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المقدمة
"يُعد مشروع الحقيقة جزءًا حيو ًّيا من عمل
التحقيقات .نحن نريد أن نسمع من ضحايا
االعتداء الجنسي على األطفال والناجين
منه ،ونفهم تجاربك ونتعلم منك .ستساعدنا
هذه المشاركات على تقديم توصيات مفيدة
للمساعدة في منع االعتداء الجنسي في
المستقبل .وأود أن أشجعكم على االتصال
بمشروع الحقيقة والتحدث إلينا .ونحن
سنستمع إلى ما تقولونه وسنعاملكم باحترام.
فما ستخبروننا به سيساعدنا في حماية أجيال
المستقبل".
دروسيال شاربلينج CBE
عضو فريق التحقيقات
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نشكركم على إبداء االهتمام بمشروع الحقيقة
يُعد مشروع الحقيقة ،الذي يعتبر جزءًا من التحقيق المستقل في االعتداء الجنسي على األطفال ،فرصة
للضحايا والناجين لحضور جلسة سرية لوصف التجارب الشخصية وكيفية فشل المؤسسات في توفير الحماية
لهم .كما يمكنك أيضًا تقديم اقتراحات للمساعدة في منع االعتداءات في المستقبل .تم تصميم مشروع الحقيقة
إلجراء مناقشات مع الضحايا والناجين ويتم عقد تلك النقاشات في بيئة داعمة تضع احتياجاتك في المقام
األول .وال يخضع أي شيء يقال في إحدى الجلسات السرية للمساءلة القانونية أو القضائية .وسيتم استخدام
المعلومات المتحصل عليها من هذه الجلسات لتشكيل توصيات لجنة التحقيقات.
هذا وقد يكون التواصل للمشاركة في مشروع الحقيقة قرارً ا مهمًا .فبالنسبة لبعض المشاركين في المشروع،
يمكن أن تكون مشاركة تقارير لالعتداءات الجنسية على األطفال أمرً ا صعبًا ومزعجً ا .سيتم تقديم الدعم لك
قبل مشاركة تجربتك مع مشروع الحقيقة وكذلك أثناء المشاركة وبعدها.
إذا كنت تعتقد أنك على استعداد لمشاركتنا بتجاربك ،يمكنك التواصل معنا بأي طريقة تناسبك:
• قم بملء النموذج الخاص بنا عبر اإلنترنت الموجود على الموقع اإللكتروني
www.truthproject.org.uk
• االتصال بنا على الرقم 0800 917 1000
(تكون خطوط الهاتف متاحة للعمل بدءًا من االثنين حتى الجمعة من الساعة  8صباحً ا إلى 8
مساءً ،وأيام األحد من  10صباحً ا إلى  12مساءً)
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•

البريد اإللكتروني share@truthproject.org.uk

•

مراسلتنا عبر البريد على Freepost IICSA INDEPENDENT INQUIRY

ما الذي يشتمل عليه المشروع
الخطوة األولى

تعرف على ما إذا كان مشروع الحقيقية
ّ
مناس ًبا لك أم ال.
وال ُتعد هذه الخطوة ملزمة لك بأي شيء  -حيث يمكنك ترك العملية في
أي وقت.

الخطوة الثانية

سنقوم بالتواصل معك والترتيب إلجراء جلسة خاصة لك أو مساعدتك على
مشاركة تجربتك معنا كتاب ًيا في أحد األوقات التي تناسبك.

الخطوة الثالثة

قم بمشاركة تجربتك كتاب ًيا أو في ظل بيئة سرية ومريحة.
ويمكنك مشاركة تجربتك باستفاضة أو ببساطة حسبما يروق لك.

الخطوة الرابعة

في حال موافقتك ،فإننا سنحول المعلومات التي تقدمها لنا إلى ملخص
مجهول الهوية ،ولكن لن يتم نشر بياناتك الشخصية.
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الخطوة األولى
تعرف على ما إذا كان مشروع الحقيقة
مناس ًبا لك أم ال

