التحقيق عىل تحديد : غير قاطعة ●
عرف الشكوى أنها غث  قاطعة فن

ُ
 . إمكانية إثبات الشكوى أو ال ت

 : تعريف المكونات الرئيسية

 . الدليل الذي يدعم الشكوى :دليل اإلدانة ●

اءة ●  .  الدليل الذي ال يدعم الشكوى :دليل الير

اءة    دليل اإلدانة دليل الير

 

السياسة أو مدونة قواعد السلوك ذات  

ن العام لألمم المتحدة   :الصلة ة األمي  نشر

الحماية الخاصة باالستغالل  واإلجراءات

 .واإلساءة الجنسية

ذكر  : مقابلة مع الشخص موضوع الشكوى

مراًرا أثناء المقابلة أنه لم يكن عىل اتصال  

ي سلوك استغالىلي 
 .بالناجية ولم يتورط فن

مقابلة مع سائق منظمة ثرايف بريدج غث  

ذكر السائق أنه شاهد الشخص  : الحكومية

موضوع الشكوى يتحدث ويلمس الناجية 

ي يناير 
 .2022أثناء التوزي    ع فن

هدد الشخص موضوع الشكوى  : الشكوى 

بتهديد الناجية بوقف المساعدة ما لم  

توافق عىل أفعال جنسية مع الشخص  

ي . موضوع الشكوى
ي حالة تورط الناجية فن

فن

أفعال جنسية، يعرض الشخص موضوع  

كوى تقديم قسائم غذاء إضافية الش

 .للناجية

ذكرت الناجية بأن  : مقابلة مع الناجية

ي  
ب منها فن الشخص موضوع الشكوى اقث 

وعرض قسائم غذاء إضافية   2022يناير 

 .   ألرستها إذا مارست معه الجنس

ن الناجية  : رسائل الواتساب تشث  الرسائل بي 

والشخص موضوع الشكوى إىل وجود 

ي الساعة 
ي مكان متفق عليه فن

ترتيب للقاء فن

ي . 2021يناير  26مساًء يوم  8
اير  3فن فثر

، أرسل الشخص موضوع الشكوى  2022

رسالة إىل الناجية يطلب منها مقابلته 

 . للحصول عىل قسائم الغذاء اإلضافية

توضح سجالت  :سجالت توزي    ع الغذاء

التوزي    ع أن توزيعات ديسمثر ويناير تحتوي 

 . عىل إدخال تم التحقق منه ألرسة الناجية

اير عىل  تحتوي سجالت التوزي    ع لشهر فثر

خمسة إدخاالت تم التحقق منها ألرسة 

 .الناجية
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