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جبر األضرار و/أو المشاركة في إجراءات المحكمة باألفراد لطلبالخاصةكيفية ملء االستمارة

ين عليهمباستمارة الطلب الخاصة بالمجني عليهم من األفرادهذه اإلرشادات تُعنى أو املنظمات. ويرجى ملء . وال تُعىن مبجموعات ا
استمارة الطلب إذا كنت قد تعرضت أنت أو أي شخص آخر تنوب عنه للضرر من جراء جرمية من اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص 

ارةاالستمهذهُصممتوقد، وترغب يف املشاركة يف اإلجراءات القضائية أو طلب جرب األضرار أمامها.اجلنائية الدولية (احملكمة)احملكمة
املشاركة.طلبلتقدميالالزمةاملعلوماتمجيععلىللحصول

أفضلحنوعلىاحملكمةعملولفهم.صحيححنوعلىملئهايفتساعدكحىتبعناية،التاليةالتعليماتقراءةرجىيُ االستمارة،ملءوقبل
ينمشاركةوعملية ينمشاركةبقسماخلاصاملعلوماتكتيبإىلالرجوعيرجىعليهم،ا املوقعيفاملتوفرأضرارهم،وجربعليهما

أضرارهم.وجبرعليهمالمجنيمشاركةقسمدرَّبهمبمنوُيستحسن ملء هذه االستمارة باالستعانة.للمحكمةاإللكرتوين

وعند.منفصلةطلباستمارةميألأناألضرارجربطلبأوو/احملكمةإجراءاتيفللمشاركةطلبٍ تقدمييفيرغبعليهجمينكلوعلى
:الطلباستمارةملء
مجيععنُجيَبملإذامكتملةغرياالستمارةاحملكمةتعتربوقد.اإلمكانقدروافيةإجابةاألسئلةمجيععلىاإلجابةيرجى

ين عليه ثانيًة للحصول على مزيد من املعلومات، .ناقصةإجابةعنهاأجيبإذاأواألسئلة، فتضطر احملكمة عندئذ االتصال با
ما من شأنه أن يبطئ سري هذه العملية.

مساحةاألسئلةبعضعناإلجابةاقتضتوإذاعن بعض األسئلة. لإلجابةاملخصصةالفراغاتمساحةضيقمراعاةيرجى
يناسموضعوينبغي.الطلبباستمارةوإرفاقهامنفصلةورقةيفاإلجابةمواصلةيرجىأكرب، ورقةكلعلىوتوقيعهعليها
لتفادي إضاعتها.بالطلبمرفقة

 وال قلم الرصاص سوداأل(احلربلكي تفهم احملكمة ما يرد يف االستمارة ويُرجى استعمال قلمبأوضح خط ممكنيرجى الكتابة (
القابل للمسح بسهولة.

يفاملشاركةلهحتقكانتإذاومااحملكمة،اختصاصيفتدخلجرميةيفعليهجمنياً الطلبمقدمكانإذافيمااحملكمةقضاةيبت
.احملكمةقلممكتبعهدةيفالقضاةإىلُحتالالاليتالطلباتوتبقى.متهمإدانةحاليفهأضرار جربو جراءات،اإل

ويرجى.الدفاعوإىلالعاماملدعيإىلالطلب،مقدمهويةفيهامبااالستمارة،يفالواردةاملعلوماتإحالةجيوزكانإذاماالقضاةرويقرّ 
.القضائيةاإلجراءاتسياقفيعلناً ُتكَشفقداالستمارةفيالواردةالمعلوماتبعضأنمالحظة

هذهذكرفيجبالطلب،استمارةيفتردمبعلوماتيتعلقفيماأواحملكمةمعبتعاملهيتعلقفيماأمنيةشواغلالطلبمقدمأبدىإذا
علىواألطرافالقضاةيُطَلعأنالقضائيةاإلجراءاتخالليمكنبأنهالعلميرجىلكن. 9السؤالعناإلجابةسياقيفالشواغل

