
تتففااصصييللكك
االلتتففااصصييلل االلتتيي ززووددتتنناا ببههاا ححتتىى االلآآنن سستتسسججّلل 
للأأغغررااضض االلممررااققببةة.

ااسسممكك

ععننووااننكك

االلببررييدديي

ررققمم االلههااتتفف

االلببررييدد االلإإللككتتررووننيي

االلررججااء إإخخببااررنناا ككييفف تتووددّ أأنن ننتتصصلل ببكك ممثثللاا: ففيي ووققتت أأوو 
ممككاانن ممععيينن ففققطط.

ااتتصصاالل االلووككااللةة للللممسسااععددةة ووااللددععمم
ههلل تتووااففقق ععللىى تتممررييرر ههذذهه االلممععللووممااتت إإللىى ششررااككةة ووككااللتتكك 
االلممححللييةة؟

االلتتففااصصييلل االلععررضضييةة ففققطط - ننععمم - للاا

تتففااصصييلليي - ننععمم - للاا

للممااذذاا ييججبب أأنن أأببللغغ ععنن ججررييممةة االلححققدد؟

 ففيي االلششررططةة تتررييدد تتخخففييضض ججررييممةة االلححققدد. أأننتت 
سستتسسااععدد االلششررططةة ععللىى ببننااء ’ررؤؤييةة ححققييققييةة‘ ععنن ججررييممةة 
االلححققدد ففيي ججااللييتتكك
ووييممككنن أأنن تتسسااععدد ععللىى ممننعع ححصصوولل ههذذاا للششخخصص آآخخرر.

االلششررططةة ييممككننههاا أأنن تتتتخخذذ إإججررااء ضضدد االلممننتتههككيينن إإذذاا ككااننوواا 
ييععررففوونن ععنن ججررييممةة االلححققدد ففققطط

ااسستتممااررةة االلتتببللييغغ االلذذااتتيي
ججررييممةة االلححققدد

www.report-it.org.uk

إإذذاا أأررددتتنناا أأنن ننتتخخذذ إإججررااء٬، ننررججوو أأنن تتععططيينناا تتففااصصييلل 
ععنن ككييففييةة االلااتتصصاالل ببكك

للاا أأححدد للهه االلححقق ببااررتتككاابب ججررييممةة ضضددكك ممههمماا ككاانن ووضضعع ههججررتتكك

ننررييددكك أأنن تتششععرر ببااللأأمماانن ووأأنن ييصصغغوواا إإللييكك ووييممككنننناا أأنن ننسسااععدد 
ععللىى ححممااييتتكك ووححممااييةة االلآآخخرريينن

ككييفف أأببللغغ ععنن ججررييممةة االلححققدد؟
ييممككننكك أأنن تتببللغغ ععنن ججررييممةة االلححققدد ككضضححييةة أأوو ششااههدد أأوو ننييااببةة 
ععنن ششخخصص آآخخرر

للاا تتووججدد ححااددثثةة أأببسسطط ممنن االلتتببللييغغ ععننههاا
أأففضضلل ططررييققةة للإإببللااغغ االلششررططةة ههيي االلااتتصصاالل ببههمم ممببااششررةة للككنن 
ييممككننكك أأنن تتببللغغ أأييضضاا ببااسستتععمماالل ههذذهه االلااسستتممااررةة للللتتببللييغغ 
االلذذااتتيي ععللىى االلإإننتتررننتت
www.report.it.org.uk أأوو ببممخخااببررةة CrimeStoppers ععللىى 
 االلههااتتفف االلممججااننيي 111 555 0800

ممااذذاا سسييححصصلل ععننددمماا أأببللغغ؟

سسننننظظرر ففيي االلممععللووممااتت االلتتيي تتززووددنناا ببههاا ووننععررضض ععللييكك 
االلننصصييححةة ووااللددععمم
ييممككننكك أأنن تتخخببررنناا ععنن االلممسسااععددةة االلتتيي تتححتتااجج إإللييههاا ووإإذذاا 
ككننتت تتررييددنناا أأنن ننششاارركك آآخخرريينن
االلششررططةة سستتتتخخذذ إإججررااء للححممااييتتكك ووسستتععللممكك ببمماا ييححصصلل

ععننددمماا تتننتتههيي ممنن إإككممااللههاا٬، االلررججااء إإععااددةة ههذذهه االلااسستتممااررةة إإللىى ممررككزز 
ششررططتتكك االلممححلليي.
ييممككننكك أأييضضاا أأنن تتسسللمم ههذذهه االلااسستتممااررةة إإللىى االلممننظظممااتت االلتتااللييةة:

Fix local contact details here

مماا ههيي ججررييممةة االلححققدد؟
أأييةة ججررييممةة تتععتتققدد االلضضححييةة أأوو أأيي ششخخصص آآخخرر٬، سسببببههاا االلععددااووةة 
االلممررتتببططةة ببممنن ههمم أأوو ككييفف ييععييششوونن ححييااتتههمم