إذا كنت على استعداد لمشاركة تجربتك مع مشروع الحقيقة ،سواء بالحضور شخصيًا أو بالمشاركة كتابيًا،
فيرجى التواصل معنا عبر اإلنترنت أو عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني أو مراسلتنا عبر البريد.
وال ُتعد هذه الخطوة ملزمة لك بأي شيء ويمكنك ترك العملية في أي وقت .يحتوي الموقع اإللكتروني
ً
جاهزا أم ال.
لمشروع الحقيقة على قسم قرارك الذي يمكنه مساعدتك في تحديد ما إذا كنت
وإذا قمت باستخدام نموذجنا المتوفر عبر اإلنترنت أو اتصلت بنا ،فسنوجه لك بعض األسئلة حول عمرك في
وقت وقوع االعتداء عليك والمكان الذي تم فيه ذلك.
سوف يطلب منك بعد ذلك تقديم معلومات االتصال التي تفضلها ،حتى نتمكن من التواصل معك لمعرفة
المزيد عنك وكيف سمعت مشروع الحقيقة.
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الخطوة الثانية
سنتواصل معك
سنتصل بك في أقرب وقت ممكن لترتيب الطريقة التي تود بها مشاركة تجربتك والمكان الذي ترغب فيه.
ولدينا عدد من األماكن في جميع أنحاء إنجلترا وويلز للجلسات الخاصة ،ويمكنك اختيار أي واحد منها
ً
كتابة ،فسوف نوفر لك المعلومات
ترغب في زيارته .ومن جهة أخرى ،إذا كنت ترغب في مشاركة تجربتك
التي تحتاجها حتى تتمكن من القيام بذلك.

يمكنك تغيير رأيك
لديك الحرية في تغيير رأيك فيما يتعلق بالمشاركة في مشروع الحقيقة ،ويمكنك ترك العملية في أي وقت.
وإذا كنت قد شاركت تجربتك ولكن بعد ذلك قررت أنك ال تريدنا أن نستخدم معلوماتك لدعم التحقيق ،ما
عليك سوى إخبارنا بذلك.

"أود أن أشكر الفريق على الطريقة المهنية،
والطيبة والتفاهم الذي يتعاملون به في
رعايتي".
أحد مشاركي مشروع الحقيقة
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الخطوة الثالثة
مشاركة تجربتك
يمكنك مشاركة تجربتك معنا في جلسات خاصة تتراوح مدتها من  60إلى  90دقيقة أو كتابيًا.

جلسة خاصة
إذا كنت ترغب في مشاركة تجربتك وجهًا لوجه ،فسنقوم بترتيب الموعد والمكان معك وسنساعدك في
الترتيبات العملية مثل وسائل النقل وحجوزات الفنادق .وإذا كنت ترغب في إحضار أحد األصدقاء أو
األقارب معك ،يمكننا أن نجري ترتيبات لهم أيضًا .أما إذا كنت تفضل مشاركة تجربتك كتابيًا ،فسنوضح لك
كيفية القيام بذلك.
هذا وسيقوم أحد موظفي الدعم باالتصال بك قبل ما يقرب من أربعة أسابيع من الجلسة الخاصة للتعرف على
ما ستدور حوله الجلسة باإلضافة إلى اإلجابة عن أي أسئلة ،ما لم تطلب منا عدم القيام بذلك .وسيسألك أيضًا
عن الطريقة التي يمكننا بها توفير أفضل بيئة ممكنة لك في موعد اللقاء ،على سبيل المثال ،إذا كانت لديك
أي احتياجات معينة .وإذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المساعدة والدعم في الفترة التي تسبق
الجلسة ،فيمكنك إجراء عدة مكالمات هاتفية مع موظف خدمة الدعم ،ويمكنه حضور الجلسة معك إذا كنت
ترغب في ذلك.
أما إذا اخترت عدم استخدام خدمة الدعم الخاصة بنا ،فإنك ستقابل موظف خدمة الدعم في موعد اللقاء والذي
سيكون متاحً ا لتقديم الدعم لك حسب الحاجة .وسيحرص على التأكد من رضاك والتأكيد على أنك الشخص
الذي نتوقع وصوله .وإذا أعطيت موظف خدمة الدعم الخاص بك تفاصيل حول أي احتياجات خاصة بك قبل
جلستك ،سيكون ذلك قد تمت مناقشته مع المنسق ،لذا ال داعي للقلق حول عقد الجلسة الخاصة بك.
بعد ذلك سيتم تقديمك إلى المنسّق المساعد الذي سيرشدك إلى الغرفة التي ستعقد فيها جلستك الخاصة .تكون
الغرفة عادية ،وخاصة ،ومرتبة حتى تسمح لنا بإجراء محادثة غير رسمية ومريحة .وقد تم تصميم غرف
االجتماعات الخاصة لتبدو بالشكل نفسه في جميع المراكز.
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بعد ذلك سيطلب منك المنسّق التحدث حول تجربتك .وقد يوجه إليك بعض األسئلة ،أو يطلب منك شرح
بعض النقاط للتأكد من أنهم يفهمون كل شيء فهمًا صحيحً ا .وسوف تكون المحادثة غير رسمية ،ولن
تكون مثل المقابالت الحوارية ،حتى تتمكن من المناقشة أكبر قدر أو أقل قدر حسبما تريد ،وأخذ استراحة
أو التوقف وقتما تشاء .وإذا كنت توافق ،سنقوم بتسجيل المعلومات الخاصة بك رقميًا حتى نتمكن من إنتاج
ملخص مكتوب.