.أمنيةلشواغلالطلبمقدمإثارةمنالرغمعلىالطلبفيالواردةالمعلومات
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عليه أم شخص ينوب عنه؟هل أنت المجني 
ين عليه  ين عليه. ويرجى مالحظة الفرق بني ا ُيشار يف خمتلف املواضع يف هذه االستمارة إىل الشخص الذي حلق به الضرر باسم ا

ص الذي ينوب عنه ألغراض احملكمة:والشخ

ين :هوعليها

ين(احملكمةاختصاصيفتدخلجرميةجراءمباشرضرربهحلقشخص )؛املباشرعليها

ين(بهصلةذيآخرشخصعلىوقعت) جرائم(جرميةجراءضرربهحلقشخص ).املباشرغريعليها

ينأسرةأفرادأحدالشخصكانإذا،مثالً ( اختصاصيفتدخلجرميةجراءمنالضررمنأخرىضروببهحلقتأوتويفالذيعليها
).أسرتهأفرادأحدفقدانعنالناجمالشخصيوالضرر) اجلرائم(اجلرميةتفاصيلوذكربامسه،استمارةملءعليهفيجباحملكمة،

ين عليه هو: الشخص الذي ينوب عن ا

ين عليهشخص يقدم طلباً  ينطبق على:األمر وهذا .إىل احملكمة نيابة عن شخص آخر هو ا

ين عليهم غري القادرين على تقدمي م على تقدمي مثل بأنفسهم (الطلب ا األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة اليت تؤثر يف قدر

؛الطلب)

ين م ذلك الشخص موافقتهتقدمي الطلب نيابة عنهم وأعطواعليهم الذين يفضلون أن يطلبوا من شخص آخرا
عنهم.للتصرف نيابةً 
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من االستمارة1الصفحة 

.الشخص الذي ينوب عنهال بعليهين باالقسم معينهذا 

ينهويةإثباتمننسخةإرفاقجيبأ.  جوازالتصويت،بطاقةامليالد،شهادةالوطنية،اهلويةبطاقة: مثالً (باالستمارةعليها
وكالةعنصادرةبطاقةخميم،عنصادرةتسجيلبطاقةحملية،سلطةمنرسالةالعمل،أوالطالببطاقةالقيادة،رخصةالسفر،

بإرسالواالكتفاءاألصلية،الوثائقإرسالعدميرجىالربيد،طريقعنالطلباستمارةإرسالوعند).ضرييبمستندإنسانية،
أواالسمجئة: مثالً (املقدماهلويةمستنديفالواردةاملعلوماتعنخمتلفةاالستمارةيفمعلوماتأيكانتوإذا.منهانسخ
إىلبوضوحاإلشارةمعمنفصلةورقةيفأومباشرة،اإلجابةجبوارإمااالختالف،سببتوضيحيرجى،)امليالدتاريخ
.املوجودالتناقض/اخلطأ
ينميالدتاريخكانإذاب.  يرجىذلك،تعذروإذاتقريبيني؛سنأوميالدتاريخإدخاليرجىمعروفني،غريسنهأوعليها
امنمعلوماتتقدمي .التقرييبالسنحتديديفتساعدأنشأ

ينجنسحتديديرجىج.  .عليها

ين) جنسيات(جنسيةأذكرد.  ينكانوإذا. عليها .املوضعهذايفذلكذكرفيجباجلنسية،عدميعليها

ينمجاعةاذكراحلال،انطباقعنده.  . قبيلتهأواإلثنيةعليها
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ينرغبوإذا. االستمارةميكن للمجين عليه أن خيتار املشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة وطلب جرب األضرار عن طريق هذه .1 يفعليها
مالحظةويرجى.“األضرارجرب”و“املشاركة”خانَيتْ يفعالمةوضعلهفينبغيكليهما،األضرارجربوطلباإلجراءاتيفاملشاركةطلب