ججررييممةة االلححققدد ييممككنن أأنن تتتتضضممنن االلضضرررر ووااللتتههججمم ووسسووء 
االلممععااممللةة ووااللممضضااييققةة

االلششررططةة تتسسججلل ككلل ججرراائئمم االلححققدد ححييثث تتككوونن ممسستتههددففاا ببسسبببب 
ععررققكك أأوو ددييننكك أأوو ججننسسكك أأوو ععججززكك أأوو ههووييةة ججننسسكك

االلااسستتههدداافف ببسسبببب ووضضععييةة ههججررتتكك ههوو ججررييممةة ححققدد ععننصصررييةة
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ححوولل االلححااددثثةة
ههلل أأننتت ضضححييةة أأمم ششااههدد؟
ضضححييةة - ششااههدد - ططررفف ثثااللثث

للممااذذاا تتععتتققدد أأنن ههذذهه االلججررييممةة ححصصللتت؟
االلععججزز - االلععررقق - االلدديينن - 
االلججننسس - تتغغييييرر االلججننسس

أأخخببررنناا ععنن االلححااددثثةة ببككللممااتتكك االلخخااصصةة ممععططيياا أأككببرر ققددرر 
ممممككنن ممنن االلممععللووممااتت
)أأككمملل ععللىى ووررققةة ممننففصصللةة إإذذاا ككاانن ذذللكك ضضرروورريياا(

ممتتىى ححصصللتت االلححااددثثةة؟
االلووققتت - االلييوومم - االلتتااررييخخ

أأيينن ححصصللتت؟

ههلل ككااننتت ههننااكك إإصصااببااتت؟
ننععمم )االلررججااء إإععططااء االلتتففااصصييلل( - للاا

ههلل ننتتجج ععنن االلححااددثثةة أأيي ضضرررر ببااللأأممللااكك؟

ححوولل االلضضححييةة
االلععممرر - االلججننسس - تتااررييخخ االلووللااددةة

االلللغغةة االلأأووللىى

للممسسااععددتتنناا ففيي االلتتععاامملل ممعع ججررييممةة االلححققدد ببششككلل صصححييحح٬، االلررججااء 
االلددللااللةة ععللىى ككييففييةة ووصصففكك للللضضححييةة

ببووذذيي
االلدديينن

ممسسييححيي
ههننددووسسيي
ييههوودديي
ممسسللمم
ررااسستتااففاارريياانن
سسييخخ
آآخخرر
للاا دديينن
أأففضضلل ععددمم االلققوولل

ممخخننثث - ععللااققةة ممززددووججةة
االلححييااةة االلججننسسييةة

ششااذذ / سسححااققييةة
ععللااققةة ججننسسييةة ططببييععييةة
أأففضضلل ععددمم االلققوولل

ببررييططااننيي أأببييضض
االلااننتتممااء االلععررققيي

إإييررللنندديي أأببييضض
أأييةة خخللففييةة ببييضضااء أأخخررىى
ككااررييببيي أأببييضض ووأأسسوودد
إإففررييققيي أأببييضض ووأأسسوودد
أأببييضض ووآآسسييوويي
أأييةة خخللففييةة ممخختتللططةة أأخخررىى
ههنندديي
ببااككسستتااننيي
ببننغغللااددييششيي
ككااررييببيي أأسسوودد
إإففررييققيي أأسسوودد
أأييةة خخللففييةة سسووددااء أأخخررىى
صصييننيي
غغججرريي أأوو ممتتججوولل

أأييةة ممججممووععةة ععررققييةة أأخخررىى
أأففضضلل ععددمم االلققوولل

ححوولل االلممننتتههككيينن
ككمم ككاانن ععدددد االلممننتتههككيينن؟

ههلل تتععررففههمم؟
ننععمم - للاا
ففيي ححاالل االلإإييججاابب االلررججااء إإععططااء االلأأسسممااء ووااللععننااوويينن إإذذاا أأممككنن

ههلل ييممككننكك أأنن تتععططيي ووصصففاا؟

)ااععتتببرر االلععممرر ووااللججننسس ووااللططوولل ووااللععررقق ووااللببننييةة ووااللللببااسس(

صصفف أأييةة ممييززااتت أأوو ععللااممااتت ررئئييسسييةة أأخخررىى

ههلل ججررىى ااسستتععمماالل سسييااررةة؟
االلررججااء ووصصفف االلسسييااررةة٬، ممثثللاا: االلللوونن ووااللممااررككةة ووااللططرراازز ووررققمم 
تتسسججييلل ووأأييةة ممييززااتت أأخخررىى

رروومماا أأوو سسييننتتيي

ببللددكك االلذذيي ووللددتت 
ففييهه

ننععمم )االلررججااء إإععططااء االلتتففااصصييلل( - للاا


