
َسم الرسية 
َ
 نظام ق

ي تحقيقات االستغالل واالعتداء والتحرش الجنسي وتضمن عدم : ضالغر
ن فن تعد الرسية جزًءا مهًما من المبدأ الذي يركز عىل الناجي 

ي ُجمعت من خالل التحقيق إال مع األفراد المرصح لهم عىل أساس الحاجة إىل المعرفة
َسم لذلك ُيشارك نظام . مشاركة المعلومات الت 

َ
ق

ن واألشخاص المساعدين وأي أفراد خارج فريق التحقيق األساسي  ن واألشخاص المسئولون عن الناجي  جمي 
 . الرسية مع المت 

ن واألشخاص المساعدين وأي أفراد خارج فريق  :كيفية استخدام هذا النظام ن واألشخاص المسئولون عن الناجي  جمي 
يجب عىل المت 

 
َ
ي المقابالت أو الجلسات أو مشاركة المعلوماتالتحقيق األساسي قراءة وتوقيع ق

ي وجود المحقق قبل المشاركة فن
يوقع  . َسم الرسية فن

َسم الرسية مما يضمن من حفظها وتخزينها بشكل صحيح مع وثائق التحقيق األخرى
َ
ا ق

ً
إذا تم التحقيق عن بعد، فمن  . المحقق أيض

ِسم بحضور أحد أعضاء فريق التحقيق ا
َ
َسم عتر الفيديو كونفرنس  . لمحىلي األفضل توقيع الق

َ
ي حالة تعذر ذلك، يجب توقيع الق

فن

ن   .بحضور المحققي 

ي القسم رقم 
َسم الرسية فن

َ
ي االستغالل واالعتداء والتحرش من  5.2و 3.2.3يمكن العثور عىل معلومات إضافية حول ق

دليل التحقيق فن
 .الجنسي 

َسم الرسية
َ
 ق

ي التحقيق الذي تجريه  أنا، الموقع أدناه، سوف أبذل أقىص قدر 
ي فن
.  منظمة ثرايف بريدج غير الحكوميةمن الرسية فيما يتعلق بمشاركت 

التحقيق فريق  عن  نيابة  ي 
أنشطت  بسبب  أعرفها  ي 

الت  المعلومات  جميع  رسية  عىل  لتحقيق  .  سأحافظ  المعلومات  هذه  أستخدم  لن 
ر به  . مكاسب شخصية أو لصالح طرف ثالث أو إلحاق الرصن

 
ي مع فريق تحقيق  أفهم أن هذا ا

َسم سيظل سارًيا بعد االنتهاء من مهمت 
َ
ا أن إفشاء  .  منظمة ثرايف بريدج غير الحكوميةلق

ً
أدرك أيض

ي ملف  
َسم سُيحفظ فن

َ
المعلومات الرسية ألشخاص غت  مرصح لهم باستالمها قد يصل إىل حد سوء السلوك، وأن األصل الموقع لهذا الق

 . التحقيق ذي الصلة
 

ي كاساند: االسم  را يي
ي 
جم: المسىم الوظيفن  مت 

جم : الدور  مت 
 : التوقيع

 مدينة اسكارات، مكتب منظمة ثرايف بريدج غت  الحكومية: التاري    خ والمكان
 

 : يمأله المحقق الذي تؤدي أمامه القسم
 123456789: رقم القضية

 أماندا ىلي : االسم
ي 
 محقق مشارك: المسىم الوظيفن

 : التوقيع
 مدينة اسكارات، مكتب منظمة ثرايف بريدج غت  الحكومية: التاري    خ والمكان
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