لعدم تيّسرها للمجين عليه مباشرًة وجماناً (األضرارجربطلبلالداعمةاإلضافيةالوثائقإرفاقاالستمارةلقبولاملرحلةهذهيفُيشرتَطالأنه
).ملئه االستمارةعند

ينكانوإذا ميثلهحمامخاللمناحملكمةإجراءاتبشأنوشواغلهآرائهعرضمبعىن،فقطالقضائيةاإلجراءاتيفاملشاركةيفيرغبعليها
فقط، القضائيةاإلجراءاتفيالمشاركةفييرغبعليهالمجنيكانوإذا.“ملشاركةا”خانةيفعالمةوضعلهفينبغياحملكمة،قاعةيف
.7ال داعي إلى اإلجابة على السؤال رقمف

ينمشاركةبقسماخلاصاملعلوماتكتيبإىلالرجوعويرجى .احملكمةإجراءاتيفاملشاركةعناملعلوماتمنملزيدأضرارهموجربعليهما

ينكانوإذا منماكلاألضرارجبربويقصد.“األضرارجرب”خانةيفعالمةيضعأنفيكفي،فقطالضررجبرطلبفييرغبعليها
ينيساعدأنشأنه املمتلكاتوإعادةاملساعدةمنمتنوعةوأشكاالً التعويضذلكيشملوقد. ضررمنبهحلقماجربعلىعليها

مأل الصفحات فقط، عليه أن يالضررجبرطلبفييرغبعليهالمجنيكانوإذا.العليناالعتذارمثلاملعنويةأوالرمزيةوالتدابري
.األربع من استمارة الطلب

ينمشاركةبقسماخلاصاملعلوماتكتيبإىلالرجوعويرجى .جرب األضرارعناملعلوماتمنملزيدأضرارهموجربعليهما

وبيانللوقائعواضحوصفتقدمياملهمومن. أسرتهعليه و/أو أفراد للمجنيحدثماوصفيفاإلمكانقدردقيقاً تكونأنيرجى.2
ينمصلحةومن.عليهللمجينالشخصيةاالنطباعات (و/أو ما تعرض له أفراد هلاتعرضاليتلألحداثوواقعيواضحبيانتقدميعليها

كلشرحيرجىخمتلفة،) مكان(أماكنأو/و) تاريخ(تواريخيفخمتلفةأحداثوقوعحالويف.الدقةوجهعلىيتذكرهاكما،أسرته)
.حدوثهتاريخوذكرواضحاً شرحاً منهاحدث
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تاريخكانوإذا).السنة/الشهر/اليوم) (احلوادث(احلادثفيهوقعالذياحملددالتاريخاذكرأمكن،وإذا.بالدقةالتحلييرجى.3-4
امدىمثالً،(لألحداثتقرييبتاريخذكرفريجىمعروف،غرياألحداث أوالدينيةكاألعيادمعروفةأحداثأوكربىأحداثمنقر

املدينةأوالبلدةاسماذكرأمكن،وإذا).يتفقكيفماأواألخبار،تداولتهامسلحةهجماتأوعامة،تذكاريةمناسبةأيأواالنتخابات
.منهابالقربأواألحداثفيهاوقعتاليت

تبّني معلوماتبتقدمييكتفيأنفيمكناألحداث،هذهعناملسؤولنياألشخاصأوالشخصهويةيعرفالطلبمقدميكنملإذا.5
إىلوماا،يتحدثونكانوااليتاللغةأواملزعوموناجلرائممرتكبويرتديهكانالذيالرمسيالزيوصفمثًال،(إليهاينتموناليتاجلماعة

ينكانوإذا).ذلك .لذلكاملخصصةاخلانةيف“أعرفال”بـباإلجابةيُكتفىاألحداث،هذهعناملسؤوليعرفالعليها

ا واملبينة يف السؤال رقميرجى.6 ين عليه جراء اجلرائم املدعى  . 2وضع عالمة يف اخلانة أو اخلانات املتعلقة بنوع الضرر الذي تعرض له ا
وبعد وضع عالمة في ويرجى املالحظة أنه جيوز وضع عالمة يف عدة خانات وأن قائمة األمثلة املذكورة حتت كل منها ليست جامعة. 

