
 افغانستان وضعیت

 اکنون قربانیان چه میتوان کرد؟

 ۱۹۳۱دلوو  ۱۱قربانیان می توانند نظریات شان را به سمع قضات محکمه جنایي بین المللی برسانند، الی تاریخ نهایی: 

 م۸۱۱۲جنوری  ۹۱مصادف به 

دفتر سارنوال )دادستان( محکمه جنایي بین المللی از قضات این محکمه تقاضا بعمل آورد تا اجازه دهند که جنایت های 

مواه ووور  ۱۱انجام  شده در قلمرو افغانستان که در حیطهء صالحیت قضایی محکمه جنایي بوین المللوی باشود و از تواریخ 

سته است مورد بوازجویی و تحقیقوات قورار دهود، بوه شومول سوا ر م، ببعد بوقوع پیو۸۱۱۹ماه می  ۱مصادف به  ۱۹۲۸

م بوقووع پیوسوته ۸۱۱۸جوویی  ۱مصوادف بوه  ۱۹۲۱سورطان  ۱۱جنایت های ِادعا شده )مانند جنایت هوای کوه بعود از 

اسووت کووه بووا نووزاع مسوولحانه در افغانسووتان پیونوود دارد و بووا وضووعیت افغانسووتان ارتبوواط درسووت داشووته و در قلموورو سووا ر 

 روم بوقوع پیوسته است(: معاهده رهای عضو کشو

، بوه شومول قتولن زنودانی کوردن یوا بازداشوتن از آزادی جسومین ا یوت و جنایت های ضد بشر و جنایت های جنگی  .1

مودد رسوان، و یوا  یوا کارمنودان لوه هوای عمودی بور موردم ظیور نظوامی،آزار بنا بر وجوهات سیاسوی و جنسویتین حم

کشوتن و یوا مجورو   و سالگی در خشونت هان ۱۱کار گیری کودکان زیر ام و یا ، استخدجلبن اهداف حفاظت شده

 ، وتوسط طالبان وسائر گروه های وابسته با آنان بطور خیانت ساختن جنگجوی مخالف

 

قیوای  توسیط، به شمول شکنجه، روش بیرحمانه، بیحرمتی کرامت شخصوی، و خشوونت جنسوی جنایت های جنگ  .2

 ، وامنیت  مل  افغانستان

 

، بوووه شووومول شووکنجه، روش بیرحمانوووه، بیحرمتووی کراموووت شخصوووی، تجوواوز جنسوووی و سوووا ر جنایییت هیییای جنگیی  .3

در قلمورو  CIAقوای مسلح ایاالت متحده امریکا و اعضای سیاممان اسیتابارات مرکیمی  توسط جنسی یخشونتها

 افغانستان، پولند، رومانیا و لیتوانیا.

یي بین المللی بگویند که آیا آنان موی خواهنود بوازجویی محکموه جنوایي بوین اکنون قربانیان میتوانند به قضات محکمه جنا

عور  اظهوارات ،،المللی درین موارد صورت گیرد و یاخیر، و یا هوم سوا ر نظریوات زیوربط را ارسوال کننودن کوه ایون 

زه و قربانیووان،، نامیووده شووده اسووت. عوور  اظهووارات قربانیووان بووا قضووات کموور خواهوود کوورد تووا در مووورد تفوووی  اجووا

صالحیت آظاز این بازجویی و تحقیقات تصمیم گیوری کننود. قضوات خواهود توانسوت توا نگرانوی هوای را کوه احتموای  در 

مورد محدوده این بازجویی وجود دارد، درک کننودن طوریکوه در تقاضوای سوارنوال مشوخ  شوده اسوت. قربانیوان نیواز 

استن آنان صرف باید توضیح دهند که چه آسیب برای شان ندارند تا وابت بسازند که ارتکاب جنایت ها صورت گرفته 

 وارد گردیده است. 

