
 نظام سجل األدلة
ي ُجمعت من أجل التحقيق ومن جمعها ومتى ُجمعت: الغرض

سجل  . يوفر نظام سجل األدلة وثائق وتفاصيل عن جميع األدلة التى

ي االستغالل واالعتداء والتحرش الجنسي لضمان شمولية وتوثيق هاألدلة 
ي التحقيقات ف 

التحقيقات  و عبارة عن جزء من المبدأ المنظم ف 

 .بشكل مناسب وموجهه نحو العملية

يجب عىل المحققي   توثيق أي دليل يحصلون عليه عند جمع األدلة، مكان الحصول عليه، والتوثيق   :كيفية استخدام هذا النظام

من  . ل األدلةالجاد لمن جمعه، ومن سجله، وماهية الدليل، وتقديم رقم معرف فريد لألدلة وتاري    خ وتوقيع الشخص الذي قام بتسجي

ي القسم رقم . المهم أن يوثق المحققون األدلة بمجرد جمعها
 من 3.2.1يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات المتعلقة بهذا النظام ف 

ي االستغالل واإلعتداء والتحرش الجنسي 
 . دليل التحقيق ف 

  تعريف المكونات الرئيسية 

مع األدلة ●  . الشخص الذي حصل عىل الدليل يشي  إىل اسم المحقق أو  :الشخص الذي ج

ي سجل األدلة ● ي سجل األدلة :اسم الشخص الذ
 . يشي  إىل اسم المحقق أو الشخص المسئول عن توثيق األدلة ف 

 . تتضمن أي تفاصيل مهمة عن األدلة مثل مكان الحصول عليه، الشخص الذي قدم األدلة، ونوع األدلة، إلخ: مالحظات ●

ا والدليل المسىم برقم المعرف هذا :رقم معرف األدلة ●
ً
ا فريد

ً
 .  يجب إعطاء كل دليل رقًما معرف

 سجل األدلة

تسجيل   تاري    خ 

 الدخول

تسجيل   تم 

عن  الدخول 

طريق 

التوقيع  )

 (المطلوب

مكان  )مالحظات   رقم معرفة األدلة

عىل  الحصول 

واألشخاص  األدلة 

الحصول   تم  الذين 

 ( منهم عليها 

الشخص اسم   وصف األدلة 

يسجل   الذي 

 األدلة

جمع   الذي  الشخص  اسم 

 األدلة

 جمع األدلة تاري    خ 

اير  13   2022فير

 

LMN9EV1   الملف الذي ُحصل

عليه من أنا دي، 

مدير الموارد 

ية لمنظمة  البشر

ثرايف بريدج غي  

 . الحكومية

ملف الموارد  

ية   البشر

للشخص  

موضوع  

 .الشكوى، إيريك

اير  13 أماندا ىلي  أماندا ىلي   2022فير

اير  16   2022فير

 

LMN9EV2   ي تم
السجالت التى

الحصول عليه من  

مدير تكنولوجيا  

ي  
المعلومات ف 

منظمة ثرايف  

بريدج غي   

 . الحكومية

معلومات التتبع  

الخاصة بنظام  

تحديد المواقع 

لسيارة السائق  

من موقع  

 . التوزي    ع وإليه

ي  ي  كامران بر اير  16 كامران بر  2022فير

اير  19   2022فير

 

LMN9EV3  قريةLMN موقع ،

، من 9التوزي    ع رقم 

 الُمبلغ، رونالد زي 

جولة بالفيديو  

للموقع الذي  

وقع فيه 

 .الحادث

ي  أماندا ىلي  اير  18 كامران بر  2022فير
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