.التي وضع فيها عالمةبة، على المجني عليه أن يقدم تفاصيل في الفراغ المخصص لذلك بجوار الخانة الخانة المناس

ينمنهيعاينالذيالضررمنخمتلفةبأشكالاحملكمةوتأخذ هذهتتسببوقد.اختصاصهاإطاريفتندرجاليتاجلرائمجراءمنعليها
تأخذوقد.شهدهأوخربهماجراءمنالشخصعقلعلىيؤثرنفسيأوعاطفيبأذىأواملعين،الشخصتصيبجسديةمبعاناةاجلرائم
تقتصر األضرار وال.احملكمةاختصاصضمنتندرججرميةجراءمنللضررتعّرضهاأواملمتلكاتكفقداناملاديبالضررأيضاً احملكمة

ين يقوىالأنعلى اجلسدية والنفسية واملادية منها بل مثة أنواع أخرى من األضرار اليت ال تدخل بالضرورة يف الفئات الثالث املذكورة، ك ا
ترغب يف ذكر إذا كنت “) أضرار أخرى(”أو أن تضيع عنه فرص تعليمية وغري ذلك. ويرجى وضع عالمة يف اخلانة الرابعة العملعلىعليه 

ضرراً من نوع آخر.

ينكانإذاماتوضيحويرجى إذاماذكريرجىكذلك،احلالكانتفإذاأو األضرار اليت تعّرض هلا. الضررمنيعانييزالالعليها
ينيعوهلمآخرينأشخاصعلىيؤثراملستمرالضررذلككان .آخرحنوعلىأومالياً عليها

ينكانوإذا اليتالوثائقعنفضالً فينبغي،اً من أسرته أو أقاربه، أفرادفرداً أو تستهدف) جرائمأو(جرميةجراءللضررتعرضقدعليها
ينهويةتثبت ) 1: (ذلكأمثلةومن.بينهماتربطاليت) الوثيقةالعالقةأو(القرابةصلةيثبتدليلباالستمارةيُرَفقأنوأسرته،عليها

.هويتيهماوثيقيتمننسخةبهمرفقاً شاهدانيوقعهإقرار) 2(أوالوفاة؛شهادةأوالزواجعقدأوامليالدشهادة
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من االستمارة2الصفحة 

. بنوع جبر األضرار الذي يرغب المجني عليه طلبه، يرجى وضع عالمة يف اخلانة أو اخلانات املتعلقة 7لإلجابة على السؤال رقم.7
األخذ بالنقاط الثالث التالية:ويرجى 

عند انتهاء احملاكمة؛المتهمُأدينإذاإالاألضرارُجتربال. 1

قبل النطق باحلكم النهائي؛يمكن أن تستغرق اإلجراءات القضائية عدة سنوات. 2

.محدودة وأقّل مما كان متوقعاً . قد تكون املوارد املتوفرة جلرب األضرار 3

ين عليهوكما وأشكاالً التعويضذلكيشملوقد.ضررمنبهحلقماجربعلىورد فيما سبق، ُجتَرب األضرار بأي طريقة كفيلة مبساعدة ا
ين عليهم.التذكاريالنصبإقامةو العليناالعتذارمثلاملعنويةأوالرمزيةوالتدابرياملمتلكاتوإعادةاملساعدةمنمتنوعة ة إحياء لذكرى ا

كالمها) وكيفية جرب األضرار. فلن يتلقَّ أممجاعي أمويرجى املالحظة أن قضاة احملكمة هم الذين يقّررون نوع جرب األضرار املناسب (فردي 
ين عليه بالضرورة ما طلبه من تدابري جرب األضرار. ا

ين عليه أن التعويض املايل “ التعويض”(أعاله)، ينبغي وضع عالمة يف خانة 7وفيما خيّص اخليارات املعروضة يف السؤال رقم إذا ارتأى ا
ين عليه من ممتلكات وإ ذا  هو أنسب تدبري جلرب الضرر الذي تعّرض إليه. كما ينبغي وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا تعّذر تعويض ما فقده ا

كان التعويض املايل وحده كفيالً جبرب ضرره.

