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ي شكوى 
ي ( المنظمة)واالعتداء والتحرش الجنسي المتورط فيها   االستغاللالتحقيق ف 

نامج)أحد الموظفي   ف   (اسم البر

 معلومات حول التحقيق .1

 :هدف التحقيق

 : تفاصيل الشكوى 

 :  تقديم البالغ إىل

 :المتوقعتاري    خ البدء 

 :تاري    خ االنتهاء المتوقع

 :  الموقع

 :معيار اإلثبات

 مبادئ التحقيق

ز  ● ز عىل الناجي  كت 
ي المقام األول :التر

.   يجب إجراء التحقيق مع الحفاظ عىل سالمة الناجي   والشهود وموضوع الشكوى ف 

ام حقوق واختيارات وكرامة الناجي   والشهود وتقديم المعاملة المتساوية وال عادلة لهم يجب عىل المحققي   اتخاذ يجب احبر

 .جميع اإلجراءات للحفاظ عىل خصوصية الناجي   والشهود قدر اإلمكان

اهة ● ز ، غب  متصفي   بالتحب   وتضارب المصالح وأن تكون نتائجهم   :الشفافية والتز يجب عىل المحققي   أن يكونوا حياديي  

اإلجراءات القانونية   اتخاذ الجهات الفاعلة لضمان  يجب أن يحافظ المحققون عىل حقوق جميع. مستندة عىل الحقائق

ي التحقيق
 .الواجبة ف 

ي االستغالل : المهنية ●
ي إجراء التحقيقات ف 

يجب أن يكون المحققي   مؤهلي   ويجب اتباع أفضل الممارسات والمعايب  ف 

اء والمتخصصي   المناسبي   إذا اقتض  األمر ي أقرب  . واالعتداء والتحرش الجنسي بالتنسيق مع الخبر
ي إكمال التحقيق ف 

ينبغ 

ي الشكوى
 . وقت ممكن عقب تلقر

يجب أن يتأكد  . ودقيقة ،ومركزة ،وكاملة ،متقنةيجب أن يتبع التحقيق عملية منظمة وإجراء التحقيق بطريقة : التنظيم ●

 .  المحققي   توثيق جميع جوانب التحقيق بصورة شاملة ومالئمة

 األدوار والمسئوليات . 2

 المحقق الرئيس  مسئوليات 

 لسياسة  ●
ً
ي تتعلق ( المنظمة)إجراء التحقيق وفقا

واالعتداء والتحرش   باالستغاللومبادئ التوجيهية التحاد رؤساء الدول والتر

 .الجنسي 

 . والمسئوليات وكيفية مراجعة التقدم المحرز ،إعداد خطة مكتوبة للتحقيق تتضمن المهام واألدوار  ●

 .مراجعة الوثائق ذات الصلة بالتحقيق ●

 . جمع األدلة المتعلقة بالشكوى والتحقيق ●

ي وموضوع الشكوى ● ي ذلك الناجر
 . إجراء مقابلة مع الشهود بما ف 

ي ُجمعت لتقديمها إىل  ●
 . عةالقرار والمتاب التخاذ اإلدارة المعنية ( المنظمة)إعداد تقرير مكتوب يتضمن المعلومات واألدلة التر



ي  ●
إعداد تقرير استشاري إداري بشأن الدروس الرئيسية المستفادة والتوصيات لمنع االستغالل واالعتداء والتحرش الجنسي ف 

 (. المنظمة)

ي وتحديد إذا كان الن ● وتقديم المعلومات إىل المنظمة  ( ، صحي اجتماعي حماية، نفسي )دعم   أو الشهود يحتاجون إىل/اجر

 .  المكلفة بإعداد اإلحاالت

 مسئوليات المحقق المشارك 

 .العمل بطريقة تعاونية مع المحقق الرئيسي لتنفيذ مهام التحقيق ●

 حضور المقابالت مع الشهود ●

 .ومالحظات أثناء المقابلة متابعة أسئلةدراج أي المقابالت وأتدوين المالحظات أثناء  ●

ي جمع األدلة ●
 .مساعدة المحقق الرئيسي ف 

ي جمع األدلة واستكمال التحقيق وإعداد التقارير  ●
 . لإلدارة االستشاريةمساعدة المحقق الرئيسي ف 

 

 .المسئوليات( اسم المنظمة)

ي ذلك  ●
، بما ف  ي للمحققي  

 . مواقع أثناء التحقيق أياإلقامة والسفر إىل الموقع و تقديم الدعم اللوجستر

 .اإلدارة الخاصة بأمن بفريق التحقيق ●

ي إجراء المقابالت مع الشهود ويتضمن ذلك توفب  المساحة ●
 .الموقع إذا تطلب األمر / مساعدة فريق التحقيق ف 

ي  ●
ي قد يرغب المحققون ف 

 . تأمينهاتوفب  الوصول إىل األدلة ذات الصلة والتر

 . تسهيل اإلحاالت للناجي   والمحققي   أثناء التحقيق ●

 .إيجاد بيئة يتم فيها الحفاظ عىل الرسية ●

جمي   إذا تطلب األمر ذلك أثناء التحقيق ●  . تسهيل عملية توفب  المبر

 المرفقات .  3
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