
 خطة التحقيق 
 

 معلومات عامة. 1

 رقم القضية  

 الموعد المحدد 

 تاريخ االستحقاق  

 التاريخ التقديري لالنتهاء من مشروع التقرير  

 البلد الذي وقع فيه االعتداء المزعوم 

 الذي وقع فيه الحادث المزعوم( المدينة، البلدة، القرية )الموقع  

 الشكوى موضوع ( األشخاص)الشخص  

 ( والُمبلغ إذا لم يكن الناجي هو الشاكي( )الناجون)الناجي  

 مدير التحقيق : 
 

 
 

 تعيين الفريق 
 
 
 

 : المحقق الرئيسي 

 المحقق المشارك 

 

 (الشكاوى )معلومات عن الشكوى . 2

 ( الشكاوى )ملخص الشكوى   سياسة محددة تنتهكها الشكوى  عنارص محددة واجب اثباتها 

  1. 

  2. 

  3. 

 

 

 

 تحديد الشهود .  3

أو  /العاهات و
 اإلعاقات 

ل العمر   النوع العرق /الجنس اللغة األول 
ّ
 االسم المفض

      
      

      



      

 

 الشهود المطلوب مقابلتهم . 4

احتياجات   الموقع  األولوية 
 الحماية

االحتياجات  
 الصحية

احتياجات  
 اإلقامة

هل هناك  
حاجة إل  
جم؟  متر

ي 
الدور ف 

 الشكوى 
 االسم 

        

        

        

        

 

 ظروف الشكوى . 5

 المعلومات المعروفة عن الناج    نعم، معروف ال، غير معروف

 أفراد األرسة والقائمي   عىل رعايتهم وطبيعة العالقات   

 (األرسةالحضور إل المدرسة، العمل، رعاية األطفال أو )الروتي     
ي المتناول)مساعدات المعونة   

 ( ما الذي يتلقونه، ومن يقدمه، هل ما زال ف 

ي الضعف و  
ي الظروف ف 

ة ف  ات األخت   أو االعتماد عىل اآلخرين / تساهم التغيت 

 الشكاوى السابقة   

ي     سالمة الناج 

 

 المعلومات المعروفة عن الشكوى نعم، معروف ال، غير معروف

 . الشكاوى وعددهانوع   

 .عدد الناجي     
ة    . ما حدث قبل وقوع الحادث مبارسر

 .ما حدث خالل وقوع الحادث  

ة    . ما حدث بعد وقوع الحادث مبارسر

 . كيف اتصل الشخص موضوع الشكوى بالناجية  
 . كيف انتبه المحققون إل الشكوى  

 

 

 المعروفة عن االستغالل واالعتداء والتحرش الجنس  المعلومات  نعم، معروف ال، غير معروف

 .تواتر ومدة االستغالل واالعتداء والتحرش الجنسي   
 .تواجد أنواع مختلفة من االستغالل واالعتداء والتحرش الجنسي   

 أشخاص فردية أو جماعية لموضوع الشكوى  

 . العدوان المستخدم/درجة العنف  
ي    أو   ،الماء أو  ،الطعامحجب )مستوى الخطر الذي يهدد حياة الناج 

ي  ،المواد  ي أو اآلخرين نيابة عن الناج   (. أو الخدمات األساسية عن الناج 

 شكل اإلكراه   

ته الناجية    . دليل الشكوى األول/من الشخص الذي اخت 
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