
 نظام سلسلة الحيازة
ي أثناء التحقيق وتوثيق التفاصيل المتعلقة بكل  : لغرضا

ُيسجل نظام سلسلة الحيازة المعلومات المهمة عن الدليل الذي توصل إليه ف 

داولت
ُ
قلت األدلة أو ت

ُ
ي ذلك كلما ن

عتبر سلسلة الحيازة جزًءا مهًما من المبادئ المنظمة والشفافة . دليل بما ف 
ُ
ي ت

ي التحقيقات ف 
والعادلة ف 

 . االستغالل واالعتداء والتحرش الجنسي 

يجب عليهم تسجيل اسم ( األدلة المادية، والمستندات والسجالت، إلخ)عند جمع المحققون لألدلة  : كيفية استخدام هذا النظام

لحصول عليه ورقم قضية  وتاري    خ ا( الشخص الذي حصلوا منه عىل العنرص واسم الشخص الذي حصل عليه وتوقيع كل منهم

ي القسم  . كما يجب تضمي   العديد من التفاصيل المتعلقة بالدليل. التحقيق
يمكن العثور عىل معلومات إضافية حول سلسلة الحيازة ف 

ي االستغالل واالعتداء والتحرش الجنسي  من 3.2.1.1رقم 
 .دليل التحقيق ف 

 : تعريف المكونات الرئيسية

 .  لمحققون منه عىل األدلةالفرد الذي حصل ا :صادر من ●

ي أثناء التحقيق : التخلص المؤقت من العنرص ●
 .  مكان تخزين العنرص ف 

ي حالة نقل األدلة أو تداولها، هو الشخص الذي يقدم الدليل أو يصدره :صادر من ●
 . ف 

ي حالة نقل األدلة أو تداولها، الشخص الذي تلقى الدليل :صادر لـ ●
 .ف 

 

   (الطراز ورقم المسلسل والنوع واسم المستند)وصف العنرص 

ة من ديسمبر  اير 2022، يناير 2021رسائل الواتساب والرسائل القصب   . 11223344 طرازهاتف اندرويد،  2022، وفبر

ي حصل عليه منها
ي والمكتب والمكان االسم ) : الجهة الت 

 (والمسىم الوظيق 

، مدير تكنولوجيا المعلومات، المكتب اإلقليىمي لمنظمة ثرايف بريدج غب  الحكومية، اسكار   آدم مي

ا :توقيع المحقق : تاريــــخ الحصول عليه
ً
 : اسم المحقق مطبوع

ي   كامران بر

 123456789:رقم القضية

ي مكان تخزينه( )العنارص)التخلص المؤقت من العنرص 
 
 (: ف

 :التاري    خ

 

 

 (االسم مطبوع والتوقيع: )صادر ل 

 

 ( االسم مطبوع والتوقيع: )صادر من

 

ي مكان تخزينه(: )العنارص)التخلص المؤقت من العنرص 
 ( ف 

 ( والتوقيعاالسم مطبوع : )صادر من (االسم مطبوع والتوقيع: )صادر ل  :التاري    خ

 

 



ي مكان تخزينه(: )العنارص)التخلص المؤقت من العنرص 
 (ف 

 ( االسم مطبوع والتوقيع: )صادر من (االسم مطبوع والتوقيع: )صادر ل  :التاري    خ
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