المكان الذي ستعقد فيه الجلسة الخاصة
يمكن أن ُتعقد جلستك الخاصة في أحد مواقعنا العديدة الموجودة في إنجلترا وويلز ويمكنك االختيار من بين
المواقع المتاحة .وبمجرد االتصال بك ،سنمدك بخيارات الموعد الذي يمكن ترتيب الجلسة فيه ومكانها .يمكن
الوصول إلى جميع المواقع ،التي لم يتم اإلعالن عنها بصفة عامة ،بسهولة بالطرق البرية والسكك الحديدية.
كما سنرسل لك خريطة وصورة من الموقع الذي اخترته قبل موعدك معنا بفترة مناسبة .كما ستحصل على
أحد أرقام الهواتف لالتصال بنا إذا واجهتك أي صعوبات في يوم اللقاء.

الموعد الذي ستعقد فيه الجلسة الخاصة
تعقد الجلسات من الثالثاء إلى الجمعة ،وسنتصل بك لترتيب موعد يناسبك .وبهذه الطريقة سيكون لديك الكثير
من الوقت للتحضير للجلسة ،مع الحصول على مساعدة من موظف خدمة الدعم ،إذا كنت تريد ذلك.

مشاركة تجربتك كتاب ًيا
إذا اخترت مشاركة تجربتك كتابيًا وتريد المزيد من المعلومات حول كيفية القيام بذلك ،يمكنك االتصال بنا
عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني أو مراسلتنا عبر البريد .تتوفر تفاصيل االتصال الخاصة بنا في
الجزء الخلفي من هذا الكتيب.
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"هذا المشروع هو أداة داعمة وحساسة
ومدروسة جي ًدا من خالل التجربة .لقد
ُ
تمكنت من أن أعبر عما لم أستطع أن أقوله
في سنوات عديدة".
أحد مشاركي مشروع الحقيقة
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الخطوة الرابعة
نحن نأخذ تجربتك في االعتبار
ستعمل مشاركتك في مشروع الحقيقة على مساعدة لجنة التحقيقات على تقديم توصيات إلى كل من الحكومة
والمنظمات بشأن كيفية تحسين حماية الطفل في المنظمات والمؤسسات في جميع أنحاء إنجلترا وويلز .كما
سنستخدم المعلومات المستقاة من تجربتك حتى نتوصل إلى فهم أفضل لالعتداءات الجنسية على األطفال
وتقديم المساعدة في حماية األطفال في المستقبل ،إال إذا كنت تفضل عدم القيام بذلك.
وفي حال موافقتك ،فإننا سنحول المعلومات التي تقدمها لنا إلى ملخص مجهول الهوية .ولن يتم نشر تفاصيل
بياناتك الشخصية ،وسوف نتأكد من عدم قدرة أي شخص على معرفة من أنت من خالل المعلومات التي
ندرجها .ويمكنك تغيير رأيك حول كيفية السماح لنا باستخدام معلوماتك في أي وقت حتى يتم نشر التقرير.
وما عليك سوى إبالغنا بذلك عن طريق التواصل معنا هاتفيًا أو عبر البريد اإللكتروني أو مراسلتنا باستخدام
معلومات االتصال الواردة في بداية هذا الكتيب.
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الدعم المتوفر
الدعم المتوفر قبل عقد الجلسة
سيتواصل بك موظف خدمات دعم مخصص ألول مرة قبل أربعة أسابيع من الجلسة وسيقدم الدعم المعنوي
طوال عملية مشاركة تجربتك.
وقبل الجلسة ،سيتحدث معك موظف خدمة الدعم حول ما نرغب في سماعه .كما سيجيبك على أي سؤال
قد يتبادر إلى ذهنك وسيكون موجو ًدا لمساعدتك على التحضير .وسيسألك موظف خدمة الدعم أيضًا بعض
األسئلة حول وضعك ورفاهيتك وسيساعدك في إنشاء خطة دعم للجلسة واأليام المقبلة.

