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يكمن الغرض  . مقابلة معك كجزء من عملية التحقيقسأجري .  غتر الحكومية XYZالمحتمل لسياسة منظمة  االنتهاكأتوىل التحقيق ف 

  اإلدالء بمعلومات مهمة عما تتوقعه منك منظمة 
 .  غتر الحكومية أثناء التحقيق  XYZمن هذا اإلخطار ف 

 لسياسة منظمة  (إذا كان الشاهد داخلًيا)
 
معلومات  غتر الحكومية، فأنت مطالب بالتعاون مع التحقيق من خالل تقديم   XYZوفقا

  التحقيق من خالل، عىل سبيل المثال، اإلجابة عىل جميع األسئلة بصدق وبشكل  .  صادقة ودقيقة
نتوقع منك التعاون بصورة كاملة ف 

ا لمتابعة المقابالت، إذا لزم األمر  .كامل وتقديم المستندات المتعلقة بالتحقيق وأن تكون متاح 

  التحقيق  أيمن  االنتقاميعد 
ا بشدةشخص مشارك ف  ا ممنوع    التحقيق وموظف لدى منظمة   أيإذا انتقمت من . أمر 

شخص مشارك ف 

XYZ  إذا اعتقدت أنك تعرضت لسوء  . قد تصل إىل وتتضمن إنهاء الوظيفة تأديبهغتر الحكومية، سيؤدي ذلك إىل اتخاذ إجراءات

ا واالنتقاممعاملة    هذا التحقيق، اتصل نر  فور 
 .بشكل آخر بسبب مشاركتك ف 

  . نتقوقع منك الحفاظ عىل شية التحقيق والشكوى إىل أقىص درجة ممكنة
  عدم التحدث بشأن التحقيق أو الترصيحات النر

وهذا يعن 

. سنحافظ عىل شية التحقيق إىل أقىص درجة ممكنة، ونفصح عن المعلومات فقط عند الحاجة إىل معرفتها. أدليت بها أثناء المقابلة

اانتهاك لل بأيإذا علمت   . شية، من فضلك اتصل نر  فور 

 هل أحصل عىل موافقتك لتسجيل المقابلة؟

 ( األحرف األوىل) نعم €

 ( األحرف األوىل)ال  €

 . وقرأته وفهمته يشتر توقعيك إىل أنك تلقيت هذا اإلخطار 



ا
ً

 : اسم الشاهد مطبوع
 : توقيع الشاهد

 :التاري    خ

ا
ً

 : اسم القائم بالمقابلة مطبوع
 :  بالمقابلةتوقيع القائم 

 :التاري    خ

ا   (: إذا كان ذا صلة)اسم الشخص المساعد مطبوع 

 (: إذا كان ذا صلة)توقيع الشخص المساعد 

 :التاري    خ
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