ين عليه أنه تعّرض لضرر جراء فقدان ممتلكاته وإذا تعّذر تعويض هذه املمتلكات “ رّد االعتبار”يف خانة ينبغي وضع عالمة  إذا ادعى ا
ين عليه يسعى إىل عودته إىلمادياً أو مالياً وال تزال هذه املمتلكات يف حوزة املتهم. كما ينبغي وضع عالمة يف هذه اخلان سابقة إذا كان ا

التعليم).أجلمناملساعدةمثل(حقمنصبه أو استعادة

ين عليه ال يزال يعاين من أمل نفسي أو شعور باجلزع ومن شأنه أن يستفيد من “ إعادة التأهيل”ينبغي وضع عالمة يف خانة  إذا كان ا
ينبغي كما.نفسيضررألي أواألمراضأوالوعكاتأولإلصاباتيضاً تدابري منها املعاجلة الطبية وتشمل إعادة االعتبار أرعاية نفسية.

ين عليهم قادراً على الوصول إىل بعض اخلدمات القانونية أو االجتماعية بسبب اجلرائم املرتك بة. وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا مل يعد ا
الصادر عن احملكمة.كتيب املعلوماتملزيد من املعلومات، يرجى االطالع على  

ين عليه مالئماً جلرب ما حلق به من ضرر، ميكن وضع ويف حال عدم تناسب اخليارات املعروضة أعاله مع نوع جرب األضرار الذي يراه ا
وذكر نوع اجلرب األنسب يف الفراغ املخصص لذلك.“ األضرارجلربأخرىأشكال”عالمة يف خانة 
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، فإنه جيوز إحالة املعلومات الواردة يف هذه االستمارة إىل الصندوق االستئماين “نعم”يرجى مالحظة أن إذا ُوِضعت عالمة يف خانة 
دف االضطالع بنشاطاته املتعلقة باملساعدة أو تسهيل جرب األضرار  للمجين عليهم الذي سيحّدد أنسب طريقة الستعمال موارده احملدودة 

ة املتهم. وعلى الصندوق االستئماين للمجين عليهم أن يلتزم بواجب مراعاة السرية.يف حال إدان

الصندوق االستئماني للمجني عليهم

تكّمل عمل احملكمة يف جمال جرب األضرار. وجيوز لقضاة احملكمة أن يطلبوا مستقلةهيئةأنشىء الصندوق االستئماين للمجين عليهم باعتباره 
االستئماين للمجين عليهم املسامهة يف تنفيذ أوامر جرب األضرار الصادرة يف حّق الشخص الـُمدان. إضافة إىل ذلك، ميكن من الصندوق 

ينلصاحلمشاريعلتمويليتلقاهااليتاملسامهاتيستخدمأنللصندوق االستئماين للمجين عليهم  م.عليهما وأفراد أسر

.عليهملمجينللصندوق االستئماين لاملوقع اإللكرتوين، يرجى االطالع على وملزيد من العلومات
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ينأ.  الطلبيقدمأنجيبلذاعاماً؛عشرمثانيةعنعمرهيقلشخصأيهوالطفلأنعلىالطفلحقوقاتفاقيةتنص: طفلعليها
ويُقَبل.القرابةصلةتثبت) األصلالالنسخة(وثيقةُ الطلبباستمارةترفقأنوينبغي.قرابةصلةبالطفلتربطهبالغشخصعنهبالنيابة
شاهدان،يوقعهإقرارتقدميأيضاً وجيوز).العالقةوطبيعةاألمساءفيهاوُتذَكر(القرابةتثبتصلةذاترمسيةوثائقأيةالقرابةصلةعلىدليالً 
.هويتيهماوثيقيتمننسخةبهتُرَفقأنعلى