الدعم المتوفر في يوم عقد الجلسة
إذا اخترت عدم استخدام خدمات الدعم الخاصة بنا ،فسيظل موظف خدمة الدعم يستقبلك في يوم الجلسة.
يتمثل دور موظف خدمة الدعم في المساعدة في االعتناء برفاهيتك والتأكد من راحتك وجاهزيتك لمشاركة
تجربتك قبل بدء الجلسة .وسيتحدث معك في أي أمور يكون من المفيد مشاركتها مع المنسق والمنسق
المساعد والتي من شأنها أن تساعدهما في مراعاة ما تحتاجه .ولك الحرية في إحضار سبل الدعم الخاصة
بك ويمكنها أن تكون معك طوال العملية  -بما في ذلك خالل الجلسة.

دعم المتابعة
سيقوم موظف الدعم الخاص بك مباشرة بعد الجلسة باالطمئنان على مشاعرك .وسيكون بمقدوره إعالمك
بخدمات الدعم المتوفرة في منطقتك المحلية التي قد تكون مفيدة لك.
ثم سيقوم موظف الدعم بترتيب موعد ووقت لالتصال بك ،وهو عادة ما يكون بعد يومين تقريبًا من الجلسة،
لالطمئنان على مشاعرك واإلجابة عن أي استفسارات قد تكون لديك.
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سيتم بعد ذلك تقديم إحدى مكالمات الدعم بعد أسبوعين ،وعندها ستنتهي خدمة الدعم.
وإذا كنت في األصل قد رفضت خدمة الدعم ،يمكنك تغيير رأيك في أي لحظة ،وسوف نتأكد من إمكانية
تو ُّفر الدعم لك في يوم الجلسة وبعده باستخدام مكالمات المتابعة.
ُتعد خدمة الدعم محدودة المدة ومركزة ،وعلى الرغم من أننا نستطيع مساعدتك في تقديم الدعم لك خالل
تجربة مشروع الحقيقة ،إال أننا ال نستطيع إجراء اإلحاالت أو تقديم العالج أو المساعدة في التعافي على
المدى البعيد.
هناك منظمات أخري تستطيع تقديم المساعدة لك ويمكننا إرشادك إليها .تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
 www.truthproject.org.uk/help-and-supportللحصول على ارتباطات لخطوط
المساعدة والمنظمات األخرى التي يمكنها مساعدتك في العثور على الدعم المناسب لك.

