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  _____________________________ اسم األول:__ اسم العائلة :__________________الشاكي: 

  انثى (     )   ذكر (     )     الجنس:   تاریخ المیالد: ________________________

  ___________________________________رقم التلفون (النقال): _____________________  

  المھنة: _________________________________________________________________

  (المذھب) : __________________________ ةنا___________________________ الدیالجنسیة: 

  (     ) ال  (     )  نعم    شاھد/ة؟    الظروف المحیطة بالحادثة: 

  )     ( ال  (     ) نعم    ضحیة؟

 ____________________________اسم العائلة :____________________ اسم األول: :المتضرر
____________________________   

  انثى (     )   ذكر (     )     الجنس:   تاریخ المیالد: ________________________

  المھنة: _________________________________________________________________

  (المذھب) : __________________________ ةنا___________________________ الدیالجنسیة: 

  ___ى: _____________________________________________________طریقة ورود الشكو

  ___________________________________________________________موضوع الشكوى: 

  

 ) خیار واحد أكثر من یمكن اختیار(   :نتھاكإلاو اإلساءة او ا نوع االعتداء

o (موقوف او محكوم) لسجنا 
o منع من السفر 
o الضرب اإلصابات) ( 
o مفقود  
o تعذیبال  
o اساءة استعمال السلطة  
o غتصابالا 
o قتلال  

o (لفظي، جنسي، جسدي)... التحرش 
o (عامة او خاصة) الممتلكات او تدمیر سرقة 
o الفصل من العمل  
o احتجاز (أو) قبض تعسفي  
o إیقاف منحةاو  الفصل من الجامعة 
o قة إعالمیةمضای 
o (                             ) أخرى  

  

  

 التاریخ:
 المحقق: 

 مكان التحقیق: 
 اسم مستعار: 

 رقم الشاھد التسلسلي:
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  :قد اعتقل كان المتضررفي حال  لة التالیةئسألا جابة علىإلیرجى ا

  : _____________زمكان االحتجا _____________تاریخ االفراج: _____________ تاریخ االعتقال: 

  _____________________ كم كانت مدة كل جلسة تحقیق تقریبا؟__________ كم مرة تم التحقیق معك؟

  (     )   ال)           (       نعم          ؟حتجازاإلعلى علم بمكان  تضررمان الك ھل

  ______________________________________________________تاریخ العلم بمكان االحتجاز؟

 (     )   ال(     )             نعم      كن موافقا علیھ؟یعلى التوقیع على اي شيء لم  المتضرر رغمأھل 

 (     )   ال(     )             نعم  االستجواب؟ كجزء من تصویره مسجل أو اعترافب دالءإلا على المتضرر رغمأ ھل

  (     )   ال(     )             نعم      ؟عتقالالخالل فترة ا ي شخصأأي اتصال ب للمتضررھل كان 

  تاریخ اول ااتصال بالجھات التالیة؟

 الحصول على الرعایة الطبیة -          األسرةب االتصال -

  )____________( آخر -         محامباالتصال  -

: ي شخصأاالتصال ب للمتضرر سمحآلخر مرة  التقریبي الوقت یرجى إعطاء
______________________________________________________________________                                     

  ؟المتضرر لمعرفة مكان احتجاز ة المتضررعائل تاستغرق كم من الوقت في السجن؟ قضاھا المتضررھي المدة التي  ما

______________________________________________________________________  

  (     )   ال(     )             نعم          ؟اي تھم بارتكاب اي جرائمھل واجھ المتضرر 

  (     )   ال(     )             نعم            تلك التھم؟بالرد على  لھسمح ھل 

  أو أیة إضافات ترغب فیھا. تلقیتھ محددأي عالج طبي و تعرضت لھا إصابات صف أي

 

 

 

                                     _________________________________________________________الطلبات:  

 التاریخ:
 المحقق: 

 مكان التحقیق: 
 اسم مستعار: 

التسلسلي:رقم الشاھد   
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  ة المخصصة:حالرجاء كتابة إفادتك في المسا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  ___________________________ التاریخ: __________________________التوقیع: 

 لجنةل***أرفق أیة مستندات ترغب في توصیلھا ال

 

 التاریخ:
 المحقق: 

 مكان التحقیق: 
 اسم مستعار: 

 رقم الشاھد التسلسلي:


