
تُمأل هذه االستمارة باالستعانة بمن درَّبهم قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم

وال تطلب المحكمة الجنائية الدولية دفع أي رسوم في أي مرحلة من اإلجراءات–هذه االستمارة أو على إجراءات الطلب أي رسوم ال تترتب على
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لمنظماتالخاصة بااستمارة الطلب 
اسم المنظمة/المؤسسة

)بما في ذلك رقم التسجيل، إن ُوجد، و/أو التسجيل (بعثها، و/أو تأسيسها رسمياتاريخ 

المنظمة/المؤسسةاالسم الكامل للشخص المقدم لهذه االستمارة نيابًة عن

وظيفة الشخص المقدم لهذه االستمارة نيابًة عن المنظمة/المؤسسة
املنظمة أو املؤسسةنيابة عناتتصرف الصفة اليت حتديدُ◌رجىي

___/__________/رقم التسجيل
املعطى لطلبهرقم الن سبق له تقدمي طلب أن يذكرِمـــمَّ ُ◌رجىي

يُقدم هذا الطلبجراءات إلإلى أي مسار من ا)أ
متهمفي صورة إدانةراضر المشاركة في إجراءات القضية وكذلك في جبر األتريد املنظمة/املؤسسة نت االرجاء وضع عالمة يف كال الصندوقني إذا ك

في القضيةالمشاركة
)*متهمجبر األضرار (في صورة إدانةفي المشاركة

ماذا حصل للمجني عليه؟ صف األحداث بأكثر ما يمكن من التفصيل)ب
، لك أن تكتب على ورقة أخرى ُتذيِّلها بامسك وتوقيعكللمنظمة/املؤسسةإذا مل تكفك املساحة املخصصة لتقدمي وصفك الكامل ملا حصل 
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؟متى حصلت هذه األحداث)ت
؟أين حصلت هذه األحداث)ث
يتحمل المسؤولية عن هذه األحداث؟المنظمة/المؤسسةمن في نظر )ج

الحاصل إن أمكنالضرريُقدَّم الدليل على ؟منظمة/المؤسسةالذي سببته األحداث للالمباشرالضررما هو )ح

للمجني عليهم في المحكمة الجنائية الدولية؟طلب إلى الصندوق االستئمانيباستمارة الالمضمنة معلوماتالعلى تقديم منظمة/المؤسسةوافق التهل 

نعمال
سيتم جبر األضرار عبر الصندوق االستئماني للمجني عليهم في المحكمة الجنائية الدوليةمتهم،*في صورة إدانة

حقيقةبغي أخذ مضمونها على محمل العرف وأنَّه ينأصحيحة بأقصى ما أن المعلومات الـُمضمَّنة فيهالمذيَّل بتوقيعي هذا الطلب يِقرُّ بموجب تقديمأُ 

ةبيانات الشخص مودع الطلب نيابة عن املنظمة/املؤسس

يُرجى تقديم نسخ عن مستند هوية الشخص المتصرف نيابة عن المنظمة/المؤسسة

اسم العائلة

االسم األول

تاريخ امليالد/السن

ين عليه/الشخص  املتصرف نيابة عن املنظمة/املؤسسةتوقيع ا

التاريخ

املكان
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معلومات تخص المنظمة/المؤسسة

لماذا تريد المنظمة/المؤسسة المشاركة في اإلجراءات في المحكمة الجنائية الدولية؟ (سؤال يُطرح إذا كان ينطبق على الحالة))خ

جراء التعامل مع المحكمة بهاأيِّ شخص مرتبط أْمن ن المنظمة/المؤسسة أو أمْ بشأنالمجني عليه عندقلق من بواعث هل )د
الجنائية الدولية؟

يُرجى التعليل إذا كانت اإلجابة بنعمنعمال

ما هي لغة عمل المنظمة/المؤسسة؟)ذ

الـِمْلِكيِّة المتضررة هي ملكية ُمسخَّرة لـ:)ر
مناسبيُرجى اختيار صندوق أو أكثر حسبما هو

الدين
التعليم
الفن
أغراض خرييرة متعلقة بالعلوم

َمْعَلم تارخيي
مستشفى
أغراض إنسانية
  يُرجى التحديد-وغري ذلك–

المدعى بوقوعه؟الضررماذا كانت وضعية المنظمة/المؤسسة القانونية يوم حصول )ز
.قة إن أمكناملدعى بوقوعه (مثل شهادة التأسيس أو التسجيل)، إذا كان ذلك ساحناً، على أن تكون وثيقة ُمصادَ الضررتاريخ حصول عندأو تسجيلهاتأسيسها رسمياالمنظمة أو المؤسسة أو بعثدليل على يُرجى تقدمي 

