
 



-شھادة -

، العراق و سھل نینوىة الجماعیة في دبا، ضحایا اإلرمناألو )ینیشوراألسریان الكلدان ال(لمسیحیینلالسكان اآلصلیین شھادةصفحة من 
.دناهأفصلة عن كل ضحیة حسب الحقول المبینة یرجى تقدیم شھادة من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الُمبلغ توقیعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:المكانـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التاریخ
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صورة الضحیة

رمناألو )یینشوراألسریان الن اكلدال(ھي جمع كافة المعلومات بما یتعلق بالمسیحیینشلومو للتوثیق منظمة ن مھمة إ
و العراق  .التاریخیة في سھل نینوىمناطقھمجل وطنھم وتعرضوا لإلستھداف و القتل من أالذین 

معلومات عن الضحیة-١

:اللقبم وإسم األ:اللقبلضحیة واسم إ

:الدیانةمكان التولد:تاریخ و

:السابقعنوان السكننثىأذكرالجنس

:والدعدد األ:لقب الزوج/الزوجةسم وإ:الحالة الزوجیة للضحیة

:حصول اإلنتھاك تاریخ :نتھاكاإلفیھ المكان الذي حصل 

ھجرة مخیموفاةنتیجة اإلنتھاك الحقاھروب   إختطاف  قتل نتیجة األنتھاك

معلومات عن الُمبلغ–٢

:عمر المبلغنثىأذكرالجنس:اللقبمبلغ والسم إ
ستمارةصفة المبلغ او مالئ اإل

خرىأقاربأختاألخاألماألباألالضحیة نفسھ/ھا:

كیف قام الشاھد :مبلغللقومیة الودیانة ال
خرىأغیر مباشرةمشاھدة مباشرة:نتھاكبرصد اإل

ثناء اما الذي قام بھ مرتكب الجریمة 
سبيجباره على تغییر دینھإمفقودخطفأغتصابقتل:االنتھاك

:عطاء شرح مفصل عن الحادثإیرجى 

(الجاني)كنتھِ معلومات عن المُ –٣

:نتھاكقومیة مرتكب اإلودیانة :نتھاك مرتكب اإلسم إ

 ً :نتھاكعدد مرتكبي اإل:ن وجد)بلد مرتكب اإلنتھاك (إ:عمر المنتھك تقریبا

:الجریمةثناء إلنتھاك أاما الذي قالھُ مرتكب 

نتھاكحالة اإلو، أو أي وثیقة تتعلق بالضحیة ذا توفر / فیدیو او صورة لضحیة أو أي مستمسك آخر إالمدنیة لحوالصورة لھویة األ/المرفقات 

لجھات المعنیة أمام اطالعلإلمتاحةستكونبھذه الوثیقةالمتعلقةالمعلوماتجمیععلم أن أو، صحیحةالشھادةھذهأنعلنأ،أدناهالموقع
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