 قربانیان چگونه میتوانند که نظریات و نگران  های شان را به قضات محکمه جنایي بین الملل  برسانند؟

عور   اگر شما در حیطهء صالحیت قضایی محکمه جنایي بوین المللوی بوه علوت جنایوت هوا متو ور شوده ایود، لطفوا  فوورم

اظهارات قربانیان را پر کنید تا بتوانید منحیث شخ  متضرر یا قربانی نظریات خود را ارسوال کنیود، و یوا هوم نماینوده 

 را انتخاب کنید: زیریکی از میتودهای و  .را پر نماید رموف تان می تواند برای شما این

محکموه جنوایي بوین المللوی تکمیول کنیود. محول فورم آنالیون: نیواز بوه داونلوود نودارد. فوورم آنوالن را در ویوب سوایت  .1

امضاء را عالمت ت یید بگ ارید و ارسال کنید )شما نیاز ندارید که عمال  امضاء کنید(. نیز شوما نمیتوانیود چیوزی را 

 ضمیمه کنید. زمانیکه ارسال شد به شکل اتوماتیر پیام ت یید ارسال فورم را دریافت می کنید.

سوتی یوا توسوط سوایت محکموه جنوایي بوین المللوی داونلوود کنیود، چوا  کنیود و بوه آدر  پ  فورم پی دی ایف: از ویوب  .2

ایمیل ارسال کنید )معلومات تما  را در پایان ببینید(. یزم نیست که اسناد و شوواهد را ضومیمه بفرسوتید ولوی اگور 



ا محواکم، عکو  هوا، فویلم هوا کاپی های شواهد طبی، طب عدلی، پولی  و ی مانندعالقمند هستید، میتوانید بفرستید )

 وظیره(. و اگر ت یید رسیدن شواهد تان را می خواهید، در نامه و یا ایمیل خود این را ت کر دهید.

شما میتوانید ضمیمه های متعدد را به ایمیل تان پیوست کنید. ولی باید توجه داشته باشید که همه فایل های پیوسوت شوده نبایود 

اشد. توصیه براین است که اسناد خود را سیاه و سفید اسکن کنید و یا به رنگ های خاکستری که مگابایت بوده ب ۱بیشتر از 

مگابایت به ما نمی  ۱ضمیمه  بزرگتر از  باحجم فایل ها نسبت به اسکن رنگه کوچر خواهد بود. لطفا  درک کنید که ایمیل 

 رسد. 

را ظیور فعوال  pop-up and ad-blokersا  و اد بالکورز -برای داخل شدن سلی  به انترنت، موا توصویه موی کنویم توا پوا 

 .    سازید

 زمانیکه فورم عر  اظهارات تان را پر می کنید:

 در صورت امکان فورم زبان انگلیسی را پر کنید 

  مربووط ،،معلووم نیسوت،، یوا ،،همه سؤایت را تا حد توانمندی تان پاسخ دهید، اگر نیواز باشود بنویسوید کوه

 نیست،،.

  مطلب بگویید و ظرفیت فورم را مراعات کنید.خالصه 

  سال است، برای خود نماینده را انتخاب کنید تا فورم را برای تان پر نماید. ۱۲اگر عمر تان کمتر از 

از آنعده افرادیکه از جنایت های که سارنوال آن را معرفی کرد آسیب دیده است، استقبال بعمل می آیود توا ایون فوورم را 

 در نظرداشت جنسیت، نژاد، م هب، قوم وظیره.  ند، بدوننپر ک

 تحویل دهی این فورم هزینه ندارد.

را برای یر فرد و یا یر  تنها یر فورماز قربانیان میتواند این فورم را ارسال نمایند. لطفا ،  گروهیا  انفرادیقربانیان 

 گروه پر کنید.

 عرض اظهارات به نمایندگ  ام گروه ام قربانیان

به نمایندگی یر گروه قربانیان فورم عر  اظهارات را پر می کنید، لطفا  شمار قربانیان، تابعیت آنهوا، گوروه اگر شما 

نژادی آنها، جنسیت آنها، عمرهای شان، زبان های شان، محل اصلی شان و محل سکونت فعلوی شوان را درک کنیود. توا 

آنوان را درک نوه کنیود، ولوی شوما  یهوا و امضواء هوااز خطرات امنیتی جلوگیری شود، به شما توصیه می شود کوه اسوم 

 حتما  ت یید کنید که همه قربانیان به شما اجازه دادند تا برای شان فورم را پر کنید.

