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 نموذج استمارة تقديم بالغ عن ضحايا اختفاء لقسري أو غير طوعي 
 

  (*)بالنجمة يجب ملء الخانات  هام:

  إلى جانب هذه المعلومات" سري" إذا تضمن البالغ معلومات إضافية ويقتضي أن تحاط بالسرية يرجى كتابة كلمة  مالحظة:

 المنظمات أو األفراد:الحاالت المقدمة من قبل 

يرجى مالحظة أنه إذا كانت الحالة التي يجري تقديمها إلى الفريق العامل واردة من منظمة، فإنه يتعين على هذه المنظمة أن 
تتابع األمر وذلك بأن تحيل إلى أسرة الضحية المعلومات التي تردها من الفريق العامل والمقدمة من الحكومة وأن يحيل 

المعلومات التي تردها من األسرة إلى الفريق العامل، إلى حين الكشف عن مصير أو مكان وجود الشخص المختفي, وفي هذا 
الصدد يرجى تبيان إذا ما كانت أسرة الضحية قد أعطت موافقتها المباشرة لمنظمتكم على تقديم هذه الحالة إلى الفريق العامل 

 بالنيابة عنها، وما إذا كانت منظمتكم قادرة على العمل كهمزة وصل بين األسرة والفريق العامل,

 : منحت أسرة الضحية موافقتها المباشرة لمنظمتكم على تقديم هذه الحالة؟هل  (*)

........... لم نتلقى أي موافقة من األسرة،...............       ال، األسرة موافقة مباشرة تلقينانعم، 

مقدمة من منظمة، هل ستستطيع هذه المنظمة المتابعة وذلك بإحالة المعلومات فما بين األسرة الحالة  هذه  كانت إذا (*) 
  والفريق العامل؟:

 نعم:............................     ال:...............................

A-  :هوية الشخص المختفي 

 :.......................(*) الكنية أو اسم العائلة .1
 ..............................(*) اسم الشخص: .2
 / ذكر............... /أنثى.................جنس الشخص .3
 ...............................:تاريخ الميالد: .4
 نوع وثيقة الهوية:...................................... رقمها:...........................                     .5

 تاريخ صدورها:..............................              مكان صدورها:.............................

  ....................................................................................................عنوان السكن الدائم:  .6
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................................................................................. .......................................

 

 :   نعم.................. ال......................في حال كان المختفي امرأة، هل الضحية حامل؟ .7

B-  إن أمكن :االختفاء  بدقة حدوث تاريخ  

 ........................(*) .سنة...............................(*) : الشهر،يوم:......................

C-   إلقاء القبض على الضحية أو اختطافه أو المكان الذي شوهد فيه للمرة األخيرةمكان  (*): 

.................................... 

 ، اسم الشارع ، اسم الحي، أو أي معلومات تفيد في تحديد  قدر اإلمكان/ المدينةتوصيف مكان االختفاء -
 ............................................................................المكان...............................................

...........................................................................................................................................  

D-  ( تابعة للدولة أو تدعمها الدولة) التي يعتقد أنها المسئولة عن عملية االختفاء اسم الجهة
(*): 

إذا كان هناك ما يدعو لالعتقاد بأن الفاعلين هم عناصر تابعين للدولة، يرجى تحديد( هل كانوا من الجيش أو الشرطة،  -
وهل كانوا أشخاصا بالزي الرسمي أو بالزي المدني، وهل كانوا أفرادا من أجهزة أمنية، والوحدة التي ينتمون إليها 

 ورتبهم ووظائفهم،قدر اإلمكان).

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

 عن االختفاء أو االعتقال، لعدم توفر شهود في بعض الحاالت، المسئولة تحديد طبيعة الجهة إمكانيةفي حال عدم  -
 كالسلطات الحكومية مثال أو أشخاص مرتبطين هي العناصر التي جعلتك تعتقد بأن  جهة معينة بذاتها   ذكر ماباإلمكان

  عن االختفاء: المسئولةهي التي قامت باالعتقال أو بها 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

 مجهول في الملفات بإبقائهفي حال كان هناك شهود على الحادث، يرجى ذكر االسم الكامل، وفي حال عدم رغبة الشاهد  -
 أو الجيران أو أحد المارة، في حال كان هناك دالئل مادية يرجى األبوينيرجى اإلشارة إلى هذا وخاصة إن كان من 

 توصيفها وتحديدها: 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  
   

mailto:sncexile@gmail.com�
http://syrianncb.org/�
http://www.youtube.com/user/ncsyria?feat...�


 

 Email: sncexile@gmail.com 
Website: http://syrianncb.org 

Youtube:http://www.youtube.com/user/ncsyria?feat... 
facebook: http://www.facebook.com/Syria.National.Coordinating 

 - إذا كان هناك شهود على الحادث، اذكر أسماءهم، وإذا كانوا ال يرغبون بذكر أسمائهم ممكن ذكر أنهم من األقارب أو من 
المارة: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

E-  األقارب أو جهات أخرى للعثور على  معينة من قبل الوالدين أو إجراءاتهل تم اتخاذ
االستفسار لدى الشرطة، السجن، لجنة  من أجل تحديد مكان االختفاء (الشخص المختفي

 :(*) تبليغ شرطة حقوق اإلنسان، مذكرة إحضار أمام المحكمة، 

والجهة ، وذكر اسم مقدم الشكوى،  التقديمفي حال تم تقديم شكوى، الرجاء ذكر تاريخيرجى ذكر إن قُدمت شكاوى، و -
  هذه الشكوى: التي قُدمت لها

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

 الخطوات األخرى التي اتخذت: -

....................................................................................................................................................

................................................................................................................. 

 :              األسباب شرح المذكورة أعاله، يرجى اإلجراءات من اتخاذ أي  تعذرفي حال  -

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  
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F-  مقدمة البالغهوية الشخص أو المنظمة(*)       :      

اللقب:  -
االسم األول:  -
 :بالشخص المختفي العالقة -
 المنظمة( إذا كانت هي الجهة ): -
رقم الهاتف، فاكس، البريد اإللكتروني): ( العنوان  -

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

G-   يرجى التحديد إن كنت ترغب في عدم الكشف عن هويتك (*): 

 ارجو عدم الكشف عن هويتي:............................. -
 ليس لدي طلب يهذا الخصوص:.......................................... -

:  عن الحالةمعلومات إضافية

 ذات صلة لم تتضمنها األسئلة السابقة، وإذا تعذر اإلجابة على أحد العناصر اإللزامية الرجاء كتابة أية معلومات أخرى إضافية
  في هذه االستمارة، يرجى بيان السبب(*)المشار إليها 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  

 التاريخ:

توقيع مقدم البالغ: 

ايميل للتواصل: 

هاتف إن وجد: 

مالحظة مهمة: جميع االستمارات يتوجب كتابتها باللغة الفرنسية أو االنكليزية عادة، ولكن باإلمكان كتابتها باللغة العربية ومن 
 ثم نقوم بترجمتها من أجل إرسال الطلب،لفريق العمل الخاص باالختفاء القسري.
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