ينب.  ينكانإذا: إعاقةذوعليها بالنيابةالطلبيقدمأنللوصيفيمكنالطلب،تقدميعلىقدرتهيفتؤثرإعاقةمنيعاينعليها
تثبتصلةذاترمسيةوثائقأيةالوصايةعلىدليالً ويُقَبل.الوصايةتثبت) األصلالالنسخة(وثيقةالطلبباستمارةترفقأنوينبغي.عنه

.هويتهماوثيقيتمننسخةبهتـَُرفقأنعلىشاهدان،يوقعهإقرارتقدميأيضاً وجيوز).القانونيةالعالقةوطبيعةاألمساءفيهاوُتذَكر(الوصاية

ين ينكانإذا: بالغشخصعليهج. ا احلالة،هذهويف.عنهبالنيابةالطلببهعالقةذوآخرشخصيقدمأنويفضلبالغاً شخصاً عليها
ينيبديأنجدااملهممن . 2الصفحةيفعليهللمجيناملخصصةاخلانةيفبالتوقيعأوبتوقيعه،ممهوراً موافقةخطاببإرفاقموافقتهعليها
ينعنينوبالذيالشخصعلىيتعنيَّ احلالتني،كلتاويف ينعنينوبالذيالشخصتوقيع”خانةيفيوقعأنعليها .“عليها
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ينعنينوبالذيالشخصهويةإثباتوثيقةُ باالستمارةتُرَفقأنجيبد.  ، إىل جانب الوثيقة اليت تثبت صلة القرابة أو الوصاية. عليها
بطاقةأوالقيادةرخصةأوالسفرجوازأوالتصويتبطاقةأوامليالدشهادةأوالوطنيةاهلويةبطاقة: اهلويةثباتالصاحلة إلوثائقالوتشمل
وثيقةأوضرييبمستندأوإنسانيةوكالةعنصادرةبطاقةأوخميمعنصادرةتسجيلبطاقةأوحمليةسلطةمنرسالةأواملوظفأوالطالب
.الشخصهويةحتددأخرى

ينكانإذاه. التوقيع:  الطلبمقدم(معاً الشخصانيوقعأنفيتعنيعنه،نيابةآخرشخصيتصرفأنعلىيوافقبالغاً،شخصاً عليها
ين عليه يف )عنهينوبالذيوالشخص ين عليهم يف الفراغ األول املخصص لذلك وا على االستمارة. ويوّقع الشخص الذي ينوب عن ا

الفراغ الثاين.

التواقيع: 

.2خانيت التوقيع املوجودتني أسفل الصفحةأو كلتا ملء إحدى من املهم جداً 

لمجين عليه الذي يقدم طلبه بنفسه.لفهي خمصصةاالستمارة) يفخانة توقيع ثاين(الواردة فيما تقدَّماخلانة أما 

ين عليهوبالتوقيع على االستمارة، يقر  ين عليه يتحمل املسؤولية عن املعلومات على هنة. والغرض من ذلك الرب بصحة الطلبا أن ا
ين عليه لرغبة تأكيدالطلب أيضاً توقيعيف شخص آخر. و مألهادقتها، حىت لو عن املقدمة يف االستمارة و  املشاركة يف تقدمي طلبيفا

ين عليه بشخص آخر مللء االستمارة، من الضروري أن يعيد هإجراءات احملكمة و/أو جرب أضرارها. ذا الشخص قراءة حمتوى وإذا استعان ا
ين عليه للتيقن .من موافقته عليه قبل توقيع االستمارةاالستمارة على ا

امهببصمةالتوقيعأوشخصيةعالمةوضعلهفيجوزمثًال،أمياً يكونكأنالكتابة،عنعاجزاً الشخصكانوإذا .إ
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من االستمارة3الصفحة 