"إنه لشعور رائع أن تخلد إلى النوم ليالً وأنت
تعلم أن شخصًا ما ،في مكان ما يحاول أن
ً
مستقبل أكثر أم ًنا لألطفال
يفعل شي ًئا يضمن به
الضعفاء".
أحد مشاركي مشروع الحقيقة
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"إن الدعم الذي تم تقديمه لمساعدتي على
ً
متميزا؛ وال
الشعور بالراحة والسيطرة كان
يوجد شيء يثير الكثير من المتاعب وكانت
رفاهيتي موضوعة في المقام األول في جميع
األوقات .ولقد شعرت بأن هناك من ينصت
إلىّ ،ويستمع لي ويقدر آرائي وقصتي في
جميع األوقات .وفي الواقع تعلمت شي ًئا عن
نفسي أيضًا .لقد كانت هذه عملية مفيدة وأنا
سعيد للغاية ألنني قمت بها".
أحد مشاركي مشروع الحقيقة
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ُّ
وتدخل الشرطة
الخصوصية
إننا ندرك أنك قد تكون قل ًقا بشأن خصوصيتك باإلضافة إلى ما سيحدث للمعلومات التي تقدمها إلينا .أنت
لست مضطرً ا إلى أن تعطينا أي معلومات محددة إذا كنت ال ترغب في ذلك .فكل ما نحتاج إلى معرفته هو
االسم الذي تفضله عند التواصل معك وكيف يمكننا االتصال بك.
إذا اخترت مشاركة معلوماتك الشخصية معنا ،فإننا نأخذ خصوصيتك على محمل الجد .تتطلب اختصاصاتنا
ضمان أن يتم تخزين جميع المعلومات الشخصية والحساسة يتم تخزينها بشكل آمن ويتم مشاركتها فقط مع
أولئك الذين يحتاجون إلى رؤيتها .فإننا لدينا أنظمة آمنة معمول بها لضمان حدوث ذلك .ولدينا أيضًا أحد
األحكام القانونية السارية (يسمى أمر تقييد) ،وهو ما يمنع أي شخص من نشر هوية األشخاص الذين شاركوا
تجربتهم مع التحقيق .وعند االنتهاء من التحقيق ،سيتم التخلص من جميع المعلومات الخاصة بك بشكل آمن.
ويجب أن يمرر التحقيق جميع ادعاءات االعتداءات على األطفال للشرطة .ويشمل ذلك تلك التحقيقات
التي تم اإلبالغ عنها من قبل أو ُتوُ ِّف َي فيها الجناة أو تمت إدانتهم .إننا نقدم ملخصًا للشرطة بادعاءات
االعتداءات على األطفال ،على سبيل المثال ما حدث ومكان حدوثه والوقت الذي تم فيه ،ومن هم الجناة
المدعى عليهم ،ولكن لن نفصح عن أي تفاصيل أخرى تخص تجربتك.
سنقوم فقط باإلفصاح عن اسمك وتفاصيل جهات االتصال إذا كنت تريد منا ذلك ،إال إذا كنا نعتقد أن هناك
مخاوف تتعلق بحماية الطفل أو أن هناك شخصًا ما معرضًا لخطر حدوث ضرر جسيم .ففي هذه الحالة،
سنفصح عن بياناتك إلى الشرطة أو إلى خدمة أخرى إذا كنت قدمتها إلينا.
وقد يتلقى التحقيق طلبًا لإلفصاح عن المعلومات التي نحتفظ بها إذا كنت مشتر ًكا في إجراءات جنائية تتعلق
بما تشاركه معنا .فعلى سبيل المثال ،قد يطلب أي من فريقي االدعاء أو الدفاع الحصول على المعلومات
حيث تتم مقاضاة أحد األفراد بسبب االعتداء الجنسي على األطفال .وسنقوم فقط بتمرير هذه المعلومات دون
موافقتك ،إذا طلبت منا المحكمة القيام بذلك.

15

األسئلة الشائعة
هل يمكنني تغيير رأيي إذا كنت قد رفضت خدمة الدعم من قبل؟
نعم ،سيظل موظف خدمة الدعم متاحً ا في يوم الجلسة إذا كنت بحاجة إليه .ولك الحرية أيضًا في تغيير رأيك
فيما يتعلق بتلقي مكالمات المتابعة الهاتفية من موظف خدمة الدعم .ما عليك سوى االتصال بنا عبر الهاتف،
أو إرسال بريد إلكتروني إلخبارنا.

هل يمكنني إحضار أحد معي؟
نعم ،يمكنك إحضار ما ال يزيد عن شخصين معك .وكذلك يمكنهم إما االنضمام إلى الجلسة وإما االنتظار
خارج الغرفة .ويمكنك مناقشة هذا األمر مع موظف خدمة الدعم الخاص بك ،ويمكنك أيضًا تغيير رأيك في
يوم الجلسة إذا كنت ترغب في ذلك.

"إنه أفضل شيء قمت به .أعطاني صوتا ً
وسمح لي أن أبوح بتجربتي في بيئة آمنة
ومتفهمة".
أحد مشاركي مشروع الحقيقة
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هل ستكلفني المشاركة في مشروع الحقيقة أي شيء؟
يُعد مشروع الحقيقة مشروعًا مجانيًا تمامًا .فعندما تقرر المشاركة ،يمكنك االختيار بين إجراء مقابلة شخصية
أو مشاركة تجربتك كتابيًا .إذا اخترت إجراء مقابلة شخصية ،فسنقوم بتغطية تكاليف السفر واإلقامة والنفقات
الضرورية المقبولة.

