
                                                            2021 Representation form – Guidelines [PRS]                                       1 

 

 

نينمودن فورمهٔ اظهارات متضرر لينحوه تکم  

 

  

 فورمه عرض اظهارات متضررين و قربانيان به دو شکل در دسترس است:

  ايت محکمه جنايی بين المللی����خه آنالين اين فورمه که در ويب س��وجود دارد و  بدون نياز به دونلود کردن فورمه، آنالين خانه  )cpi.int-www.icc/(نس
 پری شده ميتواند؛

  :ًمحکمه جنايی بين المللی اين فورمه در ويب سايت  ،نسخه پی دی ايف  قابل دونلود شدنمتناوبا)/cpi.int-www.icc( قابل دسترس ميباشد که اين فورمه
 :با دست خانه پری شده و به آدرس ذيل بفرستيد بايد

  ICC, VPRS, P.O.  Box 19519, 2500 CM, The Hague, The Netherlands  وياهم به بخش مشارکت و معاوضه متضررين به آدرس

  tcpi.in-VPRS.Information@icc.ايميل ذيل ارسال گردد: 

را انتخاب کنيد، آنالين يا پی دی ايف، نظر به  يک نوعِ منفرد فورمهگروهی از متضررين، لطفاً \به منظور ارائٔه اظهارات، برای هر متضرر

  کمپيوتر و نگرانی های امنيتی تان.\ظرفيت انترنت
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  ١صفحٔه 

 

توسط اتاق استيناف منظور شده است عبارت است از: جرايم داخل صالحيت قضايی  ٢٠٢٠مارچ  ۵محدودهٔ تحقيقات سارنوال، چنانچه به تاريخ 

بدينسو، در قلمرو افغانستان ارتکاب يافته اند، به شمول ساير جنايات ادعا  ٢٠٠٣می  ١محکمٔه بين المللی جنايی (ای سی سی) که از تاريخ 

بدينسو در قلمرو ساير  ٢٠٠٢جوالی  ١نده با اين وضعيت دارند، و از تاريخ شدٔه که با جنگ مسلحانه در افغانستان نهفته اند، و رابطٔه بس

سارنوال برای منظوری تحقيق مطابق مادٔه  ٢٠١٧نومبر  ٢٠چنانچه در درخواست  مورخ  کشور های عضو اساسنامهٔ روم ارتکاب يافته اند،

 اساسنامهٔ روم ذکر شده اند. ١۵

  

 

اساسنامهٔ روم ارائه ميشوند اينست  ١٨)٢که توسط متضررين در رابطه به درخواست سارنوال مطابق مادهٔ (هدف از نظريات و نگرانی های 

تا با قضات محکمهٔ بين المللی جنايی در خصوص فيصلٔه منظوری درخواست سارنوال برای از سرگيری تحقيق در وضعيت افغانستان کمک 

را منظور کنند، دفتر سارنوال ممکن تحقيقات خود را در مورد جناياتی که در رابطه  کند. در صورتيکه قضات محکمه از سرگيری تحقيقات

توسط اتاق استيناف منظورو شده است. در صورت  ٢٠٢٠مارچ  ۵به وضعيت افغانستان ارتکاب يافته اند، در محدودهٔ از سربگيرد که به تاريخ 

و زمانيکه که تحقيقات تکميل شدند، اگر شواهد بسنده جمع آوری شده باشد، يک قضيه (يا قضايا) ممکن بر عليه اشخاصی مطرح شود که 

 بيشترين مسئوليت را بدوش دارند.

اشتراک در اقدامات ممکن قضايی را در آينده نميدهد. متضررينی که ارا ئه شده اند به متضررين حق  ١٨)٢اظهارات فعلی که تحت مادٔههٔ (

عالقه دارند برای اشتراک در اقدامات قضايی در حضور محکمٔه بين المللی جنايی درخواست بدهند، در صورتيکه يک قضيه در آينده مطرح 

ات تکميل کنند. آنها ممکن مجبور به فراهم نمودن معلومات شود، بايد در صورت عالقه مندی، يک فورمهٔ جداگانه را برای اشتراک در آن اقدام

  خاص و مدارک حمايوی در مورد انچه باشند که شخصاً برای آنها اتفاق افتاده است.
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ٔه روم اساسنام ١٨)٢اين فورمه برای تسهيل اظهارات انفرادی و جمعی متضررين در چوکات درخواست سارنوال به اتاق محکمه مطابق مادٔه (

 طراحی شده است.