ينكانإذا.8 املثال،سبيلعلىالدولية؟اجلنائيةاحملكمةإجراءاتيفاملشاركةيريدفلماذااملشاركة،يطلبمننفسههوعليها
.األسبابمنوغريها،“األضرارجرب”أو؛“العدالةطريقعناالنتصاف”أو؛“احلقيقةكشفيفاملساعدة”

ينحقنم.9 أسرتهيصيبأويصيبهقدالذيبالضرريتصلماأوالشخصية،بسالمتهمنهايتعلقماسواءشواغله،عنيعربّ أنعليها
مأومسعتهمأوالنفسيةسالمتهميف ين عليه للعموم ما احملكمةمعوتعاملهعالقتهجراءكرامتهمأوالشخصيةحيا . ولن ُتكَشف هوية ا

دام طلبه قيد الدراسة.

ين عليه متزوِّجاً أو مطّلقاً أو يف عالقة معاشرة..10 يرجى ذكر ما إذا كان ا

ين عليه ماليوهلمأفراد األسرة الذين يعغريهم من ) أو األيتام أو اتجو األبناء أو الزوج (الز كعدد األشخاص  ذكررجى ي.11 على حنوأو اً ا
.آخر

ينصحةيفيؤثرأنميكنا،املدعىاجلرائمعنبالضرورةناجتاً يكنملإذاحىتالعجز،أشكالمنشكلأيأذكر.12 يفأوعليها
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.القراراتاختاذعلىقدرتهأواملعرفيةقدرتهأوحركته

ين عليه بلغة يفهمها، من املهم أن نعرف اللغة األوىل والرئيسية للمجين عليه. ويرجى العلم للكي يتسىن.13 أن بلمحكمة التواصل مع ا

.قد تقرر العمل أيضا بلغات أخرىاحملكمة اجلنائية الدولية تعمل عادة باللغتني الفرنسية واإلجنليزية، لكنها 

ين عليه عند ملء االستمارة.14لإلجابة على السؤال.14 ، أذكر أي مهنة رمسية أو غري رمسية قد ميارسها ا
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ذا اخليار عند ملء االستمارة. 15.1 ين عليه  ين عليهم أمام احملكمة، ] للمجين عليه حرية اختيار ممثله القانوين. أذكر هنا ما إذا قام ا لتمثيل ا
تها وضعن املعايري اليت . وحيق للمحامني غري املدرجني يف هذه القائمة الذين يستوفو لديهاقائمة احملامني املعتمدين مدرجا يفينبغي أن يكون احملامي 

ين عليهم وجرب أضرارهم ملزيد من املعلومات احملكمة التقدم بطلب إلدراجهم يف القائمة. ويرجى الرجوع إىل كتيب املعلومات اخلاص بقسم مشاركة ا
حول التمثيل القانوين.

.يف هذا املوضعب احملامي الذي سيمثله يف إجراءات احملكمة اجلنائية الدولية، يرجى تأكيد ذلك اعتعلى حتمل أإذا كان مقدم الطلب قادراً ] 2

ين عليهم املشارك] إذا تعدَّد 3 قد تقرر احملكمة مجعهم يف جمموعة واحدة، وتعيني حمام أو فريق من احملامني لتمثيلهم. يرجى فن يف اإلجراءات، و ا
ين عليهم أو جمموعات معينة مننفسهأو فريق احملامنينفسهأن ميثل احملاميمانعاً يفرى إذا كان مقدم الطلب يما حتوضي هم.مجيع ا

هذه احملكمةوسرتاعيأية خصائص أو صفات معينة يفضل وجودها يف احملامي أو فريق احملامني. يف هذا املوضعميكن للمجين عليه أن يذكر ]4
ين عليهم يف أن يكون تنظيم ةالضرور اقتضتت إذا رغباال التمثيل القانوين للمجين عليهم املشاركني يف اإلجراءات. وعلى سبيل املثال، قد يرغب ا

.حماموهم من البلد نفسه أو أن يتحدثوا اللغة نفسها

جين عليهم لتمثليهم. وتتوىل احملكمة ] ميكن للمجين عليهم يف إطار إجراءات احملكمة أن خيتار أحد احملامني التابعني ملكتب احملامي العومي للم1] 5
م يعمولون على حنو مستقل. وقد سبق أن توىل حمامو هذا املكتب متثيل جمين عليهم يف إطار قضايا أخرى رُِفعت أمام دفع أتعاب هؤالء احملامني إال أ

احملكمة.

