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ل المجني عليهمية ملء استمارة تمثكيفي  

 

 

 :متاحة في نسقينالمجني عليهم استمارة تمثيل 

 الموقع اإللكتروني للمحكمة الجنائية الدولية ( فيمن االستمارة يمكن ملؤه مباشرة  نسق إلكترونيcpi.int-www.iccإنزاله إلىالحاجة إلى  ) دون 
  الحاسوب؛ 

 :استمارة بنسق أو PDF  الموقع اإللكتروني للمحكمة الجنائية الدولية (من  لإلنزالمتاحة/cpi.int-www.icc(،  وإرسالها  بخط اليديمكن ملؤها
 ,ICC,VPRS, P.O. Box 19519قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم في المحكمة الجنائية الدولية على العنوان التالي: إلى 

CM, The Hague, The Netherlands 2500 ،أو بالبريد اإللكتروني على عنوان القسم:  .cpi.int-VPRS.Information@icc 
ً لكل مجني عليه/مجموعة من المجني عليهم، إما إلكتروني نوع واحد من االستمارات يُرجى، لتقديم استمارة التمثيل، اختيار ، وفق PDF نسقأو ب ا

  األمنية. الشواغل وأإمكانيات االتصال باإلنترنت/قدرة الحاسوب 
  
 

  1الصفحة 

  

هو: الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة  2020آذار/مارس  5إن نطاق تحقيق المدعي العام كما أذنت به دائرة االستئناف في 

مرتبطة تكون إضافة إلى جرائم أخرى مزعومة ، 2003آيار/مايو  1الجنائية الدولية المرتكبة على التراب األفغاني اعتباراً من 
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بالنزاع المسلح في أفغانستان ومتصلة بالقدر الكافي بالحالة فيها، والجرائم التي تكون قد ارتكبت على تراب دول أخرى أطراف في 

من نظام روما  15لمادة طلب المدعي العام اإلذن بالتحقيق عمالً با هو مبيَّن فيمثلما  2002تموز/يوليو  1األساسي منذ  نظام روما

  ).2017تشرين الثاني/نوفمبر  20األساسي المؤرخ في 

  

 

) من 2(18إن الغرض من اآلراء والشواغل التي يقدمها المجني عليهم فيما يتصل بطلب المدعي العام المقدم طبقاً للمادة 
 ان. فإنْ فغانستاستئناف تحقيقه في الحالة في أب لهاإلذن  مسألة نظام روما األساسي هو مساعدة قضاة المحكمة على البت في

ن قضاة المحكمة باستئناف التحقيق، فسيتسنَّى لمكتب االدعاء استئناف التحقيق في الجرائم المدعى بارتكابها في عالقة أذِ 
وعند التحقيقات، إذا تمت و. 2020آذار/مارس  5أذنت به دائرة االستئناف في كانت بالحالة في أفغانستان في حدود ما 

  .إذا ما ُجمعت األدلة الكافيةاألكبر  ةتُنسب إليهم المسؤوليالذين فراد األرفع قضية (أو قضايا) ضد يُحتمل ، تمامها

 .محتملة مستقبلية قضائية إجراءات أي في للمشاركة صفة عليهم المجني )2(18 المادة بموجب المقدمة اإلفادات تمنح ال
 الجنائية المحكمة تتوالها التي القضائية اإلجراءات في مشاركة طلب تقديم في الراغبين عليهم المجني على ويجب

 اإلجراءات تلك في المشاركة لطلب منفصلة استمارة يملؤوا أن المستقبل، في اإلجراءات بهذه الشروع حال في الدولية،
ً  عليهم يتعينقد و .إن شاؤوا األضرار جبر وفي  لهم عن ما جرى مؤيدات مستنديةو تحديداً  أكثر معلومات تقديم أيضا

 ً   .شخصيا

 

 

ر  تمثيل الفردي والجماعي للمجني عليهم في سياق طلب المدعي العام المقدم للدائرة اللقد صيغ هذا النموذج على نحو يُيَّسِ
  ) من نظام روما األساسي.2(18طبقاً للمادة 

(شخص طبيعي أو منظمة) يشير حصراً إلى الضرر (المباشر أو غير  مجني عليه واحدإما عبر  التمثيل الفردييمكن تقديم 
  .واحد ينوب عن مجني عليهو عبر ممثل أه، لحقالمباشر) الذي 

ً التمثيل  عتبرويُ  م نيابة عن مجني عليهما  جماعيا يمكن تقديم التمثيل الجماعي عبر ممثل ينوب عن ف. ن أو أكثراثنيْ إذا قُدِّ
  جمعية نسائية، إلى غير ذلك). ، سكان قرى بأكملها،عائالتمجموعات المجني عليهم (مثالً: 

  

ً كنت فرداً مجنيإذا   داعياسمك كما يرد في وثائق هويتك. وال بذكر ، 1السؤال  نع اإلجابةعن نفسه، يُرجى  نيابةً  إفادةم عليه يقدِّ  ا
  .أصلية يرجى عدم إرسال وثائق، إفادتكتقديم وثائق تدعم في . وفي حال رغبتك 3و 2السؤالين  نلإلجابة ع

