
معلومات للحفظ األدلة واملعلومات 
  

لربما رأيت أو عرفت شيئاً يمكن أن يكون مفيداً في التحقيق في الحادثة. 
  

  
إن أمكن، حاول أن تكتب كل شيء تظن بأنه قد يكون له صلة بالحادثة قبل أن تنسى.  

  
فيما يلي بعض النصائح حول االحتفاظ بسجل يمكن االستفادة منه من الناحية القانونية.  

  
بيد أن أي وثيقة يتقدم بها شاهد/ناج/ أو عائلة فقدت أحد أفرادها من املرجح أن تعتمد في أي إجراءات جنائية أو 

مدنية وفي أي تحقيق جنائي.  

 لذلك، وكبداية من األفضل أن تسعى للحصول على االستشارة القانونية قبل تحضير أي وثائق.  
  

 ملزيد من االرشاد واملساعدة في العثور على محامي، يرجى االتصال بالهيئة الخيرية INQUEST على هاتف رقم 
 (1111 7263 020) أو املركز القانوني بشمال كنزينغتون North Kensington Law Centre على هاتف رقم 

  (020 8969 7473)
  

كيفية تسجيل الدليل: 

مستخدماً لغتك األم، أكتب ما رأيته أو سمعته مرتباً حسب التاريخ والوقت، موضحاً ما إذا رأيت الشيء 1.
بنفسك أو أعطيت لك معلومات عنه من قبل شخص آخر، وفي هذه الحال حدد شخصية ذلك الشخص.  

سجل اسم ووظيفة وتفاصيل االتصال الخاصة بأي شخص تحدثت معه حول هذا األمر، مثالً ضابط 2.
شرطة، متطوع، أصدقاء واذكر اذا كانوا قاموا بتدوين املعلومات التي أخبرتهم بها.  

حاول قدر املستطاع أال تضيف ما أخبرك به الناس حول ما رأوه أو سمعوه هم. اطلب منهم أن يقوموا 3.
بتسجيل ذلك بأنفسهم في مذكرة أخرى.  

ان كنت قلق حول اعطاء بعض أو كل املعلومات حول ما رأيته أو سمعته ألي شخص آخر، اكتب ما هي 4.
مخاوفك, 

في أسفل املالحظة التي تدونها أضف الوقت والتاريخ الذي دونت فيه هذه املالحظة – احتفظ بهذه الوثيقة 5.
(مكتوبة خطياً أو إلكترونيا) في مكان  

يمكنك إضافة مزيد من املعلومات للوثيقة حينما تتذكرها ولكن تذكر أن تضع التاريخ حينما تقوم بذلك. 6.

إن كنت قد التقطت صوراً أو تسجيالت ألي شيء له صلة تأكد من حفظه على "هارد درايف" في جهاز 7.
كمبيوتر. استشر آخرين ان لم تكن تعرف كيف تقوم بذلك. 

ال تقلق إن  كانت املعلومات مفيدة أم ال. إنه من املهم جمع أكبر قدر من املعلومات من الناس الذين شاهدوا أو سمعوا أي 
شيء سواء في نفس يوم الحريق أو في الفترة قبله أو بعده، بما في ذلك ما يتعلق بمخاوف السالمة.  

  