ين عليهم على اختيار حمام] ميكن لقلم احملكمة أن يسا2 ميثلهم، فيزّودهم مثًال بأمساء احملامني املدرجني يف ذلك الوقت يف قائمة احملامني عد ا
ين عليهم ضرورياً. م ما يعتربه ا املعتمدين لدى احملكمة والذين تناسب خصائصهم ومسا
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من االستمارة4الصفحة 

ين عليه، أو تشمل هذه املعلوماتوميكن أن ين عليه بشخصبأحد أفراد أسرته أو بيانات االتصالبيانات االتصال اخلاصة با آخر، إذا كان ا
ين عليه م االتصال به عن طريق شخص آخر. و يفضل أن يت .ذكر ذلكريجى فإذا كان العنوان املقدم ليس عنوان ا

ين عليه  ين علياتصااليةيعرف كيف، فريجى تقدمي اسم وعنوان شخص موثوق بهخرللعيش يف مكان آاالنتقاليعتزمإذا كان ا ه، ل با
الطلب .أمر تقدمي على علم بويكون 

ين عليه أو الشخص . المجني عليهينوب عن وال ُيطَلب في هذا القسم تقديم تفاصيل الشخص الذي  وال ينبغي ملء هذه اخلانة إال إذا كان ا
الذي ينوب عنه قد تلقيا مساعدة شخص آخر في ملء االستمارة.

ين عليه أو الشخص الذي ينوب عنه االستمارة من دون مساعدة شخص آخر، فريجى ترك هذا القسم فارغاً. إذا مأل ا

.يرجى أيضا تقديم اسم المترجم الفوري الذي ساعدكم، إن وجد
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ين عليهم إرسال نسخ من الوثائق  لوثائق يوصى فيما يتعلق با. و ، وعدم إرسال الوثائق األصليةالقرابةصلةإثبات اهلوية أو املطوبة كوثيقيتويرجى من ا
ة قضائية أو اليالشرطالسجالت أو يةتقارير الطبالأو ةالشرعيدلة العلمية، لكنها قد تكون ذات صلة بالطلب، مثل سجالت األال ُيشَرتط تقدميهااليت 

ن تكونأ. وينبغي ين عليه مباشرًة وجماناً للمجالطلب، يف حال توفرهابوغريها، فريجى إرفاق نسخة منها تسجيالت املصوَّرةالفوتوغرافية والأو الصور 
مقروءة وواضحة.) وثائقالالواردة يفمجيع الوثائق املقدمة (مبا يف ذلك الصور 

ين ميكنهم دعم ء الشهود الذينأمساذكريرجى م عليه جلرب األضرار ومعلوماتطلب ا ويرجى مالحظة يف قائمة خاصة. االتصال اخلاصة 
.الشخص أو األشخاص المعنيينأنه ال يجوز تقديم هذه المعلومات إال بموافقة 

.املقدَّمةوملساعدة احملكمة على تسجيل هذه الطلبات، يرجى وضع عالمة يف اخلانات املتعلقة بالوثائق الداعمة 

ين عليهم و  لكرتوين: جرب أضرارهم على عنوان الربيد اإلوإذا كان لديكم أي استفسارات، يرجى االتصال بقسم مشاركة ا
cpi.int-VPRS.Information@icc:أو العنوان الربيدي التايل ،

Section de la participation des victimes et des réparations

BP 19519

2500 CM La Haye

Pays-Bas

55 95 515 70(0)31+رقم اهلاتف: 