  

 

ما يرد في اسمك كبذكر ، 1السؤال  نع اإلجابة، يرجى مجموعة من المجني عليهمشخصاً/منظمة تمثل وإذا كنت  :1السؤال 
  الهوية/وثيقة التسجيل؛

  .3و 2السؤالين كذلك (أعاله) و 1على السؤال اإلجابة  ، يُرجى منكشخصاً أو منظمة تمثل مجموعة من المجني عليهمإذا كنت 
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، بما فيها تفاصيل عن كيفية مم طلب التمثيل هذا نيابة عنهيُقدَّ  نبالمجني عليه (عليهم) الذيلعالقة التي تربطك ا: وصف 2السؤال 
حكومية تنّفذ  رمنظمة غيأو اتصالك بالمجني عليهم وعن االتصاالت التي تبادلتموها (مثالً، محاٍم على اتصال مباشر بالمجني عليهم، 

يرجى أيضاً إرفاق بيان يؤكد أن الشخص/المنظمة يتصرف ؛ الخ.). المحلية اتبرامج في أفغانستان وتشكل شريكاً موثوقاً للجماع
  .      المعنيين بموافقة جميع المجني عليهم

  

   

يبي، يرجى تدوينه عطاء عدد تقرإ سوى: العدد الدقيق للمجني عليهم الذين تُقدم استمارة التمثيل نيابة عنهم. وإذا لم يتسَن 3السؤال 
  وتفسير أسبابه.

 

 
 . 4السؤال ، تقديم جميع التفاصيل المطلوبة في ةارات التمثيل الفردياستميرجى في 

 تقديم البيانات التالية:    ،قدر اإلمكان ،عليهم استمارة التمثيل، يُرجى شخص أو منظمة تمثل مجموعة من المجنيفي حال أودع 

 3من الباشتون،  35من األفغان،  51أو القبائل التي ينتمون إليها (مثالً:  جنسيات أفراد المجموعة أو المجموعات اإلثنية بيان 
 من األوزبك). وإذا كان بعض المجني عليهم من عديمي الجنسية، يجب ذكر ذلك أيضاً.   1من الهزارة،  12من الطاجيك، 

 امرأة)؛  48رجالً و 51جنس أفراد المجموعة (مثالً:  بيان 
 العمر  -مجنياً عليه  15؛ 55إلى  18العمر  –مجنياً عليه  79؛ 18إلى  0العمر  –عليهم  نيمج 8 :الفئة العمرية (مثالً  بيان

 .     xxxx السنة/xx الشهر/xx )؛ ولتدوين تاريخ الميالد، يرجى اتباع الصيغة التالية: اليوم55الـ فوق
 اللغة الدارية)؛ –مجنياً عليه  38الباشتو؛  لغة –مجنياً عليه  55أفراد المجموعة (مثالً: يتكلمها اللغات التي  بيان 
 كابل، قندهار، الخ)؛ :(مثالً  أماكن منشأ أفراد المجموعة 

 همجنياً علي 38كابل؛  –اً عليه مجني 55القرية/الوالية) (مثالً: البلدة/أماكن اإلقامة الحالية ألفراد المجموعة (المدينة/ بيان – 
  بانوا). –مجنياً عليه  17غيزاب؛ 

  
  
 

 
وصف دقيق للوقائع وتفصيل تجربة المجني عليه  تقديمما حدث للمجني عليه (عليهم) شخصياً. ومن المهم  توضيح: يرجى 5السؤال 
 . يرجى أيضاً تحديد من يعتبره المجني عليه (عليهم) مسؤوالً عن األحداث. الشخصية(عليهم) 

المجموعة التي  تبيّنيمكن االكتفاء بتقديم معلومات ف ن عن األحداث،يمسؤولاألشخاص ال هويةوإذا لم يكن المجني عليه (عليهم) يعرف 
يمكن االكتفاء فذلك. وإذا لم يكن المجني عليه (عليهم) يعرف المسؤول عن األحداث،  المجني عليه (عليهم) وسبب اعتقادإليها  ونينتم

 .  ةغير معروف الجريمة مرتكبيهوية باإلجابة بأن 

  .المحدود حيزهااالستمارة إلى  ءوالتنبه لدى مل اإليجازرجى في الوقت عينه التزام يُ 
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  مدينة قريبة من المكان الذي جرت فيه األحداث. بلدة أو . يُرجى إن أمكن ذكر اسم التحديد: يرجى 6لسؤال ا

  

  

  

 

اً، يرجى تدوين تاريخ تقريبي، وإن تعذر ذلك، يرجى تقديم معلومات قد تساعد في تحديد روفإذا لم يكن تاريخ األحداث مع: 7السؤال 
  تاريخ األحداث أو تاريخ تقريبي لها.   