 شما امضای خود تان را می توانید درک کنید.

 توجه به مسائل امنیت  

ن توان را بوا محکموه جنوایي بوین المللوی پنهوان امنیت قربانیان اولویت دارد. لطفا  تودابیر حفواظتی را بگیریود و دخیول بوود

 نگهدارید. نیز از کارهای اجتناب کنید، که برای خود شما و یا سا ر مردم خطر ایجاد کند.

 با فورم عرض اظهارات شما چه کار صورت م  گیرد؟

اسونادیکه از قربانیوان مواصولت مووی کنود، بوه قضووات محکموه جنوایي بوین المللووی ارسوال موی شووود. نیوز در یور دیتووابی  

حفاظت شده نگهداری می شوود کوه تنهوا آن کارمنودان محکموه جنوایي بوین المللوی بوه آن دسوتر  دارنود کوه اجوازه داشوته 

ا به سارنوال محکمه جنایي بین المللی بدهنود و یوا خیور. باشند. قضات می تواند تصمیم گیری کند که آیا این اطالعات ر

محکمه جنایي بین المللی یر گزارش را در مورد نظریات و نگرانی های قربانیان ترتیوب خواهود دادن گوزارش اصولی 

وتکمیول شوده بوه قضوات ارسووال خواهود شود، ولوی یور گووزارش دیگور کوه قابول نشور اسووت هموه گوانی خواهود شود، تووا از 

 جلوگیری شود. قابل شنااتاطالعات  همگان  شدن



 آیا محکمه جنایي بین الملل  با قربانیان که فورم را تحویل داده است تماس اواهد گرفت؟

به احتمال زیاد تما  انفرادی را نخواهد گرفت. قضات محکمه جنایي بوین المللوی نظریوات و نگرانوی هوای قربانیوان را 

خواهند کرد تا اجازه بازجویی و تحقیقوات را بدهنود و یواهم خیور، کوه مبنوی  و تصمیم گیری دادخواهند قرارمورد توجه 

 Theبر اطالعات خواهد بود که از قربانیان مواصلت ورزیده و در تطابق به تقاضای سارنوال بووده باشود. اداره وبوت 

Registry ،بوه قربانیوان اطوالع  توسط رسانه ها و یا توسط افرادیکه با قربانیوان در پور کوردن فوورم کمور نمووده اسوت

 خواهد داد که آیا قضات اجازه بازجویی و تحقیقات داده است ویا خیر.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چه کار م  توان کرد؟قربانیان در مراحل بعدی 

 د: ندر مرحله بعدی، اگر اجال  قضات تصمیم گرفت تا اجازه و صالحیت بازجویی را تفوی  کند، قربانیان می توان

درخواست کنند تا در پروسه ها و اجرا ات محاکمه علیه یر تون بوا بیشوتر از یور تون، شورکت کننود و توسوط یور  (1

 های خود را ارا ه کنند.نماینده حقوقی )وکیل( نظریات و نگرانی 

برای معاوضه و جبران خسارت درخواست کننود، اگور در نتیجوه اجرا وات محاکموه، موتهم و یوا متهموین محکووم بوه  (2

 ارتکاب جنایت شود.

قربانیانی کوه فوورم عور  اظهوارات قربانیوان را تحویول میدهنود، بوه شوکل اتوماتیور نموی تواننود در اجرا وات محاکموه 

 ا نیاز دارند تا در مراحل بعدی برای مشارکت در اجرا ات محاکمه، جداگانه درخواست کنند.  شرکت کنند. بلکه آنه

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قربان ٬٬ شنااته م  شود؟ ٬٬الملل  ک  ها ام نظر محکمه جنایي بین 

در نتیجوه کودام  –خود آنها و یا خانواده نزدیر شوان  – استقربانیان، افراد هستند که از آسیب یا ضرر رنج برده 