ميتواند توسط يک متضرر (يک شخص طبيعی يا سازمان) فراهم شود که تنها به صدمٔه اشاره ميکند که خودش (مستقيم يا  اظهارات انفرادی

 غير مستقيم) از آن آسيب ديده است، يا ميتواند توسط يک نماينده به نماينده گی از يک متضرر فراهم شود. 

گردد. اظهارات جمعی ميتواند توسط يک نماينده  دو متضرر يا بيشتر از آن فراهمتلقی ميشوند که به نماينده گی از  جمعیاظهارات زمانی 

  به نمايدنده گی از گروهی از متضررين (بطور مثال خانواده ها، نفوس تمام يک قريه، اتحاديهٔ خانم ها، و غيره) فراهم شود.

 

  .روم طرح ريزی شده است اساسنامه) ٣فقره ( ١۵اظهارات فردی و جمعی تحت ماده  عرضاين فورمه برای تسهيل 

را همان قسم که در اسناد هويت  ، نام خودپرسش اوللطفا در  عرض اظهارات تان را تقديم می کنيد،هستيد که خود  فرد قربانیيک اگر شما 
را نداريد. اگر می خواهيد اسنادی را در حمايت  ٣و ٢بنويسيد و در اين صورت شما نيازی به پاسخ دادن به پرسش  شما نشان داده می شود،

  .لطفا اسناد اصلی را ارسال نکنيداز خود ارائه کنيد، 

  

  

ذکر هويت  خود را، طوريکه در کارتنام  ١پرسش  به را ميکنيد، در جواب  قربانيانيک گروه از  هستيد که نمايندگیسازمان /فردشما اگر 
  گرديده است، بنويسيد.

 

هستيد که از گروهی از متضررين نماينده گی ميکنيد، لطفاً سوال شماره يک را (در باال) و همچنان سواالت شماره  سازمانی\اگر شما شخص

  را پاسخ دهيد. ٣و  ٢

  

  

  

 

نمايندگی انجام شده است را شرح دهيد. از جمله جزئيات نحوه تماس با قربانيان و رابطه شما با قربانی (ها) که از طرف انها  :٢پرسش 
به عنوان مثال بعنوان وکيلی که در ارتباط مستقيم با قربانيان است يا يک سازمان غيردولتی يا  :جزئيات مربوط به نحوه ارتباطات شما با انها

همچنان لطفا يک بيان را نيز درج کنيد که تاييد نماييد . و غيره کار می کنيد  نستاندر افغا را يک شريک اجتماعی قابل اعتماد که پروژه ها
  که عملکرد شخص/سازمان به رضايت تمامی متضررين ذيدخل ميباشد.
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. اگر شما فقط می توانيد يک عدد تقريبی را ارائه کنيد، لطفا اين عدد را تذکر دهيد تعداد دقيق قربانيان که شما نماينده آنهاهستيد :٣پرسش   

   ح کنيد.توضيدهيد و ذکر ت

 

                                                  

 

 .دهيد ارائه را ۴ پرسش در شده درخواست جزئيات تمام لطفا ،باشد بوده فرد يک متقاضی صورتيکه در
 

 :دهيد ارائهرازير موارد لطفا ،است شده یپر خانه کند می را قربانيان از گروهی از نمايندگی که سازمان يا فرد سوی از فورمه اين اگر
  ۵١يا قبايل اعضای گروه را ذکر کنيد (بطور مثال: تفکيک مليت های اعضای گروه؛ در صورت امکان تفکيک گروه های قومی 