  

  

 

 2الصفحة 

 
المجني عليه (عليهم) شخصياً، سواء  خبرهاناة التي اضرر أو المعل: يرجى تقديم معلومات عن الطبيعة المحددة لإلصابة أو ا8السؤال 

 أخذ. وت7و 5من جراء األفعال أو األحداث المبينة في السؤالين  األقربين األسرةمباشرة أو بصورة غير مباشرة، نتيجة معاناة أفراد 
تسبب هذه تها. وقد اختصاص إطارتندرج في  يالمحكمة بأشكال مختلفة من الضرر الذي قد يعاني منه المجني عليه نتيجة الجرائم الت

المحكمة  أخذ. وقد تهأو شهد خبرهالجرائم بمعاناة جسدية تصيب الشخص المعني، أو بأذى نفسي يؤثر على عقل الشخص من جراء ما 
ً ب أيضاً  ؤخذالجريمة، أو الخسارة االقتصادية. وقد يُ  كنتيجة منجرة عنتعرضها للضرر الممتلكات أو كفقدان مادي الضرر الأيضا
 . في المجتمع المحليالفرص (فرصة الدراسة مثالً) وخسارة المركز االجتماعي  بضياع

 المحدود حيزهااالستمارة إلى  ءوالتنبه لدى مل اإليجازيرجى في الوقت عينه التزام 

 

 

من القضاة المدعي العام  طلب بشأنوشواغلهم عرض آرائهم للمجني عليهم ل إتاحة الفرصةهذه األسئلة يُقصد ب: 11و 10و 9األسئلة 

فيما إذا  هذه اآلراء قضاة المحكمة في البتأفغانستان. وستساعد  في حالةالفي الجرائم المدعى بارتكابها في  استئناف تحقيقهاإلذن ب

  في أفغانستان. استئناف التحقيق في الحالةكان ينبغي قبول طلب المدعي العام 

 

 

أي آراء أو شواغل بخصوص طلب االدعاء التعبير عن " نعم"بـ 9أجابوا على السؤال  ن،  يمكن للمجني عليهم الذي10في السؤال 

  من القضاة اإلذن باستئناف التحقيق.
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أية مسائل  واذكري" أن يعرضوا شواغلهم بخصوص التحقيق وال"بـ 9أجابوا على السؤال  ن، يمكن للمجني عليهم الذي11في السؤال 
 .  وجيهةأخرى يرونها 

 .المحدود حيزهااالستمارة إلى  ءوالتنبه لدى مل اإليجازيرجى في الوقت عينه التزام 

  

 

 نن الدائرة ستُخطر جميع المجني عليهم الذيإ: يرجى تقديم معلومات االتصال بالشخص أو المنظمة التي تمأل االستمارة، إذ 12السؤال 
  أي مستجدات في اإلجراءات.  ىمة أيضاً المجني عليهم علكع قلم المحالمدعي العام. وسيُطلِ قدموا طلبات تمثيل بقرارها بشأن طلب 

  

  

 

صحة المعلومات المقدمة. ويؤكد المجني ل تأكيداً  الستمارةل ات التي تمثل المجني عليهمالمنظمالمجني عليهم/ يُعتبر توقيع
 . تقديم إفاداتعليهم/المنظمات التي تمثل المجني عليهم أيضاً، من خالل توقيع االستمارة، نيتهم 

  شخص/منظمة تمثل عدة مجني عليهم، يكفي أن يوقع الممثل االستمارة.  اإلفادةم وفي حال قدَّ 

  

 

 

  فية لكي تُعتبر االستمارة كاملة.ال ضرورة لتقديم أية وثائق إضا

تمثيل إلى قسم مشاركة الإرسالها مع استمارة  يُستحسنفي إرفاق وثائق،  رغب المجني عليهم/المنظمات التي تمثل المجني عليهمفي حال 
 International Criminal Court, Victimsالمجني عليهم وجبر أضرارهم في المحكمة الجنائية الدولية على العنوان التالي: 

Participation and Reparations Section (VPRS), P.O. Box 19519, 2500 CM, The Hague, The Netherlands ، البريد بأو
  cpi.int-VPRS.Information@icc  عنوان التالي:الاإللكتروني على 

إرفاق نسخ من الوثائق  ويجوزبل نسخاً منها فقط.  أصليةوثائق المجني عليهم/المنظمات التي تمثل المجني عليهم  وينبغي أال يرسل
الطبية وسجالت  ر، كتقارير الطب الشرعي والتقاريسديدة في اإلفادةالتي يعتبرها المجني عليهم/المنظمات التي تمثل المجني عليهم 

   . PDFالشرطة والمحاكم والصور واألفالم، الخ، باستمارة التمثيل بنسق 

 على عنوان البريد اإللكتروني التالي: ارهم في المحكمة الجنائية الدوليةقسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضريرجى االتصال ب

cpi.int-VPRS.Information@icc .للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية تقديم وثائق إضافية ،  

 

 

 

 