منظمات خريية أو غري حكومية)تعليمية، أو فنية، أو علمية، أو اجتماعية أو خريية لألهايل أو لِقسم منهممنظمة منشأة لتقدمي خدمات طوعية، مبا فيها خدمات دينية، أو املنظمات غري احلكومية (

) مثل هيئة حكومية، مدرسة عامة، مستشفىهيئة نظامية(
) مثل مدرسة ابتدائية، وثانوية، وكلية تأهيلالتعليم (خاص) اهليئة(
 حمدودة، أو ذات مسؤولية حمددة بضمان(ذات مسؤولية حمدودة، أو ذات مسؤولية غريشركة(
) مثل وسيلة إعالم الكرتوين، صحافةكيان أهلي(
) تمع )مثل رابطة تعاونية، أو مجعية تعاونية للبناء، أو مؤسسة متويل أصغرمؤسسة خلدمة أفراد ا
شراكة
 يُرجى التحديد–غري ذلك-
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التمثيل القانوني)س

هل اختارت المنظمة/المؤسسة محاميا لتمثيلها أمام المحكمة الجنائية الدولية؟–أوالً 
نعم
 بهاالتصالوعناويناحملامياسماذكربنعماإلجابةكانتإذاال

دفع أجرة المحامياموارد مالية تتيح لهللمنظمة/المؤسسةهل –ثانياً 

نعم
ال

هل من بواعث قلق عند المنظمة/المؤسسة إذا ما مثلها محام/فريق قانوني ُموكٌَّل في نفس الوقت من مجني عليهم آخرين في –ثالثاً 
إجراءات المحكمة؟

نعم
إذا كانت اإلجابة بنعمالتعليليُرجى ال

ما هي الخصائص والسمات التي تعتبرها المنظمة/المؤسسة ضرورية في المحامي الذي توكله في إجراءات المحكمة؟–رابعاً 

في صورة عدم وجود توكيل عن المنظمة/المؤسسة:–خامساً 

مستقل من احملامني هل ترغب املنظمة/املؤسسة يف توكيل مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم يف احملكمة اجلنائية الدولية (مكتب )أ
ين عليهم يف إجراءات احملكمة)؟ باحملكمة اجلنائية الدولية ميثِّل ا

نعم
ال

هل ترغب المنظمة/المؤسسة في اختيار محام من قائمة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية؟)ب
نعم
ال
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عناوين االتصال بالشخص مودع الطلب نيابة عن المنظمة/المؤسسة:

العنوان
رقم/أرقام اهلاتف أو غري ذلك من طرق االتصال

الربيد االلكرتوين

اسم املرتجم، إن ُوجد

م إذابالشخص أو املنظمة ممَّن ساعد على مأل هعناوين االتصال كانت تنطبق على احلالة)ذه االستمارة (معلومات تُقدَّ

اسم العائلة

االسم األول

إذا كان ينطبق على احلالة)اسم املنظمة (يُقدَّم

رقم اهلاتف والربيد االلكرتوين (إن ُوجد)

العنوان

هذا الطلب:بينبغي عند االقتضاء إرفاق الوثائق التالية مع استمارة الطلب هذه. يُرجى التأشير على كل وثيقة مرفقة 

 تسجيلها (إجباري)، و/أو ها رمسياتأسيس، و/أو املنظمة/املؤسسةبعث نسخة عن مستند
(إجباري) نسخة عن مستند هوية الشخص مودع الطلب نيابة عن املنظمة/املؤسسة
 ِّا الشخص نيابة عننسخة عن مستند يبني املنظمة أو املؤسسة (إجباري)الصفة اليت يتصرف 
 جبرب األضرار (تُقدم هذه املعلومات فقط إذا  املنظمة/املؤسسة يد مطالب كاء األشخاص الذين ميكنهم تأاملشار إليه الذي حلق املنظمة/املؤسسة، مبا يف ذلك أمسالضررنسخة عن الوثائق اليت تثبت

ين عليه) كانت ذات وجاهة وكانت متاحة يف اإلبان دومنا كلفة على ا