 اگر برخی از قربانيان بدون مليت باشند بايد در اينجا ذکر شود.  .ازبک) ١هزاره،  ١٢تاجيک،  ٣پشتون،  ٣۵افغان، 
 زن ۴٨و  مرد ۵١: مثالً ( تفکيک جنسيت اعضای گروه( 
 ) و باال ۵۵ سن – قربانی تن ١۵، ۵۵-١٨ سن – قربانی تن ٧٩، ١٨-٠ سن – قربانیتن  ٨: مثالً عمر يا سن( 
 دری) – قربانی تن ٣٨تو، شپ – قربانی تن ۵۵: مثالً ( لسان هايی که توسط اعضای گروه صحبت می شود 
 قربانی تن ۵۵ مثالً:) (شهر/قريه/واليت( سکونت فعلی اعضای گروهتفکيک  )غيرهندهار و ق: کابل، مثالً ( اعضای گروهاصلي  سکونت – 

 پروان). – قربانی تن ١٧يزاب، گ – قربانی تن ٣٨کابل، 

 

ً در مورد اينکه به متضرر. ۵ سوال متضررين شخصاً چی اتفاق افتاده است مشخص باشيد. ضرور است تا در مورد حقايق و جزئيات \لطفا

 تجارب شخصی متضرر توضيحات دقيق فراهم شود. 

متضررين نميدانند که اشخاص مطرح که مسئوليت حوادث را بدوش دارند کی هستند، ارائه نمودن بعضی از معلومات تا گروهی \اگر متضرر

متضررين \را مشخص بسازد که ارتکاب کنندٔه متهم به آن ربط دارد کفايت ميکند، و همچنان اينکه چرا متضرر به اين باور است. اگر متضرر

 ه کسی مسئول حوادث است، کفايت ميکند تا در پاسخ تان اشاره کنيد که مرتکبين نا معلوم  هستند. نميدانند که چ

  در عين زمان، لطفاً مختصر باشيد و در زمان تکميل نمودن اين فورمه متوجه محدوديت های آن باشيد.
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 ٢صفحٔه 

  

 ذکر کنيد.  نزديکی محل حادثه را کوچک دردر صورت امکان، نام يک شهر کالن يا شهر : ۶سش پر

  

  

  

در صورتيکه تاريخ واقعه نامعلوم باشد، لطفاً يک تاريخ تخمينی را فراهم سازيد؛ هر گاه اين ممکن نباشد، لطفاً هر نوع معلوماتی را  :٧سوال 

 تخمين تاريخ واقعات کمک کند.\فراهم کنيد که ميتواند در تثبيت

  

  

  

بطورم غير مستقيم نظر به رنج  متضررين شخصاً بطورم مستقيم يا\لطفاً در مورد نوع دقيق جراحت، خساره يا رنجی که متضرر: ٨ سوال

تشريح شده است معلومات فراهم سازيد. محکمهٔ  ٧تا  ۵يک عضو نزديک خانواده، در نتيجهٔ اقدامات و واقعاتی تجربه کرده اند که در سواالت 

نواع مختلف صدمه را ميشناسد که ممکن متضررين از آن در نتيجهٔ جنايات تحت صالحيت قضايی محکمه رنج ببرند. اين بين المللی جنايی ا

و آسيب روانی شوند، که در آن ذهن يک شخص به سبب انچه او تجربه کرده است يا شاهد آن بوده است  جنايات ميتوانند سبب رنج جسمی

شناخته شود، بطور مثال از دست دادن يا تخريب ملکيت در نتيجهٔ جنايت، زيان اقتصادی. از دست دادن صدمه ميبيند. آسيب مادی هم ميتواند 

 فرصت ها (بطور مثال تحصيل) و از دست دادن موقف اجتماعی در جامعه نيز ميتواند در نظر گرفته شود.