هل يمكنني إحضار وثائق معي؟
نعم  ،إذا كنت تشعر أن المستندات ستساعدنا على فهم تجربتك بصورة أفضل ،فيرجى إرسال نسخ
مصورة سل ًفا حتى نتمكن من قراءتها .ونفضل عدم إرسال المستندات األصلية ،ولكن إذا كنت
مضطرً ا إلرسالها ،فيرجى إرسالها عبر البريد المسجل .ويمكن إرسالها عبر البريد على العنوان
 FREEPOST IICSA INDEPENDENT INQUIRYأو يمكن إرسالها عبر البريد اإللكتروني
contact@iicsa.org.uk

هل ستتصل بي الشرطة؟
إذا وافقت على اإلفصاح عن تفاصيل جهات االتصال الخاصة بك إلى الشرطة ،فقد تتصل بك قوة محلية
لمناقشة ادعاءات االعتداءات على األطفال .وال يمكن أن يضمن التحقيق أي قوة من قوات الشرطة قد
تتناقش معك .ويمكنك إخبارنا بالطريقة التي تريد من خاللها أن تتصل الشرطة بك وسنقوم بتمريرها ،مثل
البريد اإللكتروني ،أو الهاتف ،أي أيام  /أوقات مفضلة أو أي تفضيالت أخرى .وبما أن التحقيق مستقل عن
الشرطة ،فال يمكننا ضمان ما إذا كانت الشرطة قد تتصل بك أو متى وكيف ستصل بك.

17

هل ستؤدي مشاركة تجربتي إلى إجراء أحد التحقيقات؟
ال تعتبر مشاركة تجربتك مع مشروع الحقيقة جزءًا من عملية قانونية وال تتضمن تحقي ًقا قضائ ًّيا في حالتك
من خالل إجراءاته .إذا وافقت على اإلفصاح عن تفاصيل جهات االتصال الخاصة بك إلى الشرطة ،يمكن
أن يؤدي ذلك إلى مزيد من اإلجراءات أو التحقيقات من قبل الشرطة .فالتحقيق مستقل وال ينطوي على أي
إجراء تتخذه الشرطة.

كيف يمكنك االستمرار حتى تتمكن من المشاركة؟
توجد عدة طرق خارج مشروع الحقيقة حتى تتمكن من العمل معنا للمساعدة في حماية
األطفال من االعتداء الجنسي .لدينا منتدى للضحايا والناجين يمكنك االشتراك فيه لتلقي
آخر المستجدات واألحداث .كما نرحب أيضًا بمالحظاتك التقويمية لتحسين موقعنا على
اإلنترنت وحملتنا .تعرّف على المزيد حول منتدى الضحايا والناجين على موقعنا اإللكتروني:
www.iicsa.org.uk/victims-and-survivors/attend-forum

نحن نحتفظ بالبيانات الخاصة بك ونديرها وف ًقا لتشريعات حماية البيانات .وإذا كنت ترغب في معرفة
المزيد ،يرجى زيارة موقعنا عبر اإلنترنت أو االتصال بمسؤول حماية البيانات في التحقيق على
dpo@iicsa.org.uk؛ .020 3789 2136
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ً
شكرا لكم
نحن نعلم أنه ليس من السهل مشاركة تجارب االعتداء الجنسي على األطفال .ولكن بمشاركتها معنا ،فإنك
ستساهم في عمل التحقيقات بدرجة كبيرة .من المهم ج ًّدا بالنسبة لنا أن نسمع منك ،لذا فإن دعمكم يساعدنا
أي ً
ضا في تقديم توصيات لحماية األطفال ،وتحسين القوانين والسياسات والممارسات ،والتصدي لحاالت
القصور المؤسسية.
ونتمنى أن نكون قد غطينا جميع األمور المهمة في هذا الكتيب ،ولكن إذا كنت ترغب في الحصول على
مزيد من المعلومات فيرجى عدم التردد في التواصل معنا عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني أو مراسلتنا عبر
البريد:
•	0800 917 1000
(تكون خطوط الهاتف متاحة للعمل بدءًا من االثنين حتى الجمعة من الساعة  8صباحً ا إلى  8مساءً،
وأيام السبت من  10صباحً ا إلى  12مساءً)
• share@truthproject.org.uk
• Freepost IICSA INDEPENDENT INQUIRY
وبدالً من ذلك ،يمكنك معرفة المزيد عبر الموقع اإللكتروني www.truthproject.org.uk

"بعد  37عامًا من الصمت ولوم النفس،
ُ
تحليت بالشجاعة كي أبوح بما في صدري.
وأوصي جميع الضحايا بمشروع الحقيقة
باعتباره فرصة لنا لإلفصاح عما وقع لنا
من أحداث من خالل عملية آمنة وكريمة.
فلتنضموا إليه!"
أحد مشاركي مشروع الحقيقة
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للحصول على مزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
www.truthproject.org.uk