صودمه جسومی،  جنایت که در حیطهء صالحیت محکمه جنایي بین المللی باشد. ایون آسویب میتووان مشوتمل باشود بور

 .الی و یا تلف شدن حقوق اساسیعاطفی یا روانی، خسارت م جنصدمه عقلی وعصبی، ر

قربانیان، نیز می توانند سازمان ها و نهادها بوده باشند که دارایی های شوان بورای یور هودف مشوخ  اختصوا  

)مانند م هب، آموزش،  هنر یا ساین  یا کارهای بشری و خیری، یوا بناهوای تواریخی  و شوفاخانه هوا( و  است شده

جه جنایت های که در دا ره صالحیت قضایی محکمه جنوایي بوین المللوی اسوت، ضورر بورای شوان وارد شوده در نتی

 باشد. 

 کدام نوع آسیب را محکمه جنایي بین الملل  مورد توجه قرار م  دهد؟

، بلکووه رنووج هووای روانووی و دافوورا بوورای بووه احتمووال زیوواد، محکمووه جنووایي بووین المللووی نووه تنهووا آسوویب رسوویدن جسوومی

 خسارت مادی را نیز مورد توجه قرار می دهد.

 

 

 



 جنایت های ضد بشر/بشریت چه است؟

جنایووت هووای ضوود بشوور،، مشووتمل بوور حمووالت گسووترده و سیسووتماتیر علیووه مووردم ظیرنظووامی اسووت کووه در حووال  ،،

صورت می گیرد که ازین حمالت آگاهی بوده باشد و ارتکاب کردارهای  یل صورت بگیرد: قتل عمودین کشوتارن 

ی، بردگوی جنسوی، فحشوای بردگین رد مرز نمودن و یا انتقال جبری موردمن زنودانی نموودنن شوکنجهن تجواوز جنسو

ِاعمال شده، حاملگی اجباری، تعقیم ِاعمال شده و یا هوم خشوونت جنسوی دیگوری کوه بوه هموین انودازه سونگین باشودن 

ا یت وستم علیه یر گروه مشخ  به علل سیاسی، نژادی، تابعیت، قووم، کلتوور، مو هب و جنسویتن ِاعموال ناپدیود 

ر کردارهای ظیر انسانی که دارای همچو ویژگی ها بوده باشود و بوه ن افرادن جنایت های تبعی  نژادین وسا کرد

 ِاعمال گردد.   روانیقصد ایجاد رنج های سنگین، یا صدمه جسمی یا صدمه 

 جنایت های جنگ  چه است؟

در نوزاع هوای مسولحانه ناف ه جنایت های جنگی،، مشتمل است بر تخلفات از کنوانسیون ژنو و نق  سا رقوانین ،،

زمانیکوه منحیوث یور برناموه و یوا بوه شوکل  ، وروم نباشود معاهودهکوه زیور پوشوش للی و یا نزاع های دیگر بین الم

گسترده ِاعمال شود. این کردارهای ممنووع شوده مشوتمل اسوت بور: قتول عمودین تخریوبن روش ظالمانوه و شوکنجهن 

تصووا  بووه موو هب،  اختطووافن حمووالت عموودی بوور افووراد ظیرنظووامین حمووالت عموودی علیووه سوواختمان هووای کووه اخ

آموووزش،  هنوور، سوواین ، یووا کارهووای بشووری و خیووری دارد، یووا بناهووای توواریخی و شووفاخانه هووان ظووارتگرین تجوواوز 

جنسی، بردگی جنسی، حاملگی ِاعمال شده، تعقیم ِاعمال شده و سا ر خشونت های جنسین سوق و یا گماشتن افوراد 

 ی مسلح ویا استفاده عملی از آنان در خشونت.، گروه هاملی سالگی به نیروهای مسلح ۱۱کمتر از سن 

 تماس

برای ارسال کاپی های کاظ ی فورم عر  اظهارات و یا جهت کدام پرسش دیگری با  بخش اشتراک و معاوضه 

 تما  شوید:در   یل پ ستی قربانیان در محکمه جنایی بین المللی به آدر 
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