 اشيد.لطفاً مختصر باشيد و در زمان تکميل نمودن اين فورمه متوجه محدوديت های آن ب

  

  

  

به هدف اين طراحی شده اند تا برای متضررين فرصت رسانيدن نظريات و نگرانی هايشان را در مورد در خواست  ١١و  ١٠، ٩سواالت 

. اين نظريات با سارنوال برای منظوری از سرگيری تحقيقات توسط قضات در مورد جرايم ادعا شده در وضعيت افغانستان فراهم سازند

قضات محکمٔه بين المللی جنايی کمک خواهد کرد تا در خصوص منظوری يا عدم منظوری درخواست سارنوال برای از سرگيری تحقيقات 

 در وضعيت افغانستان فيصله کنند.
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شانرا در مورد  یها یو هچمنان نگران اتيجواب داده اند ممکن بخواهند تا نظر یبل ٩که به سوال شماره  یني، متضرر١٠در سوال شماره 

توسط قضات نقل کنند. قاتيتحق یرياز سرگ یمنظور یدرخواست سارنوال برا  

 

 

توضيح دهند  یبررساين در رابطه با نگرانی های خويشرا  می توانند پاسخ نخير ارائه نمودند ٩ی که در پرسش شماره انيقربان ١١پرسش در 

  . به عقيده آنها، را مطرح کنندديگر مسايل مربوطه، و 

 لطفاً اظهارات خويشرا بطور فشرده بيان نموده و محدوديت اين فورمه را حين تکميل کردن آن در نظر داشته باشيد. 

 

 

 

 هخود را در رابطه ب ميمحکمه تصIIIم رايز ،ارائه کنيد اسIIIتپری کرده را که فورمه را خانه  یسIIIازمان ايفرد   تماس اتيلطفا جزئ: 12 س///وال

سارنوال به تمام  ست  شانرا تقديم نموده ینيمتضرردرخوا  شرفتيرا در مورد پ نيدفتر ثبت متضرر همچنان. خواهد فرستاد، اند که اظهارات 

 ها در طرزالعمل مطلع خواهد ساخت.

  

 

 

 اي انيفورمه از طرف قربان یصحت اطالعات ارائه شده را دارد. امضا دييتأ یمعنا انيقربان یندگيسازمان نما/انيفورمه از طرف قربان یامضا

 تن کياز  شIIتريب به نيابت سIIازمان اي شIIخص وتوسIIط  عرض اظهاراتخود را دارد. اگر  یندگيقصIIد نما  دييتأ یمعنا انيقربان هءنديسIIازمان نما

  .دارد تيکفا ندهينماتن  کي یانجام شود امضا (گروه از قربانيان) یقربان
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سازمان /انيقربان شوند. یتا اظهارات کامل تلق شوديتقاضا نم شتريکدام مدارک ببرای تکميل نمودن عرض اظهارات، ارائه اسناد مزيد الزم نميباشد. 

بين المللی ، بخش اشIIتراک و معاوضIIه  الزم اسIIت اسIIناد متذکره را يکجا با اظهارات خويش به محکمه جنايیبه ارائه اسIIناد هسIIتند،  ليکه ما انيقربان هندينما

 متضررين به آدرس ذيل بفرستد:

International Criminal Court, Victims Participation and Reparation Section, P.O.  Box 19519, 2500 CM, The Hague, The 

Netherlands  

  tcpi.in-VPRS.Information@iccسال کنند: به آدرس ايميل ذيل ار )VPRS(  مشارکت و معاوضه متضررين بخشوياهم به 

سازمان های که از قرباينان نمايندگی می کند سناد  دينبا  قربانيان و  سناد نها را ارسال کنند. آ یپابلکه فقط کرا ارسال کنند اصل ا سازمان  اي انيقربان که ا
شIIود انها  یکه م رهيها و غ لميمحکمه، عکس ها، ف اي سيلطب عدلی،  راپور های پو اسIIناداسIIت، مانند   آن را مرتبط به عرض اظهارات انيقربان هءندينما

  .کرد ضميمه عرض اظهاراتفورمه نسخه پی دی ايف را به 

 tcpi.in-VPRS.Information@icc تماس شويد:به آدرس ايميل ذيل در  انيقربانو معاوضه بخش مشارکت  شتربايب حاتيتوض یبرا ازيت نردر صو

 


