
 المالحظات حول نظام الملفات 
ي أثناء  : الغرض

ي ُجمعت فن
ي توثيق عملية جمع األدلة والمعلومات األساسية الت 

ن فن تساعد المالحظات حول نظام الملفات المحققي 

ي حالة القيام بزيارة ميدانية أثناء التحقيق، فيجب عمل مالحظة بالملف تتضمن . التحقيق
معلومات تفصيلية  عىل سبيل المثال، فن

 .  حول زيارة الموقع وأي دليل تم جمعه

ن معلومات أساسية ومفّصلة  : كيفية استخدام هذا النظام ن تضمي  عند إعداد مالحظة حول الملف أثناء التحقيق، يجب عىل المحققي 

ن توثيق التاري    خ ورقم القضية وتفاصيل عن سب. عن زيارة الموقع وأي دليل تم جمعه المالحظة، واألشخاص ب يجب عىل المحققي 

وا  ن )الذين حضن ي ذلك اسماء المحققون وأي أفراد غي  المحققي 
يمكن العثور عىل . ، وبيانات االتصال الخاصة بهم، والموقع(بما فن

ي القسم رقم 
ي االستغالل واالعتداء والتحرش من  3.2.2و  3.2.1.2معلومات إضافية عن المالحظات حول الملفات فن

دليل التحقيق فن

 . الجنسي 

 : تعريف المكونات الرئيسية

يتضمن هذا القسم تفاصيل حول سبب كتابة المالحظة وأي معلومات تتعلق بالمالحظة وأرقام مرجعية   :سبب المالحظة ●

 . لعنارص المعلومات هذه

ي والمنظمة ●
ع لها أي فرد، يجب أن يتضمن هذا القسم األسماء واأللقاب والمنظمة التاب :األفراد المعنيون والمسىم الوظيف 

وا أثناء جمع األدلة أو زيارة الموقع ، الذين شاركوا أو حضن ن  .بخالف المحققي 
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 : رقم القضية

 

 

الُمبلغ عىل  الطالعقام المحققون بزيارة ميدانية لمكان وقوع الحادث 

ن وجمع أدلة إضافية  . الحادث مع المحققي 

. عرض تفصيىلي للحادث يروي  ها الُمبلغ MP4بتنسيق مرفق ملف فيديو 

LMN9EV3 

مرفق سجالت توزي    ع األغذية للتوزيعات الثالثة الماضية كدليل  

ي 
 LMN9EV4, LMN9EV5, LMN9EV6.  فوتوغرافن

 سبب المالحظة

، المحقق  ي  الرئيسي كامران بر

، المحقق المشارك  أماندا لي
 ( المحققون)المحقق 

، مدير توزي    ع لدى منظمة ثرايف بريدج غي  الحكومية  ستيفان سي

 رونالد زي، سائق لدى منظمة ثرايف بريدج غي  الحكومية
، المسىماألفراد  ن ي والمنظمة  المعنيي 

 الوظيفن

 ،    steffan@thrivebridgengo.org ،999-88-8888ستيفان سي

 ronald@thrivebridgengo.org ،999-99-9999رونالد زي،
 ال  بيانات االتص

mailto:steffan@thrivebridgengo.org
mailto:ronald@thrivebridgengo.org


 الموقع  9، موقع توزي    ع رقم LMNقرية 

 


	الملاحظات حول نظام الملفات

	123456789: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_1: 
	fill_2_2: 


